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เวลา หัวข(อ

08.30 – 09.00 น. ผู(เข(าร5วมการอบรม Log-in เข(าสู5ระบบการอบรมออนไลนB 

(ลงทะเบียนล5วงหน(าในช5วงวันท่ี 22-23 เม.ย. 64)

09.00 – 12.00 น. • ภาพรวมระบบ PDM โครงสร(างระบบและส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปจากระบบ GFMIS-TR

• การเข(าใช(งาน
• ข(อมูลหลักในระบบ PDM

• โครงสร(างข(อมูลสัญญา
• การสร(างสัญญาวงเงิน

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.30 น. • การสร(างสัญญา [สัญญาเบิกถอนไม5มีดอกเบ้ีย (540)

• สัญญาท่ีมีส5วนลดหรือผลตอบแทน (530) 
• สัญญามีดอกเบ้ีย (550) 

• การอนุมัติสัญญา / การกลับรายการ / ยกเลิกสัญญา
• การสร(างสัญญาเบิกถอนท่ีมีดอกเบ้ีย Float (550)
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เวลา หัวข(อ

08.30 – 09.00 น. ผู(เข(าร5วมการอบรม Log-in เข(าสู5ระบบการอบรมออนไลนB 

(ลงทะเบียนล5วงหน(าในช5วงวันท่ี 22-23 เม.ย. 64)

09.00 – 12.00 น. • ทบทวนการสร(างสัญญาเบิกถอนท่ีมีดอกเบ้ีย Float (550)

• การปรับปรุงอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Adjustment)
• การสร(างสัญญาสกุลเงินต5างประเทศมีดอกเบ้ียคงท่ี (Fixed)

• การกำหนดอัตราแลกเปล่ียน
• การสร(างสัญญา SWAP (620)

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.30 น. • การบันทึกบัญชี กรณีเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ

• การใช(งานระบบรายงาน
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ภาพรวมระบบ PDM โครงสร+างระบบ

และสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากระบบ GFMIS-TR
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วัตถุประสงค5การพัฒนาระบบ PDM

1. เพ่ือพัฒนาระบบ PDM ท่ีเปDนระบบเปEด (Open System) ข้ึนมาทดแทน

ระบบ GFMIS-TR ท่ีใช]งานอยู1ในป_จจุบัน (SAP)

2. เพ่ือให]ระบบ PDM รองรับการเช่ือมต1อกับระบบงานภายนอก 

และสามารถใช]งานได]สอดคล]องกับกระบวนการป_จจุบัน รองรับความ

ต]องการใหม1ๆ เพ่ิมเติมได]ในอนาคต
3. เพ่ือลดความเส่ียงจากการใช]ระบบเดิมท่ีล]าสมัย ไม1ได]รับการสนับสนุน

จากเจ]าของผลิตภัณฑm และไม1รองรับความต]องการป_จจุบัน
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• แก]ป_ญหาเร่ืองค1าใช]จ1าย Indirect License ได]
• ลดค1าใช]จ1ายระยะยาวในเร่ืองของบำรุงรักษาระบบ 

(MA : Maintenance Agreement)
• แก]ป_ญหาเชิงฟ_งกmชันการทำงานของระบบได]

• แก]ไขข]อจำกัดเร่ืองโครงสร]างของข]อมูล
• แก]ไขข]อจำกัดเร่ืองท่ีผู]ใช]งานสามารถปzอนข]อมูลท่ีไม1ต]องการได]
• แก]ไขข]อจำกัดเร่ืองท่ีผู]ใช]งานสามารถไม1ปzอนข]อมูลท่ีต]องการได]

จุดเด?นระบบ PDM
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• สบน. (PDMO) สามารถเปล่ียนแปลง configuration ของระบบ
ในส1วนของสัญญาได]เอง

• ผู]ใช]งานสามารถเข]าถึงข]อมูลได]สะดวกกว1าระบบเดิม (SAP) ท่ีจำเปDนต]อง
ใช]งานผ1านเคร่ือง SAP Terminal เท1านั้น

