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 ทางบริษัทฯ  ให้ความส าคัญกับการบริการเป็นหลัก  จากการส ารวจอย่างสม  าเสมอ  พบว่าลูกค้ายังใช้ซอฟท์แวร์

และบริการจากเราสูงถึง 95 % ส่วนใหญ่ให้คะแนนความพอใจสินค้าและบริการของเรา มากกว่า 7 ใน 10 และบางส่วน

ยังให้คะแนนความพอใจสูงมาก 

 จากการส ารวจพบว่า ลูกค้าที เลิกใช้ มักจะมีสาเหตุมาจากการที เรามีข้อมูลลูกค้าไม่เพียงพอ ตั้งแต่ขั้นตอน ก่อนการ

ขาย อีกทั้ง ขณะนี้ซอฟท์แวร์ของเรา ได้ขยายวงกว้างออกไปในอุตสาหกรรมที หลากหลาย ดังนั้น เพื อเป็นการรักษาคุณภาพ

การบริการของเรา และเพื อประโยชน์ของลูกค้าก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของเรา   จึงขอความกรุณาตอบค าถาม

เบื้องต้นเกี ยวกับกิจการของท่าน   เพื อให้ทางบริษัทฯใช้ประเมิน ความเป็นไปได้ของการน าสินค้าและบริการของเรา ไปใช้

บริหารงานองค์กรของท่าน  

1.บริษัท ....................................................................... ......................................................................................... ...............................  ...................................... ..................................................  

  ท่ีอยู่ .................................... ........................................... ....................................................................................... .......................  ...................................... ............................................... .......... 

  โทร. ..................................... ......................................... ...................  ...................................... ...................... แฟกซ์ ........................................... ...................................... ............................ 

  E-Mail : ............................................................ ........................................................ Home Page : ........ ...................................... ................................ ...........................................  

  สถานท่ี Implement  ........................................................... .................................................... ................... ...................................... .................................................................. ........... 

2.ท่านรู้จักบริษัท คริสตอลฯ จากที ใด 
หนังสือพิมพ์ ................. ...............................................................  นิตยสารชื่อ ........ ........................................................... .................... 

 Web site ของบริษัท .......................  ........................................  เพื่อนแนะน าชื่อ ........... ..................................................................  

 Internet   .................................................... ... ..........................  อ่ืน ๆ .....................................  ........................ ............................ .......... 

3.โครงสร้างขององค์กร ( Organization chart) 

 บริษัทจ ากัด  บริษัทมหาชน  กลุ่มบริษัท/บริษัทในเครือ ............................  ........... ....................... (ระบ)ุ

 บริษัทร่วมทุน กับประเทศ ........................................ อ่ืน ๆ ........................................... ...... ............... ............................................. .................... 

 มีบริษัทในเครือท้ังหมด ...................... ................... บริษัท        มีสาขาท้ังหมด ...................................สาขา 

 มีฝ่าย .........................  ....................... ฝ่าย  มีแผนก ..................................แผนก อ่ืน ๆ .................................  .............................. 

 การวิเคราะห์จากรายงานท่ีเป็นภาษาอังกฤษ จ าเป็น  ไม่จ าเป็น 

4.ประเภทธุรกิจ หากมีหลายประเภท กรุณาใส่หมายเลขตามล าดับธุรกิจหลัก 
 ผู้ค้าปลีก ผู้แทนจ าหน่าย ผู้ค้าส่ง ผู้ส่งออก ผู้ให้บริการ 

 ผู้น าเข้า  ผูผ้ลิต อ่ืน ๆ ............................ .................. .......... 

 ตัวอย่างประเภทสินค้า , บริการ 1 ................................................ ............................................  2 ..........................  ........................................................... 

 Brand Name ท่ีเป็นท่ีรู้จักท่ัวไป  ...................................... ................................................. ............................  ............. ............ ..............................................  

ATTN : คุณ ...................................... .......................... ..... ฝ่าย ......................................................... 
 

บริษัท .................... .................................. ........................................โทร ....................... ............................... 

