
RMS

 ระบบงาน CompuProperty   เป็นระบบงานที่ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2534    ระบบได้รวมระบบย่อยๆ ที่สำคัญซึ่งเป็นหัวใจใน 

การบริหาร ดำเนินการ และทางปฏิบัติไว้ในระบบงาน CompuProperty นับได้ว่าเป็น

ระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร  การจัดการ และการทำงาน  

อย่างเพียบพร้อมในหน่วยงานต่างๆ ขององค์กร



ระบบงาน CompuProperty 

 

RMS
ระบบลูกหนี้ขายผ่อนชำระ  IR-Installment Receivable  

ระบบเช่า   RT-Rental 

ระบบงบประมาณโครงการ BG-Budget Project 

ระบบควบคุมงานก่อสร้าง CM-Construction Management 

ระบบควบคุมการเก็บงาน/ต่อเติม  CME-Construction Management 

   Enhancement 

ระบบต้นทุน  CS-Costing 

ระบบเจ้าหนี้การค้า  AP-Account Payable 

ระบบการเงิน   FN-Finance 

ระบบบริการซ่อมบำรุง ESV-Engineering Service 

ระบบบัญชี  GL-General Ledger 

ระบบเครื่องมือส่วนกลาง TL-Tool 

เช่ือมข้อมูลการขายไปท่ีระบบบัญชี/การเงิน ได้อย่างอัตโนมัติ(แต่มีการควบคุม

และตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นข้ันเป็นตอน) เพ่ือไม่ต้องเสียเวลาบันทึก

ข้อมูลซ้ำซ้อน และความผิดพลาดอ่ืนๆ

รองรับการต่อเติม การเพ่ิมงาน ลดงาน หรือการปรับเปล่ียนวัสดุ ได้อย่างมีประ

สิทธิภาพ รวมไปถึงการควบคุมการทำสัญญาย่อย

รองรับกฎหมายและตลาดหลักทรัพย์อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม และการรับรู้รายได้

มีระบบควบคุมการโอนอย่างมีสิทธิภาพเช่น การขอสินเช่ือ การขอทะเบียนมิ-

เตอร์น้ำ, ไฟ, โทรศัพท์ เอกสารท่ีต้องใช้โอนของลูกค้า การตรวจสภาพบ้าน 

การคำนวณค่าใช้จ่ายท่ีต้องการตอนโอนท่ีกรมท่ีดิน เป็นต้น

มีรายงานตรวจสอบ และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 

 

เชื่อมโยง(On-Line) ข้อมูล ระหว่างสำนักงานขายกับสำนักงานใหญ่

มีระบบการขายอย่างสมบูรณ์แบบ รวมถึงการกำหนด Price List และ

ของแถม เป็นต้น

กำหนดงวดการชำระเงินได้อย่างอิสระ

รองรับการชำระเงินของลูกค้าได้หลากหลาย เช่น เงินสด, เช็ค, บัตร 

เครดิต, Payin Slip เป็นต้น รวมไปถึงการรับชำระด้วยส่วนลด

ออกใบจอง, รับชำระ, ออกใบเสร็จ ฯลฯ ได้ที่สำนักงานขาย ทั้งแบบ

 C/S และ Web Appl.

เปิดการขายพร้อมกันมากกว่า 1 สำนักงานขายในโครงการเดียวกันโดย

ระบบจะป้องกันการจองซ้ำ และยังสามารถแสดง/พิมพ์ผังโครงการ

ปัจจุบันแบบ Real- Time ตลอดเวลา

ควบคุม สัญญาเช่าอาคาร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เก็บเป็นค่างวด ค่าใช้จ่าย

ที่เกิดขึ้นประจำ หรือตามปริมาณที่ใช้ เอกสารการแจ้งหนี้และการรับ

ชำระ  ทะเบียนมิเตอร์น้ำไฟ เลขหมายโทรศัพท์ของอาคาร 

Unit  คุม unit ของอาคาร   แบ่งประเภทตามธุรกิจในอาคาร

พื้นที่  คุมพื้นที่ของอาคาร   ทำสัญญาตามพื้นที่

ประเภทรายได้/ทะเบียน  กำหนดประเภทรายได้ของอาคารไม่จำกัด

จำนวน  คุมทะเบียนมิเตอร์น้ำ ไฟ โทรศัพท์ ฯลฯ  กำหนดราคาการ

ใช้มิเตอร์ ต่อหน่วยการใช้งาน

ระบบลูกหนี้ขายผ่อนชำระ 

IR-Installment Receivable   

ระบบเช่าอาคารสำนักงาน 

RT-Rental   
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สัญญาเช่า กำหนดรายได้ประจำและประเภทรายได้ต่างๆของสัญญา