• สามารถเรียกดูรายงานข]อมูลในมุมมองท่ีหลากหลายได]มากข้ึน 
(Pivot Table)

จุดเด?นระบบ PDM
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หน?วยงานท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาระบบ

9



{ กระทบกับผู+ปฏิบัติให+น+อยที่สุด }

ผู#ใช#งาน

Web Application

New GFMIS Public Debt Management (PDM) New GFMIS Thai

แนวทางในการพัฒนาระบบ PDM
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โครงสร*างระบบ PDM
New GFMIS Public Debt Management (PDM) Structure
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ระบบข(อมูลหลัก
ใช#ในการเก็บข#อมูลหลักของระบบ PDM ท้ังหมด รวมถึงข#อมูล
ท่ีต#องใช#เพ่ือเปDนข#อมูลอ#างอิงของสัญญา เชHน อัตราแลกเปลี่ยน

รายวัน อัตราดอกเบี้ยรายวัน วันหยุด เปDนต#น

ระบบจัดการสิทธิผู(ใช(งาน
ใช#ในการระบุตัวตนผู#ใช#งาน และกำหนด
สิทธิการใช#งานในระบบ PDM

ระบบบริหารสัญญาภายใต(

แผนการบริหารหน้ีสาธารณะ
ใช#ในการเก็บข#อมูลแผนการบริหารหน้ี

สาธารณะประจำปQ เพ่ือใช#ในการกำหนด

วงเงินของข#อตกลงหลัก (Master 

Agreement) และการจัดทำรายงาน

ระบบสร(างสัญญา
ใช#ในการสร#าง/แก#ไข/อนุมัติสัญญาหน้ีสาธารณะ
ทุกประเภท

ระบบการชำระหน้ี
ใช#ในการเก็บข#อมูลการซ้ือขายเงินตราตHางประเทศ 
การสร#างรายการอ#างอิงเพ่ือนำไปใช#กรอกข#อมูล

การชำระหน้ีในระบบ New GFMIS Thai (AP) และ

การบันทึกบัญชี (Posting)

ระบบการประมวลผล

และรายงาน
ใช#ในการประมวลผลดอกเบี้ย

ค#างจHาย กำไร/ขาดทุนจาก

อัตราแลกเปลี่ยน และเรียก

ข#อมูลรายงาน

ระบบกำหนดผังทางเดินบัญชี
ใช#ในการกำหนดผังทางเดินบัญชี 
(Account Determine) และประมวลผล

คูHบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชี รวมท้ังเปDน

สHวนเชื่อมโยงข#อมูล Master Data ท่ีต#อง

ใช#งานรHวมกับระบบ New GFMIS Thai
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ระบบข%อมูลหลัก 
ใช#ในการเก็บข#อมูลหลักของระบบ PDM ท้ังหมด รวมถึงข#อมูล
ท่ีต#องใช#เพ่ือเปDนข#อมูลอ#างอิงของสัญญา เชHน อัตราแลกเปลี่ยน
รายวัน อัตราดอกเบี้ยรายวัน วันหยุด เปDนต#น

ระบบจัดการสิทธิผู%ใช%งาน 
ใช#ในการระบุตัวตนผู#ใช#งาน และกำหนด
สิทธิการใช#งานในระบบ PDM

ระบบบริหารสัญญาภายใต% 
แผนการบริหารหน้ีสาธารณะ 
ใช#ในการเก็บข#อมูลแผนการบริหารหน้ี
สาธารณะประจำปQ เพ่ือใช#ในการกำหนด
วงเงินของข#อตกลงหลัก (Master 
Agreement) และการจัดทำรายงาน

ระบบสร%างสัญญา 
ใช#ในการสร#าง/แก#ไข/อนุมัติสัญญาหน้ีสาธารณะ
ทุกประเภท

ระบบการชำระหน้ี 
ใช#ในการเก็บข#อมูลการซ้ือขายเงินตราตHางประเทศ 
การสร#างรายการอ#างอิงเพ่ือนำไปใช#กรอกข#อมูล 
การชำระหน้ีในระบบ New GFMIS Thai (AP) และ
การบันทึกบัญชี (Posting)

