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เขา้เวบ็ www.pharmalandgroup.com

คลิกท่ีโลโก้

http://www.pharmalandgroup.com/


เขา้สู่ระบบ PML Web Service

กรอกช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น
(ไดรั้บในวนัปฐมนิเทศน์
จากฝ่ายคอมพิวเตอร์) กรณี ลืมรหสัผา่น

ใหค้ลิกตรงน้ี



กรณี ลืมรหสัผา่น

ใหก้รอก ช่ือผูใ้ช ้ลงไปแลว้
แลว้กดปุ่ม ส่งรหสัผา่น

จากนั้นระบบจะส่ง Link ส าหรับ
ตั้งรหสัผา่นใหม่ทางอีเมลของเรา



เม่ือเขา้มาท่ี Main Menu จะเห็น SCM 2 เมนูดงัในภาพ
SCM ปกติ SCM VS

SCM ปกติ คือ สินคา้ทุกชนิด ท่ีไม่ใช่สินคา้ส าเร็จรูปจากโรงงานวีเอสฯ
SCM VS คือ สินคา้ส าเร็จรูปจากโรงงานวีเอสฯ 
(Product Group Code = FG03 และ Vendor No. = “VD318”)                    



SCM คือ ระบบท่ีท าสญัญาการขายแบบมีรางวลัใหลู้กคา้
โดยผา่นการอนุมติัจากผูบ้ริหาร แบบOnline

หมายเหตุ : ในคู่มือน้ีจะใช ้SCM ปกติในการสอน

เม่ือเขา้มาในระบบSCM 
จะมีเมนู 5 เมนูดงัในภาพ

1 2 3 4 5



SCM : หนา้หลกั (1/2)

ถา้จะดูรายละเอียด
ใหค้ลิกตรงน้ีหนา้หลกั จะ เกบ็สัญญาท่ียงัไม่ส่ง

และ สัญญาท่ีถูก Reject กลบัมา



SCM : หนา้หลกั (2/2)
สามารถดูรายละเอียดได้

จะแกไ้ข หรือ กดส่งสัญญา กท็  าไดท่ี้หนา้น้ี



SCM : Contract Input

Contract Input จะเป็นเมนูสร้างสญัญา
(ผูแ้ทนฯเท่านั้นท่ีสร้างสญัญาได)้

ท าทีละขอ้ ทีละแทบ็

กดบนัทึกหลงัจากท าทุกแลว้เท่านั้น



SCM : Contract Input ขอ้1 (1/6)

ท่ีขอ้ 1

หมายเหตุ : ระบบ SCM สามารถเพิ่มลูกคา้ไดม้ากกวา่ 1
เผือ่ผูใ้หส้ญัญามีหลายรหสัลูกคา้ แต่ตอ้งการท าสญัญาเดียว

คลิกเคร่ืองหมายบวก 
เพื่อระบุลูกคา้



SCM : Contract Input ขอ้1 (2/6)

จากนั้นใหเ้ลือกลูกคา้ ดว้ยการเลือกจงัหวดั , 
ประเภทลูกคา้ และช่ือลูกคา้ตามล าดบั



SCM : Contract Input ขอ้1 (3/6)



SCM : Contract Input ขอ้1 (4/6)

จากนั้นใหค้ลิก
เคร่ืองหมายถูก  

เพ่ือเป็นการยนืยนั

หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย X คือ ลบลูกคา้

หลงัจากกดยนืยนั
Icon ขา้งหนา้จะ

เปล่ียนไป
หมายเหตุ : Icon ดินสอ คือ แกไ้ข / บวก คือ เพิ่มลูกคา้ / ถงัขยะ คือ ลบลูกคา้



SCM : Contract Input ขอ้1 (5/6)

ระบุผูใ้หส้ญัญา
และต าแหน่ง
อยา่งนอ้ย 1 คน

มี 4 ต าแหน่งใหเ้ลือก
นอกเหนือจากน้ีให้
เลือกเป็น “อ่ืนๆ”

ต าแหน่ง



SCM : Contract Input ขอ้1 (6/6)