กรุณาส่งกลับมาที  .........ฝ่ายการตลาด..... ..... ....  

Email : mdm@crystalsoft.co.th  
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5.ปัจจุบันมีซอฟท์แวร์ระบบบัญชี/ ERP ใช้ในการท างานหลักขององค์กรหรือไม ่ มี ไม่มี 

 ถ้ามี โปรดระบุชื่อซอฟท์แวร์ ............................................................................................................. 

 ปัญหาจากการใช้ซอฟท์แวร์เดิม ....................................................................................................... 
 ซอฟท์แวร์ดังกล่าวท างานบน DOS WIN 95 WIN 98 ......................... 

 ใช้งานแบบ Stand alone LAN Client/Server  ......................... 
 ใช้ Database   SQL ORACLE DB2 INFORMIX .........................  

 

6.Hardware และ Network ที่มีในองค์กร 

 มีเคร่ืองแม่ข่าย / Server จ านวน ................................. เคร่ือง  เคร่ืองลูก Client ................................ เคร่ือง 
 มีผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ / MIS or IT Staff   หรือไม่ ?   ไม่มี     มี ................. ....... ............ คน 

 มี ADSL  LEASE LINE  VPN .................................... 

 มีการเชื่อมต่อข้อมูลของสถานท่ีท างานมากกว่า 1 SITE  ไม่มี  มี จ านวน ............................. SITE 
 โดยเชื่อมต่อ อยู่ในจังหวัดเดียวกัน เชื่อมต่อข้ามจังหวัด เชื่อมต่อข้ามประเทศ 

7.ก าหนดเวลาที่จะเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการจากทางบริษัทฯ เมื่อใด 
 7.1   ภายใน 2 สัปดาห์  ภายใน 1 เดือน  ภายใน 3  เดือน.. 
    ภายใน 1  ปี  ยังไม่ก าหนด   อ่ืนๆ (ระบ)ุ.............................. ............... .......................... 
 
 7.2 งบประมาณที่ประมาณไว้เพื่อจัดหา Software  มาใช้ภายในองค์กร ตั้งไว้เท่าใด ? 
   น้อยกว่า 50,000   50,000  – 100,000  100,000 – 500,000 

    500,000 – 1,000,000  1,000,000 – 2,000,000   2,000, 000 UP 

8.รายละเอียดเฉพาะธุรกิจ ที่เป็นงานหลัก ( Key  Factor ) ขององค์กร

............................................................................................................................. ............................................... ............................................................................................................................. .........

.......................................................................................................................... ............................................................................................................................. ...........................................................

........................................................................ .............................. .............................................................................................................................. ..............................................................................  

..................... ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...................................  

9.กรุณาเขียน  FUNCTION  การท างานของฝ่ายที่จะใช้ซอฟท์แวร์ และเป็น Key หลักขององค์กร  มา

พอสังเขป 

 1.  ฝ่าย ............................ ..................... ............................  ..................... .....................จ านวนพนักงาน ............. ....... ....... ............................... .................... คน 
ลักษณะงาน ............................................................... ..........................  .....................  ..................... .................................................. ............................................................. ..............................  

ช่วงเวลาที่งานมากท่ีสุด ............................ ........................ ..................เพราะ .............................  ..................... . ..................... ......................... ............................................ ................... 
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 2.  ฝ่าย ............................ ..................... ............................  ................................... .......จ านวนพนักงาน ............. ....... ....... ............................... .................... คน 
ลักษณะงาน ............................................................... ..........................  .....................  ..................... .................................................. ............................................................. ..............................  
ช่วงเวลาที่งานมากท่ีสุด ............................ ........................ ..................เพราะ ............................. ..................... . ..................... ......................... ............................................ ................... 

 3.  ฝ่าย ............................ ..................... ............................  ........................... ...............จ านวนพนักงาน ............. ....... ....... ............................... .................... คน 
ลักษณะงาน ............................................................... ..........................  .....................  ..................... .................................................. ............................................................. ..............................  
ช่วงเวลาที่งานมากท่ีสุด ............................ ........................ ..................เพราะ ............................. ..................... . ..................... ......................... ............................................ ................... 