ระบบการประมวลผล
และรายงาน 
ใช#ในการประมวลผลดอกเบี้ย
ค#างจHาย กำไร/ขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน และเรียก
ข#อมูลรายงาน

ระบบกำหนดผังทางเดินบัญชี 
ใช#ในการกำหนดผังทางเดินบัญชี 
(Account Determine) และประมวลผล
คูHบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชี รวมท้ังเปDน
สHวนเชื่อมโยงข#อมูล Master Data ท่ีต#อง
ใช#งานรHวมกับระบบ New GFMIS Thai

ระบบข*อมูลหลัก

(Debt Master Data System : DM)
สำหรับการจัดการข]อมูลหลักของระบบ PDM ท้ังหมด รวมถึง
ข]อมูลท่ีต]องใช]เพ่ือเปDนข]อมูลอ]างอิงของสัญญา เช1น อัตรา
แลกเปล่ียนรายวัน อัตราดอกเบี้ยรายวัน วันหยุด เปDนต]น

DM
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ระบบข%อมูลหลัก 
ใช#ในการเก็บข#อมูลหลักของระบบ PDM ท้ังหมด รวมถึงข#อมูล
ท่ีต#องใช#เพ่ือเปDนข#อมูลอ#างอิงของสัญญา เชHน อัตราแลกเปลี่ยน
รายวัน อัตราดอกเบี้ยรายวัน วันหยุด เปDนต#น

ระบบจัดการสิทธิผู%ใช%งาน 
ใช#ในการระบุตัวตนผู#ใช#งาน และกำหนด
สิทธิการใช#งานในระบบ PDM

ระบบบริหารสัญญาภายใต% 
แผนการบริหารหน้ีสาธารณะ 
ใช#ในการเก็บข#อมูลแผนการบริหารหน้ี
สาธารณะประจำปQ เพ่ือใช#ในการกำหนด
วงเงินของข#อตกลงหลัก (Master 
Agreement) และการจัดทำรายงาน

ระบบสร%างสัญญา 
ใช#ในการสร#าง/แก#ไข/อนุมัติสัญญาหน้ีสาธารณะ
ทุกประเภท

ระบบการชำระหน้ี 
ใช#ในการเก็บข#อมูลการซ้ือขายเงินตราตHางประเทศ 
การสร#างรายการอ#างอิงเพ่ือนำไปใช#กรอกข#อมูล 
การชำระหน้ีในระบบ New GFMIS Thai (AP) และ
การบันทึกบัญชี (Posting)

ระบบการประมวลผล
และรายงาน 
ใช#ในการประมวลผลดอกเบี้ย
ค#างจHาย กำไร/ขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน และเรียก
ข#อมูลรายงาน

ระบบกำหนดผังทางเดินบัญชี 
ใช#ในการกำหนดผังทางเดินบัญชี 
(Account Determine) และประมวลผล
คูHบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชี รวมท้ังเปDน
สHวนเชื่อมโยงข#อมูล Master Data ท่ีต#อง
ใช#งานรHวมกับระบบ New GFMIS Thai

ระบบการบริหารสัญญาภายใต+แผนการบริหารหนี้

สาธารณะ (Public Debt Management Plan System 

: PD)
สำหรับการจัดการข]อมูลแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำป� เพ่ือใช]ใน
การกำหนดวงเงินของข]อตกลงหลัก (Master Agreement) และการ

จัดทำรายงาน

PD
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ระบบข%อมูลหลัก 
ใช#ในการเก็บข#อมูลหลักของระบบ PDM ท้ังหมด รวมถึงข#อมูล
ท่ีต#องใช#เพ่ือเปDนข#อมูลอ#างอิงของสัญญา เชHน อัตราแลกเปลี่ยน
รายวัน อัตราดอกเบี้ยรายวัน วันหยุด เปDนต#น

ระบบจัดการสิทธิผู%ใช%งาน 
ใช#ในการระบุตัวตนผู#ใช#งาน และกำหนด
สิทธิการใช#งานในระบบ PDM