กำหนเลขมิเตอร์น้ำ ไฟ โทรศัพท์ แยกผู้เช่าและผู้ชำระเงิน คำนวณ

ค่าเช่าตามพื้นที่กรณีผู้เช่ามีหลายบริษัท  กำหนดการขึ้นค่าเช่าอัตโนมัติ

การแจ้งหนี้ประจำงวด  บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกเหนือจากค่าใช้่

จ่ายประจำ ประมวลผล พิมพ์ใบแจ้งหนี้

การรับชำระ รับชำระเป็นเงินสด เช็ค เครดิตการ์ดหรือการโอนเข้า

บัญชี  รับชำระตามเอกสารแจ้งหนี้  ชำระ Partial Payment  พิมพ์

ใบเสร็จหรือใบรับเงิน

ทะเบียนเช็คและการนำเงินเข้าธนาคาร  ทะเบียนเช็ครับ รวม Post

Dated Cheque  พิมพ์รายละเอียดประกอบการนำเข้า  คุมสถานะเช็ค

เก็บประวัติการเปลี่ยนสถานะเช็ค  คำนวณค่าธรรมเนียมเช็คกรณี

เป็นเช็คระหว่างทาง  Link เข้าระบบบัญชีและการเงินอัตโนมัติ

 

กำหนดโครงสร้าง(หมวดหมู่)ของงบประมาณได้ไม่จำกัด

ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ

เก็บประวัติการปรับปรุงงบประมาณ

กำหนดผู้ดูแลงบประมาณในแต่ละหัวข้อ

ควบคุมการกระจายปล่อยงบได้ ไม่จำกัดจำนวนคร้ัง โดยควบคุมตามยอดใหญ่

เชื่อมจุดตัดและคืนงบประมาณ เพื่อเก็บประวัติการใช้งบประมาณได้อย่าง

ถูกต้อง  

สัญญาผู้รับเหมา

   ลักษณะสัญญา เป็นแบบก่อสร้างตัวบ้าน หรือก่อสร้างสาธารณูปโภค

   รายละเอียดของสัญญา เช่น ผรม., มูลค่าสัญญา, แปลงที่ก่อสร้าง, 

   การประกันสัญญา, เงินล่วงหน้า, เงินประกันผลงาน เป็นต้น

   ทำรายงาน Forecast การจ่ายเงิน จากงวดการส่งมอบในสัญญา

   สามารถทราบสถานะได้อย่างรวดเร็วว่าสัญญาไหนก่อสร้างล่าช้า

   มีระบบการอนุมัติสัญญา

   เก็บประวัติการลดงานในสัญญา

   ควบคุมการจบสัญญา ทั้งแบบปกติ และ พิเศษ

   ในแต่ละสัญญาสามารถก่อสร้างบ้านได้มากกว่า 1 หลัง แต่ควรอยู่ใน

   โครงการเดียวกัน

   มีสัญญาย่อยได้ไม่จำกัด

ใบเบิกงวดงาน

   รายละเอียดของใบเบิก เช่น สัญญา, งวดงาน, วิธีการจ่าย เป็นต้น

   แยกจำนวนเงินท่ีจ่ายว่าเป็น ค่างานเท่าไร, เงินล่วงหน้าเท่าไร, เงินประกัน

   เท่าไร, มีรายการหักอะไรบ้าง 

   แยกจ่ายของสัญญาไหนบ้าง

   แยกสถานะของงวดงานได้ว่า งวดไหนเบิกไปแล้ว งวดไหนยังไม่ได้เบิก

   เบิกจ่ายได้พร้อมกันหลายสัญญา

   เบิกจ่ายได้หลายครั้งใน 1 งวด

   กำหนดวิธีการเบิกจ่ายได้ 3 วิธี

   บันทึกรายการหักได้หลายรายการต่อ 1 ใบเบิก

เก็บทะเบียนการคืนเงินล่วงหน้า (Advance)