วนัเร่ิมตน้สญัญา จะไม่
สามารถสร้างยอ้นหลงัได้

ตามนโยบายบริษทั

1

เลือกจ านวนเดือน
ท่ีท าสญัญา แต่หา้มขา้มปี

ตามนโยบายบริษทั

2

วนัส้ินสุดสญัญา จะแสดง
อตัโนมติั เม่ือเลือกจ านวน

เดือนแลว้

3

หมายเหตุ : Brand Manager สามารถแกไ้ขวนัท่ีเร่ิมตน้สญัญาได้เลือกจ านวนเดือน
ท่ีจะเกบ็เงินได ้ดว้ย

4

***ยงัไม่ต้องกดบันทึก***



SCM : Contract Input ขอ้2 (1/5)

ท่ีขอ้ 2
ระบุวงเงินท่ีลูกคา้จะซ้ือ 

(รวม VAT)



SCM : Contract Input ขอ้2 (2/5)

แสดงอตัโนมติั

วงเงินท่ีบริษทัตอ้งจ่าย จะแสดงอตัโนมติั 5% 
ของวงเงินท่ีลูกคา้จะซ้ือ ตามนโยบายบริษทั 

ซ่ึงสามารถเปล่ียนวงเงินใหต้ ่ากวา่ได ้ แต่มากกวา่ไม่ได้

หมายเหตุ : กรณีลูกคา้ตอ้งการเงินมากกวา่ 5 % ใหพ้ิมพใ์นหมายเหตุแจง้ไว้

จากนั้นใหร้ะบุสินคา้ในสญัญา โดยคลิกเคร่ืองหมายบวก



SCM : Contract Input ขอ้2 (3/5)

เลือกสินคา้ตรงน้ี
พิมพค์น้หา
สินคา้ได้



SCM : Contract Input ขอ้2 (4/5)

ระบุจ านวนท่ีจะซ้ือ

ระบุจ านวน(ชดเชย)
(สินคา้แถม)

ระบุราคารวม VAT

ผลรวม(อตัโนมติั) คือ ราคา X จ านวน
ซ่ึงตอ้งไม่ต ่ากวา่ วงเงินท่ีลูกคา้จะซ้ือ

ราคาถอดVAT
(อตัโนมติั)



SCM : Contract Input ขอ้2 (5/5)

จากนั้นใหค้ลิกเคร่ืองหมายถูก  
เพ่ือเป็นการยนืยนั

มี หรือ ไม่มี Scom
ตอ้งระบุดว้ย

เพ่ิมสินคา้

ลบสินคา้



SCM : Contract Input ขอ้3 - 6

ขอ้ 4.สามารถเลือกไดว้า่
จะใหเ้ป็นเงิน หรือ ส่ิงของ 

(มูลค่าเท่ากนั)

ในส่วนน้ีสามารถ แจง้หมายเหตุ
ต่างๆไวไ้ดป้ระกอบการพิจารณา



SCM : Contract Input ขอ้7

ขอ้ 7. ถา้มีประวติัการท าสญัญา 
ระบบจะแสดงอตัโนมติั

ถา้ไม่มีประวติั ใหพิ้มพใ์นหมายเหตุ ขอ้ 6 ไวด้ว้ย

สุดทา้ย เม่ือท าครบทุกขอ้แลว้ ใหก้ดปุ่ม บนัทึก
เม่ือบนัทึกส าเร็จ 
จะแสดงแบบน้ี



SCM : แกไ้ข / ส่งสญัญา
เรากจ็ะไดเ้ลขท่ีสญัญาข้ึนมา

ถ้าสัญญาถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว
ให้กดปุ่ม ส่งสัญญา
เพ่ือยืนยนัการส่ง

ถา้สญัญามีขอ้ผดิพลาดให้กด
ปุ่ม แกไ้ข เพ่ือแกส้ญัญา



SCM : Contract History

Sales YTD คือ ยอดขาย
สามารถคลิกท่ีตวัเลข
เพ่ือดูรายละเอียดได้

สามารถคน้หาประวติั
การท าสญัญาได้

Sales Amount คือ 
วงเงินท่ีลูกคา้จะซ้ือ 

(-VAT)

Balance คือ ยอดขาย ท่ีเหลือ 
ท่ียงัไม่ถึง Sales Amount(-VAT)