ระบบบริหารสัญญาภายใต% 
แผนการบริหารหน้ีสาธารณะ 
ใช#ในการเก็บข#อมูลแผนการบริหารหน้ี
สาธารณะประจำปQ เพ่ือใช#ในการกำหนด
วงเงินของข#อตกลงหลัก (Master 
Agreement) และการจัดทำรายงาน

ระบบสร%างสัญญา 
ใช#ในการสร#าง/แก#ไข/อนุมัติสัญญาหน้ีสาธารณะ
ทุกประเภท

ระบบการชำระหน้ี 
ใช#ในการเก็บข#อมูลการซ้ือขายเงินตราตHางประเทศ 
การสร#างรายการอ#างอิงเพ่ือนำไปใช#กรอกข#อมูล 
การชำระหน้ีในระบบ New GFMIS Thai (AP) และ
การบันทึกบัญชี (Posting)

ระบบการประมวลผล
และรายงาน 
ใช#ในการประมวลผลดอกเบี้ย
ค#างจHาย กำไร/ขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน และเรียก
ข#อมูลรายงาน

ระบบกำหนดผังทางเดินบัญชี 
ใช#ในการกำหนดผังทางเดินบัญชี 
(Account Determine) และประมวลผล
คูHบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชี รวมท้ังเปDน
สHวนเชื่อมโยงข#อมูล Master Data ท่ีต#อง
ใช#งานรHวมกับระบบ New GFMIS Thai

ระบบการสร*างสัญญา

(Debt Contract System : DC)
สำหรับการบันทึกข]อมูลสัญญาวงเงิน สัญญาเบิกถอน สัญญา 
SWAP การแก]ไขหรือปรับปรุงข]อมูล การอนุมัติ/ยกเลิกสัญญา

DC

15



DM

DI

DP

PD

DC

AT

PDMAD

Interface

Interface

In
te

rfa
ce

DB Link

DB Link

ระบบข%อมูลหลัก 
ใช#ในการเก็บข#อมูลหลักของระบบ PDM ท้ังหมด รวมถึงข#อมูล
ท่ีต#องใช#เพ่ือเปDนข#อมูลอ#างอิงของสัญญา เชHน อัตราแลกเปลี่ยน
รายวัน อัตราดอกเบี้ยรายวัน วันหยุด เปDนต#น

ระบบจัดการสิทธิผู%ใช%งาน 
ใช#ในการระบุตัวตนผู#ใช#งาน และกำหนด
สิทธิการใช#งานในระบบ PDM

ระบบบริหารสัญญาภายใต% 
แผนการบริหารหน้ีสาธารณะ 
ใช#ในการเก็บข#อมูลแผนการบริหารหน้ี
สาธารณะประจำปQ เพ่ือใช#ในการกำหนด
วงเงินของข#อตกลงหลัก (Master 
Agreement) และการจัดทำรายงาน

ระบบสร%างสัญญา 
ใช#ในการสร#าง/แก#ไข/อนุมัติสัญญาหน้ีสาธารณะ
ทุกประเภท

ระบบการชำระหน้ี 
ใช#ในการเก็บข#อมูลการซ้ือขายเงินตราตHางประเทศ 
การสร#างรายการอ#างอิงเพ่ือนำไปใช#กรอกข#อมูล 
การชำระหน้ีในระบบ New GFMIS Thai (AP) และ
การบันทึกบัญชี (Posting)

ระบบการประมวลผล
และรายงาน 
ใช#ในการประมวลผลดอกเบี้ย
ค#างจHาย กำไร/ขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน และเรียก
ข#อมูลรายงาน

ระบบกำหนดผังทางเดินบัญชี 
ใช#ในการกำหนดผังทางเดินบัญชี 
(Account Determine) และประมวลผล
คูHบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชี รวมท้ังเปDน
สHวนเชื่อมโยงข#อมูล Master Data ท่ีต#อง
ใช#งานรHวมกับระบบ New GFMIS Thai