 4.  ฝ่าย ............................ ..................... ............................  ................... .......................จ านวนพนักงาน ............. ....... ....... ............................... .................... คน 
ลักษณะงาน ............................................................... ..........................  .....................  ....................................................................... ............................................................. ..............................  
ช่วงเวลาที่งานมากท่ีสุด ............................ ........................ ..................เพราะ .............................  ..................... . ..................... ......................... ............................................ ................... 

10.รายละเอียดเกี่ยวกับข้อก าหนดทางด้านบัญชีขององค์กร 
 การคิด  VAT เป็นแบบ  มี 1 อัตราใน 1 INVOICE  มีหลายอัตราใน 1 INVOICE 
 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม   0 %    1.5 %   7 %    10 %          ................... ........................... 
 ดูรายงานเก่ียวกับต้นทุนของสินค้าหรือวัตถุดิบในระดับใด 

     ต้นทุนรวมของแต่ละสาขา  ต้นทุนแยกแต่ละคลังสินค้า  .................................... .......... 

 มีการส่งรายงานให้กับกรมสรรพสามิตหรือไม่ ?  มี  ไม่มี 
 มีการใช้หน่วยเงินเป็นสกุลอ่ืนหรือไม่ ( Multi Currency ) ?    มี   ไม่มี 
 การบันทึกรายการบัญชีของ สินค้า ใช้ระบบใด 

     ระบบบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง ( Perpetual )    ระบบบัญชีสินค้าวันสิ้นงวด ( Periodic )  
  การบันทึกรายการบัญชีของ วัตถุดิบ ใช้ระบบใด  

     ระบบบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง ( Perpetual )    ระบบบัญชีสินค้าวันสิ้นงวด ( Periodic ) 
  การตีราคา สินค้าคงเหลือ แบบสิ้นงวดใช้วิธีใด 

     วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน ( FIFO )       วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ( Average ) 
     วิธีก าหนดราคาสินค้าเฉพาะ ( Specific )       .............................. ......................................................................  

  การตีราคา วัตถุดิบคงเหลือ แบบสิ้นงวดใช้วิธีใด   
     วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน ( FIFO )       วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ( Average ) 
     วิธีก าหนดราคาสินค้าเฉพาะ ( Specific )       ............................................................ .........................................   

11.รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลและปริมาณรายการ 
11.1 งานบัญช ี

 มีจ านวนหลักของรหัสบัญชีมากท่ีสุด ..................................... หลัก 
 รหัสบัญชีเป็น  ตัวเลขเท่านั้น  ตัวเลขผสมกับตัวอักษร 
 เรียกดูรายงานงบการเงินตามกลุ่มบัญชีบัญชีหรือไม่     ใช่ ไม่ใช ่
 เรียกดูรายงานงบการเงิน Consolidate ระหว่างบริษัทในเครือหรือไม่    ใช่ ไม่ใช ่
 เรียกดูรายงาน งบก าไร-ขาดทุน เป็น Profit Center หรือ Cost Center หรือไม่   ใช่ ไม่ใช ่
 เรียกดูรายงาน งบดุล เป็น Profit Center หรือ Cost Center หรือไม่    ใช่ ไม่ใช ่
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11.2 สินค้า 