เก็บทะเบียนเงินประกันผลงาน (Retention)

เก็บทะเบียนรายการหักผู้รับเหมา

   กระจายรายการหักกับหลายๆ ใบเบิก

   บันทึกรายการหักข้ามสัญญาได้

เชื่อมโยงกับ BoQ เพื่อควบคุมงานให้เป็นไปตาม BoQ

ควบคุมปริมาณวัสดุที่จะสั่งซื้อของบ้านแต่ละหลัง

สามารถกระจายค่าใช้จ่ายของโครงการ แยกตามเฟสได้

เชื่อมโยงกับระบบงบประมาณ (Budget)

เชื่อมโยงกับระบบต้นทุน (Costing)

ระบบงบประมาณโครงการ 

BG-Budget Project  

ระบบควบคุม 

CM- Construction Management
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คำนวณต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของบ้านแต่ละหลัง

กระจายต้นทุน(ตามสัดส่วน)กรณีค่าใช้จ่าย(สัญญา)นั้น ไม่ได้ระบุรายหลัง

กระจายต้นทุนกรณีค่าใช้จ่ายนั้นจ่ายก่อนการเปิดโครงการเช่น ที่ดิน ฯลฯ

เชื่อมโยงกับระบบเจ้าหนี้(AP) ระบบควบคุมงานก่อสร้าง(CM) และ

ระบบงบประมาณ(BG)

กำหนดรายการรับ/จ่าย แยกต่างหากจากรหัสบัญชี

ควบคุมใบสำคัญจ่าย(Payment Voucher)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พิมพ์เอกสารที่สำคัญๆ เช่น หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย, เช็ค เป็นต้น

ควบคุมทะเบียนเช็คได้อย่างละเอียด และถูกต้องทุกขั้นตอน

ออกรายงาน Bank Reconcile ได้ทันที ถูกต้อง และรวดเร็ว

บันทึกรายการรับเงินอื่นๆ (ที่ไม่ได้เกิดจากสัญญาของลูกค้า) ได้อย่างอิสระและถูกต้อง

รับชำระได้หลายรูปแบบครบถ้วน เช่น เงินสด, เช็ค, เครดิตการ์ด เป็นต้น

บันทึกรายการปรับปรุงเพื่อความถูกต้องของ Cash Flow เช่น เงินทดลองจ่าย เป็นต้น

แสดงรายงาน Cash Statement เป็นรายวัน/สัปดาห์/เดือน

แสดงรายงาน Cash Flow แยกตามโครงการ

รองรับการบันทึกรายการโอนเงินระหว่างธนาคาร ทั้งธนาคารเดียวกัน และ ต่างธนาคาร
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ระบบต้นทุน 

CS-Costing

ระบบการเงิน 

FN-Financial

เชื่อมโยงกับระบบต่างๆ

รองรับการทำงานแบบ Batch Process (Open Print Close)

รองรับการทำงานได้หลายบริษัท ไม่จำกัดจำนวนปี

ระบบจะแยกผังบัญชีของแต่ละปีให้อัตโนมัติ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยน

ผังบัญชี และสามารถดูข้อมูลของปีก่อน 

มีระบบควบคุมทะเบียน 2 ชั้น (Sub Ledger)

กำหนดรูปแบบงบการเงินได้หลากหลาย

ควบคุมการปิดงวด เพื่อป้องกันมิให้มีรายการแก้ไข ในงวดที่ปิดบัญชีแล้ว

บันทึกรายการแต่ละรายการ แยกตามโครงการ และ แผนก

ระบบบัญชี 

GL-General Ledger 

ระบบเจ้าหนี้การค้า 

AP-Account Payable 

เชื่อมโยงกับระบบงบประมาณ(BG) และระบบควบคุมงานก่อสร้าง(CM)

ควบคุมใบขอซื้อ (PR)

รวบรวมใบขอซื้อหลายๆ ใบเพื่อทำเป็นใบสั่งซื้อ (PO)