ระบบการชำระหน้ี

(Debt Payment System : DP)
สำหรับการจัดการข]อมูลการซ้ือขายเงินตราต1างประเทศ 
การสร]างรายการอ]างอิงเพ่ือนำไปใช]กรอกข]อมูล การชำระหนี้ใน
ระบบ New GFMIS Thai (AP) และการบันทึกบัญชี (Posting)

DP
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ระบบข%อมูลหลัก 
ใช#ในการเก็บข#อมูลหลักของระบบ PDM ท้ังหมด รวมถึงข#อมูล
ท่ีต#องใช#เพ่ือเปDนข#อมูลอ#างอิงของสัญญา เชHน อัตราแลกเปลี่ยน
รายวัน อัตราดอกเบี้ยรายวัน วันหยุด เปDนต#น

ระบบจัดการสิทธิผู%ใช%งาน 
ใช#ในการระบุตัวตนผู#ใช#งาน และกำหนด
สิทธิการใช#งานในระบบ PDM

ระบบบริหารสัญญาภายใต% 
แผนการบริหารหน้ีสาธารณะ 
ใช#ในการเก็บข#อมูลแผนการบริหารหน้ี
สาธารณะประจำปQ เพ่ือใช#ในการกำหนด
วงเงินของข#อตกลงหลัก (Master 
Agreement) และการจัดทำรายงาน

ระบบสร%างสัญญา 
ใช#ในการสร#าง/แก#ไข/อนุมัติสัญญาหน้ีสาธารณะ
ทุกประเภท

ระบบการชำระหน้ี 
ใช#ในการเก็บข#อมูลการซ้ือขายเงินตราตHางประเทศ 
การสร#างรายการอ#างอิงเพ่ือนำไปใช#กรอกข#อมูล 
การชำระหน้ีในระบบ New GFMIS Thai (AP) และ
การบันทึกบัญชี (Posting)

ระบบการประมวลผล
และรายงาน 
ใช#ในการประมวลผลดอกเบี้ย
ค#างจHาย กำไร/ขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน และเรียก
ข#อมูลรายงาน

ระบบกำหนดผังทางเดินบัญชี 
ใช#ในการกำหนดผังทางเดินบัญชี 
(Account Determine) และประมวลผล
คูHบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชี รวมท้ังเปDน
สHวนเชื่อมโยงข#อมูล Master Data ท่ีต#อง
ใช#งานรHวมกับระบบ New GFMIS Thai

ระบบการประมวลผลและรายงาน

(Debt Information System : DI)
สำหรับการประมวลผลดอกเบี้ยค]างจ1าย กำไร/ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียน และเรียกข]อมูลรายงาน

DI

17



DM

DI

DP

PD

DC

AT

PDMAD

Interface

Interface

In
te

rfa
ce

DB Link

DB Link

ระบบข%อมูลหลัก 
ใช#ในการเก็บข#อมูลหลักของระบบ PDM ท้ังหมด รวมถึงข#อมูล
ท่ีต#องใช#เพ่ือเปDนข#อมูลอ#างอิงของสัญญา เชHน อัตราแลกเปลี่ยน
รายวัน อัตราดอกเบี้ยรายวัน วันหยุด เปDนต#น

ระบบจัดการสิทธิผู%ใช%งาน 
ใช#ในการระบุตัวตนผู#ใช#งาน และกำหนด
สิทธิการใช#งานในระบบ PDM

ระบบบริหารสัญญาภายใต% 
แผนการบริหารหน้ีสาธารณะ 
ใช#ในการเก็บข#อมูลแผนการบริหารหน้ี
สาธารณะประจำปQ เพ่ือใช#ในการกำหนด
วงเงินของข#อตกลงหลัก (Master 
Agreement) และการจัดทำรายงาน

ระบบสร%างสัญญา 
ใช#ในการสร#าง/แก#ไข/อนุมัติสัญญาหน้ีสาธารณะ
ทุกประเภท

ระบบการชำระหน้ี 
ใช#ในการเก็บข#อมูลการซ้ือขายเงินตราตHางประเทศ 
การสร#างรายการอ#างอิงเพ่ือนำไปใช#กรอกข#อมูล 
การชำระหน้ีในระบบ New GFMIS Thai (AP) และ
การบันทึกบัญชี (Posting)