 จ านวนรายการของสินค้าที่มี  หลักพัน  หลักหม่ืน  ....................................  
 จ านวนหลักท่ีมากท่ีสุดของรหัสสินค้า  รหัสสินค้ามี ......................... หลัก 
 จ านวนรายการของวัตถุดิบมี   หลักพัน  หลักหม่ืน  ....................................  
 จ านวนหลักท่ีมากท่ีสุดของรหัสสินคา้  รหัสวัตถุดิบมี ............................... หลัก 
 จ านวนคลังสินค้าส าเร็จรูป ........................... คลัง  คลังวัตถุดิบ .......................... คลัง             ทั้งหมด ......................... คลัง 
 มีการโอนสินค้าจากสาขาหนึ่งไปอีกสาขาหรือไม่ ?    มี ไม่มี 
 มีการเบิกวัตถุดิบเพื่อน าไปผลิตหรือไม่ ?     มี ไม่มี 
 มีการบันทึกรับสินค้าส าเร็จรูปที่ได้จากการผลิตหรือไม่ ?    มี ไม่มี 
 มีการเบิกใช้วัสดุส้ินเปลืองเพื่อน าไปใช้งานด้วยหรือไม่ ?   มี ไม่มี 
 มีการขายสินค้าเป็นชุดหรือไม่ ?      มี ไม่มี 
 มีการก าหนด Reorder Point , Safety Stock  และ E.O.Q. หรือไม่ ?  มี ไม่มี 
 มีการเรียกชื่อสินค้าที่ซื้อจาก Supplier ต่างจากสินค้าท่ีมีหรือไม่ ?   มี ไม่มี 

11.3 งานขาย 
 จ านวนรายชื่อลูกคา้มี    หลักพัน  หลักหม่ืน ............................. ....................... 
 จ านวนหลักของรหัสลูกค้า สูงสุดมี ...... ..................... หลัก ตัวอย่างรหัส ..................................... ... ..............................................  
 ปริมาณเอกสารการขายสดต่อวันมี  หลักสิบ  หลักร้อย  ...................... ............................. 
 ปริมาณเอกสารการขายเชื่อต่อวันมี   หลักสิบ  หลักร้อย  .......................................... ......... 
 มูลค่าขายสูงสุดต่อ 1 Invoice อยู่ในหลัก   หลักพัน  หลักหม่ืน ................................. ................... 
 วิธีการออกเอกสารการขายเป็นแบบใด  แยกออก Invoice และใบเสร็จรับเงิน  ออกเป็นชุด 
 จ านวนรายการสินค้าใน 1 Invoice        โดยเฉลี่ยมี .......................... รายการ           สูงสุด ............................. รายการ 
 มีการก าหนดนโยบายราคาขายและส่วนลด ของงานขายหรอืไม่ ?  มี ไม่มี 
 มีขั้นตอนจัดท าใบเสนอราคาหรือไม่ ?     มี ไม่มี 
 มีขั้นตอนจัดท าใบรับค าสั่งซื้อจากลูกค้า ( Sales Order ) หรือไม่ ?   มี ไม่มี 
 มีขั้นตอนจัดท าใบวางบิลเพื่อติดตามหนี้ลูกค้า  หรือไม่ ?   มี ไม่มี 
 มีการอนุมัติวงเงินเครดิตเทอม หรือไม่ ?     มี ไม่มี 
 มีการก าหนดลูกค้า Black List หรือไม่ ?      มี ไม่มี 
 มีการก าหนดวงเงินเครดิตของลูกค้าโดยรวมเช็คท่ียังไม่ผ่านด้วยหรือไม่  ใช่ ไม่ใช ่
 มีการตรวจสอบวงเงินเครดิตของลูกหนี้แบบใด แยกแต่ละสาขา  รวมท้ังบริษัท ข้ามบริษัท 
 มีการตัดลูกหนี้แบบใด  แยกแต่ละสาขา   รวมท้ังบริษัท ข้ามบริษัท 

11.4 งานซื้อ 
 จ านวนรายชื่อผู้จ าหน่าย มี    หลักพัน  หลักหม่ืน ....................... ................... ....... 
 จ านวนหลักของรหัสผู้จ าหน่าย สูงสุดมี ......................... หลัก  ตัวอย่างรหัส ......................... .................. ................................................  
 มีขั้นตอนจัดท าใบขออนุมัติจัดซื้อ หรือไม่ ?    มี ไม่มี 
 มีขั้นตอนจัดท าใบสั่งซื้อ หรือไม่ ?     มี ไม่มี 
 มีขั้นตอนจัดท าใบรับวางบิลของผู้จ าหน่าย หรือไม่ ?   มี ไม่มี 
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 ปริมาณเอกสารการซือ้สดต่อวันมี  หลักสิบ  หลักร้อย  ............................................ 
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11.5 งานการเงิน 
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