Pay คือ เงินท่ีบริษทั
ตอ้งจ่าย



SCM : Contract History

เม่ือคลิกท่ี Sales YTD
จะแสดงรายละเอียดการซ้ือ-ขาย



SCM : Contract History - Export

สามารถ Export
เป็น Excel ได้

สถานะจะเป็น
สญัลกัษณ์สีบอกดว้ย



SCM : Contract History – น าไปใช ้(1/2)

ถา้คลิกท่ี น าไปใช้
จะเป็นการน าเอาประวติัเดิม 

ไปท าสญัญาฉบบัใหม่
โดยจะเอาขอ้มูลทุกอยา่งของ

สญัญาเดิมไปใช้แกไ้ข-เพ่ิมเติม
รายละเอียดเลก็นอ้ย 

กส็ามารถสร้างสญัญาใหม่
ไดโ้ดยง่าย



SCM : Contract History – น าไปใช ้(2/2)

เรากจ็ะไดส้ญัญาใหม่
แต่เน้ือหาเดิม
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

อยา่ลืม เขา้ไปกด 
ปุ่ม ส่งสญัญา ดว้ย

ปุ่ม ส่งสญัญา



SCM : Contract Approval Status (1/2)

เอาไวดู้สญัญาท่ีส่งในระบบ
วา่ขั้นตอนการอนุมติัถึงไหนแลว้

หมายเหตุ : ถา้เป็น SCM VS การอนุมติัของ Brand Manager 
จะรวมอยูล่  าดบัเดียวกนักบั DMS (คุณฉตัรชยั) 

คุณเอนก คือ 
ผจก.ฝ่ายบญัชีและการเงิน

สามารถคน้หา
สญัญาเก่าๆ
ยอ้นหลงัได้

เราสามารถคลิกท่ี
สญัญาเพื่อเขา้ไปดู
รายละเอียดได้



SCM : Contract Approval Status (2/2)

เม่ือคลิกเขา้มาดูรายละเอียด
ของสญัญานั้นๆ

จะมีปุ่ม น าไปใช ้เหมือนกนั
กบัเมนู History



SCM : Report (1/2)

Report จะมีรายงานอยู ่2 แบบ
(ต่างกนัแค่ Filter ตอนคน้หา)

ความหมายของสถานะสี

ขอ้มูลสามารถ Export เป็น Excel ได้



SCM : Report (2/2)

ถา้ลูกคา้ซ้ือครบ 
จะแสดงSuccess Date

Status เป็น Success Break&Create
จะแสดงเป็น Yes

หมายเหตุ : เม่ือสัญญา Success ใหผู้แ้ทนฯไปแจง้ BM ทีมตวัเอง
เพื่อให ้BM พิมพส์ัญญาออกมาจากระบบ แลว้น าไปแจง้ฝ่ายบญัชี



SCM : ตวัอยา่งสญัญา (1/2)



SCM : ตวัอยา่งสญัญา (2/2)



SCM : Break & Create

Break & Create จะเหมือนการกด น าไปใช้
แต่จะเป็นการหยดุสญัญาเดิม เพ่ือสร้างสญัญา
ใหม่ ต่อเน่ืองจากสญัญาเดิม (ถา้ลูกคา้ตอ้งการ)

แต่วนัท่ีเร่ิมตน้สญัญาใหม่
จะเป็น Success Date + 1 Day



SCM : Break & Create

วนัท่ีเร่ิมตน้สญัญาใหม่
จะเป็น Success Date + 1 Day

คือ 27/04/2020+1 Day = 28/04/2020



SCM : Break & Create

จากนั้นกจ็ดัการสญัญา
ใหมี้ขอ้มูลครบถว้น
แลว้จึงกดบนัทึก

เรากจ็ะไดส้ญัญาใหม่
จากการ Break&Create



SCM : สรุป

เม่ือสร้างสญัญาและผา่นการอนุมติัครบแลว้ 
ผูแ้ทนฯมีหนา้ท่ีตอ้งขายสินคา้ตามสญัญาท่ีท าไว้
ใหถึ้งตามก าหนด เม่ือ Success Date แลว้แจง้ BM

เพ่ือพิมพส์ญัญาเป็นกระดาษ แลว้เอาหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง
ไปแจง้ฝ่ายบญัชี (คุณเอนก ผจก.ฝ่ายบญัชีและการเงิน)

END