ระบบการประมวลผล
และรายงาน 
ใช#ในการประมวลผลดอกเบี้ย
ค#างจHาย กำไร/ขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน และเรียก
ข#อมูลรายงาน

ระบบกำหนดผังทางเดินบัญชี 
ใช#ในการกำหนดผังทางเดินบัญชี 
(Account Determine) และประมวลผล
คูHบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชี รวมท้ังเปDน
สHวนเชื่อมโยงข#อมูล Master Data ท่ีต#อง
ใช#งานรHวมกับระบบ New GFMIS Thai

ระบบผังการบันทึกบัญชี

(Account Determine : AD)
สำหรับการกำหนดผังทางเดินบัญชี (Account Determine) 
และประมวลผลคู1บัญชีสำหรับการบันทึกบัญชี รวมท้ัง
เปDนส1วนเช่ือมโยงข]อมูล Master Data ท่ีต]องใช]งานร1วมกับ

ระบบ New GFMIS Thai

AD
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ระบบข%อมูลหลัก 
ใช#ในการเก็บข#อมูลหลักของระบบ PDM ท้ังหมด รวมถึงข#อมูล
ท่ีต#องใช#เพ่ือเปDนข#อมูลอ#างอิงของสัญญา เชHน อัตราแลกเปลี่ยน
รายวัน อัตราดอกเบี้ยรายวัน วันหยุด เปDนต#น

ระบบจัดการสิทธิผู%ใช%งาน 
ใช#ในการระบุตัวตนผู#ใช#งาน และกำหนด
สิทธิการใช#งานในระบบ PDM

ระบบบริหารสัญญาภายใต% 
แผนการบริหารหน้ีสาธารณะ 
ใช#ในการเก็บข#อมูลแผนการบริหารหน้ี
สาธารณะประจำปQ เพ่ือใช#ในการกำหนด
วงเงินของข#อตกลงหลัก (Master 
Agreement) และการจัดทำรายงาน

ระบบสร%างสัญญา 
ใช#ในการสร#าง/แก#ไข/อนุมัติสัญญาหน้ีสาธารณะ
ทุกประเภท

ระบบการชำระหน้ี 
ใช#ในการเก็บข#อมูลการซ้ือขายเงินตราตHางประเทศ 
การสร#างรายการอ#างอิงเพ่ือนำไปใช#กรอกข#อมูล 
การชำระหน้ีในระบบ New GFMIS Thai (AP) และ
การบันทึกบัญชี (Posting)

ระบบการประมวลผล
และรายงาน 
ใช#ในการประมวลผลดอกเบี้ย
ค#างจHาย กำไร/ขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน และเรียก
ข#อมูลรายงาน

ระบบกำหนดผังทางเดินบัญชี 
ใช#ในการกำหนดผังทางเดินบัญชี 
(Account Determine) และประมวลผล
คูHบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชี รวมท้ังเปDน
สHวนเชื่อมโยงข#อมูล Master Data ท่ีต#อง
ใช#งานรHวมกับระบบ New GFMIS Thai

ระบบจัดการสิทธิผู*ใช*งาน

(PDM Authentication System : AT)
สำหรับจัดการสิทธิการใช]งานระบบ ในการสร]าง User ID ระบุ
ตัวตนผู]ใช]งาน แก]ไขรหัสผ1านกรณีผู]ใช]งานลืมรหัสผ1าน กำหนด
สิทธิการเข]าใช]งานในระบบ PDM เช1น สิทธิการเพ่ิม/แก]ไข/ลบ/

เรียกดูข]อมูล เปDนต]น

AT
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20

โครงสร*างกระบวนการทำงานระบบ PDM
New GFMIS Public Debt Management (PDM) Flow



• โครงสร]างของข]อมูลท่ีมีการใช] Product Type, Transaction Type, 
Business Partner และ Flow Type ถูกออกแบบให]เหมือนเดิมมากท่ีสุด 