รับของ/ยกเลิก บางรายการในใบสั่งซื้อ

ตรวจสอบ(วิเคราะห์)ประวัติการสั่งซื้อได้หลากหลาย

ดึงข้อมูลการรับของเพื่อทำใบสำคัญตั้งหนี้ ทางบัญชี

บันทึกรายการตั้งหนี้จากใบแจ้งหนี้โดยไม่ต้องผ่านใบสั่งซื้อ (Non PO)

แยกขั้นตอนระหว่างการแจ้งหนี้ / รับวางบิล กับการอนุมัติจ่าย

เก็บทะเบียนแยกระหว่างภาษีซื้อ กับ ภาษีซื้อรอใบกำกับ

คำนวณภาษีซื้อเฉลี่ยได้อัตโนมัติ

ออกรายงานการปรับปรุงภาษีซื้อเฉลี่ยสิ้นปี



ควบคุมงานเพิ่มเติม ของบ้านแต่ละหลัง

ออกใบเสนอราคา ได้หลากหลาย

กำหนดรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของงานเพิ่มเติม

ควบคุมราคาต้นทุนและราคาเสนอลูกค้า

กำหนดตารางการทำงาน

เก็บประวัติการตรวจ(รับ) งานของลูกค้า

เชื่อมโยงกับระบบ IR(งวดเพิ่มเติม) เพื่อควบคุมการรับชำระเงินตามสัญญา

เชื่อมโยงกับระบบ CM เพื่อสั่งทำงานก่อสร้าง
 

ควบคุมการเบิก-จ่ายและต้นทุนการให้บริการ

 คุมการสั่งซื้อ-ทำจ่าย-เบิกวัสดุ ที่ใช้ในการบริการตาม BOQ ที่กำหนด

 พิมพ์ใบขอซื้อ, ใบสั่งจ่าย หรือ ใบเบิกวัสดุ

 รายงานสรุปต้นทุนต่อใบเสนอราคา

ควบคุมการแจ้งหนี้ 

 แบ่งงวดการแจ้งหนี้ด้วย % เงิน และกำหนด %งานเสร็จ เพื่อใช้ 

 ในการควบคุมการออกใบแจ้งหนี้

 ระบุช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการต่องวดที่แจ้งเพื่อคุมการรับรู้รายได้ของ

  บัญชี

 หากเสนอราคาด้วยหน่วยเงินต่างประเทศ สามารถระบุอัตราแลกเปลี่ยน

  เพื่อลงบัญชี ณ วันที่แจ้งหนี้ได้

 กำหนดรายการหักต่องวดการแจ้งหนี้ได้

 ควบคุมการบันทึกใบแจ้งหนี้ด้วย Due หรือ % งานเสร็จ

 พิมพ์ใบแจ้งหนี้

 กำหนดรหัสบัญชีลูกหนี้ แยกตามระบบงาน, ตามกลุ่มงาน หรือตามลูกค้า

 รายตัวได้

ตั้งลูกหนี้เข้าระบบบัญชีและการเงินอัตโนมัติ

ควบคุมการรับชำระ

 รับชำระด้วย เงินสด เช็ค เครดิตการ์ด การโอนเข้าบัญชี

 ควบคุมการรับชำระตามเอกสารใบแจ้งหนี้

 ควบคุมการรับชำระเป็นหน่วยเงินต่างประเทศ โดยวิธีการโอนเข้าบัญชีเท่า

 นั้น 

 ระบุอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รับชำระและออกรายงานกำไรขาดทุนเนื่อง

 จากอัตราแลกเปลี่ยนได้ หากมีการแจ้งหนี้

 รับชำระเป็น Partial Payment ได้หลายครั้ง

 พิมพ์ใบเสร็จ หรือใบรับเงิน

 ส่งรายการล้างลูกหนี้เข้าระบบบัญชีและการเงินอัตโนมัติ

ออกรายงานสรุป

 รายงานรับรู้รายได้ตาม % งานเสร็จ, ตามการแจ้งหนี้ หรือ ตามการ 

 Amortize

 รายงานประมาณการรายรับจากใบเสนอราคา

 รายงานค้างชำระ (Outstanding)