เพ่ือให]สามารถโอนย]ายข]อมูล (Data Conversion) ได]

• คงรูปแบบฟอรmม หน]าจอ input ให]เหมือนเดิมมากท่ีสุด เพ่ือลด

ผลกระทบการบันทึกรายการ และการฝ�กอบรมให]หน1วยงานต1างๆ

• คงกระบวนการการสร]างสัญญา การอนุมัติสัญญา การบันทึกบัญชี
และการเรียกรายงานเหมือนเดิม

ส่ิงท่ีคงเดิมจากระบบ GFMIS-TR
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ระบบ GFMIS-TR ปkจจุบัน

• การบันทึกรายการบนระบบใช1 SAP Terminal

• การเข1าใช1งานบนระบบ SAP Terminal หนRวยงาน

บันทึกรายการ ใช1 User, Password และ บัตร

ประจำตัว

• การบันทึกรายการบน SAP Terminal

ด1วย SAP T-code

• การเรียกรายงานใช1 Customized Report ใน SAP

• รายงานใน SAP Terminal สามารถจัดรูปแบบท่ี

ต1องการและ Save ไว1ใช1งานได1ในอนาคต

ระบบ New GFMIS Public Debt Management (PDM)

• การบันทึกรายการบนระบบผRานอินเตอร�เน็ต

ด1วย Browser Chrome

• การเข1าใช1งานบนระบบด1วย User Id และ Password

• การบันทึกรายการถูกแทนท่ีด1วยแบบฟอร�มใหมRบนระบบ 

PDM

• การเรียกรายงานใช1เมนูด1วยรูปแบบท่ีมีการปรับปรุงใหมR

แทน SAP T-Code

• รายงานสามารถจัดรูปแบบท่ีต1องการและ Save ไว1ใช1งาน

ได1เชRนกัน

ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปจากระบบ GFMIS-TR

22



รายละเอียดคุณลักษณะ
คุณสมบัติขั้นต่ำ

สำหรับใช+งานระบบ 
คุณสมบัติท่ีแนะนำ
สำหรับใช+งานระบบ

หน#วยประมวลผลกลาง (Processor) Core i3 Core i3 ขึ้นไป

หน#วยความจำ (RAM) 4GB 8GB

ระบบปฏิบัติการ Window 7 Window 10

เว็บเบราวWเซอรW (Web Browser) Chrome Chrome

คุณสมบัติเคร่ืองคอมพิวเตอรm

สำหรับการใช+งานระบบ PDM
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GFMIS-TR ป+จจุบัน New GFMIS Public Debt Management (PDM) 

กลุ$มผู(ใช(
ระบบงาน 

ช$องทาง/
เครือข$าย 

วิธีการยืนยันตัวตน ระบบงานใหม$ วิธีการยืนยันตัวตน

1.GFMIS-TR GF-Net บัตร Smart Card
1.1 Web Online - PDM User ID/Password

1.2 Web Online - AD User ID/Password

การเข*าใช*งานและวิธีการยืนยันตัวตน

24



การเข+าใช+งานระบบ PDM
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การเข*าใช*งานระบบ PDM

• เข]าใช]งานผ1าน Web Browser https://pdm.gfmis.go.th/

• ในช1วงเวลาการฝ�กอบรมและการทดลองใช]งานระบบ จะต]องทำการ

เช่ือมต1อ VPN และสามารถเข]าใช]งานได]ทาง https://10.220.254.40

26
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การเช่ือมต?อ VPN สำหรับการทดลองใช0งานระบบ

การติดตั้ง Virtual Private Network (VPN) 

1) ผู#ใช#งานระบบ จะต#องแจ#งรายช่ือและข#อมูลท่ีเกี่ยวข#องให#กับศูนย\เทคโนโลยี

สารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพ่ือทำการลงทะเบียนเข#าใช#