 รายงานอายุหนี้ (Aging) ตามการแจ้งหนี้ หรือ งวดการชำระของใบเสนอ

 ราคา

ควบคุมใบเสนอราคา และสัญญา

 ใบเสนอราคา สามารถระบุลูกค้าได้หลายคน และกำหนดสินค้า

 ที่ให้บริการได้หลายรายการ

 เสนอราคาเป็นหน่วยเงินต่างประเทศได้

 กำหนดรายละเอียด Bill Of Quantity ได้ทั้งชุดราคาต้น

 ทุนประมาณการและชุดราคาเสนอลูกค้า

 กำหนดกลุ่มงานบริการได้ไม่จำกัด

 ใบเสนอราคาสามารถเสนอได้หลายครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลง

 รายละเอียดในใบเสนอราคาก่อนที่จะมีการอนุมัติ 

 ระบุงานเพิ่ม-ลดในใบเสนอราคา โดยกำหนดใบเสนอ

 ราคาย่อยอ้างอิงใบหลัก หรือลดงานในใบเสนอราคาใบเดิมได้

 คุมเลขที่สัญญาอ้างอิงใบเสนอราคา

 เก็บเอกสารแนบในรูปแบบไฟล์แนบในฐานข้อมูลได้

 พิมพ์ใบเสนอราคา และสัญญา

ควบคุมแผนการดำเนินงาน และ %งานเสร็จ

 กำหนดแผนงานดำเนินการรวมต่อใบเสนอราคา หรือแยกตามสินค้า 

 ที่ให้บริการได้

 แสดงรายงานตารางแผนการดำเนินงาน และตารางเวลาการดำเนินการจริง 

 บันทึก % งานเสร็จแยกตามกลุ่มงาน เพื่อควบคุมการรับรู้รายได้และการ

 แจ้งหนี้

ระบบควบคุมการเก็บงานและต่อเติม

CME-Construction Management Enhancement 

ระบบบริการซ่อมบำรุง   

ESV- Engineering Service     
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ติดต่อ ฝ่ายขาย  0-2652-0891-5

ลูกค้าสามารถเข้าดูข้อมูลสินค้าทั้งหมดที่ซื้อ  รายละเอียดสินค้าที่ซื้อแต่ละห้อง

และรายละเอียดการชำระเงิน

แสดงรายการ Case และ Task ของผู้ใช้ระบบที่สถานะของ Case และ Task 

ยังไม่ close

แสดงกราฟของจำนวน Case ทั้งหมดภายใต้ความรับผิดชอบ

รับเรื่องจากลูกค้าทั้งสอบถามบริการต่างๆ แจ้งซ่อม รวมถึงการเสนอแนะ

Note เก็บหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าแต่ละราย

เก็บรายละเอียดผู้พักอาศัยจริงในบ้านหรือห้อง ว่ามีสถานะเป็น เจ้าของ, 

เจ้าของปัจจุบัน, ผู้อาศัย หรือ ผู้เช่า

บันทึกโอกาสการขาย (Opportunity) เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการติดตามการ

ขายให้สำเร็จ และเพื่อเก็บข้อมูลเป็นสถิติ นำมาประเมินวัดผลความสำเร็จทางการขายของ Sale แต่ละราย หรือดูภาพรวม 

ของทั้งโครงการก็ได้

บันทึกจำนวนลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชม หรือโทรติดต่อโครงการในแต่ละวัน

บันทึกใบเสนอราคา ใบจอง ใบสัญญา เปลี่ยนรายละเอียดใบจอง และรายละเอียดสัญญา

บันทึกรับชำระเพื่อเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับการรับชำระเงินของลูกค้ารายนั้นๆ ว่ามีรายละเอียดการชำระเป็นอย่างไร แบบใด

การกำหนดแบบสอบถามให้ลูกค้า รวมถึงการบันทึกการตอบคำถามในแบบสอบถาม 

สามารถบันทึกแบบสอบถามให้กับลูกค้า ที่มีในระบบ รวมถึงสำหรับลูกค้าใหม่สามารถเพิ่มข้อมูลลูกค้าเข้าระบบได้ เพื่อเป็น 

การบันทึกประวัติผู้ที่จะกลายเป็นลูกค้าในอนาคต

นำข้อมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนา กลยุทธ์ทางการตลาด

ระบบ IRweb 

IRweb-Installment Sales on WEB

บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 15

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
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