งานระบบ PDM 

2) ผู#ใช#งานระบบจะได#รับ e-mail แจ#ง Username และ Password สำหรับ

การเช่ือมตnอ VPN และไฟล\สำหรับติดต้ังโปรแกรม OpenVPN

3) Download โปรแกรม OpenVPN สำหรับติดต้ังบนเคร่ืองคอมพิวเตอร\ท่ี

จะใช#งาน
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การเช่ือมต?อ VPN สำหรับการทดลองใช0งานระบบ
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การเช่ือมต?อ VPN สำหรับการทดลองใช0งานระบบ
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การเข*าใช*งานระบบ PDM

ระบุ User ID และ Password ท่ีได0รับแจ0งทาง e-mail

แล0วกด Enter หรือคลิกท่ีปุQม “เข0าสูWระบบ”
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การเข*าใช*งานระบบ PDM

กรณีลืมรหัสผWาน ให0แจ0งผู0ดูแลระบบ

เพื่อทำการ Reset Password
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การเข*าใช*งานระบบ PDM

เม่ือ Log-in สำเร็จ จะเข0าสูWหน0าจอหลัก

ของระบบ PDM
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ข+อมูลหลักในระบบ PDM
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ประกอบดAวย 7 ระบบงานยHอย ไดAแกH

1) ระบบขAอตกลงหลัก (Master Agreement)

2) ระบบวันหยุดราชการ (Holiday)

3) ระบบอัตราดอกเบี้ยอAางอิง (Reference Interest Rate)

4) ระบบอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตHางประเทศ (Exchange Rate)

5) ระบบคูHคAา (Business Partner)

6) ระบบขAอมูลหลักอ่ืน ๆ (Other Master Data)

7) ระบบตAนแบบสัญญา (Contract Template)

ระบบข*อมูลหลัก (DM)
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ระบบข*อตกลงหลัก (Master Agreement)

เปuนระบบสำหรับการสรAางรหัสขAอตกลงหลัก 6 หลักตามรูปแบบท่ี สบน. กำหนด

G A 0163

ประเภท

หนี้สาธารณะ

ป�งบประมาณ ประเภท
การก1อหนี้

รหัสรายการ
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ระบบข*อตกลงหลัก (Master Agreement)
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เปDนระบบท่ีใช]จัดการข]อมูลวันหยุด โดยข]อมูลวันหยุดจะถูกนำไปใช]งาน
สำหรับการเล่ือนวันคำนวณหรือวันจ1ายชำระเงิน

ปฏิทินหลัก

ปฏิทินวันหยุด

วันหยุดวันหยุด วันหยุด

สำหรับ User เลือกใช+งาน ในขั้นตอนการสร+าง
สัญญา เชuน กำหนดให+มีการเลื่อนวันชำระเงิน

ออกไปเปvนวันทำการแรก ในกรณีท่ีวันชำระเงิน

ตรงกับวันหยุดราชการ

สำหรับ Admin ในการกำหนดวันหยุด
ในแตuละปฏิทินจำแนกตามประเทศ

เชuน วันขึ้นป|ใหมu วันสำคัญ
ทางศาสนา วันหยุดชดเชย

ตามมติคณะรัฐมนตรี

ระบบวันหยุด (Holiday)
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ระบบวันหยุด (Holiday)

แสดงผลในรูปแบบปฏิทินรายปu

(12 เดือน)
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ระบบวันหยุด (Holiday)

สามารถเลือกดูพร*อมกันได*สูงสุด 4 ปฏิทิน

สามารถคลิกท่ีวันหยุด (วงกลมสีฟzา) เพื่อดูรายละเอียด
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ระบบอัตราดอกเบ้ียอ.างอิงเป2นระบบที่ใช.จัดการข.อมูลอัตราดอกเบ้ียอ.างอิงทั้งหมดในระบบ PDM 

ระบบอัตราดอกเบ้ียอ+างอิง 

(Reference Interest Rate)
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ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตtางประเทศ

(Exchange Rate)
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เปDนระบบท่ีใช]จัดการข]อมูลคู1ค]าท้ังหมดในระบบ PDM โดยแบ1งออกเปDน 

2 ส1วน ได]แก1

• ระบบจัดการข]อมูลคู1ค]า เปDนส1วนของการเพ่ิม/แก]ไข/ลบข]อมูลท่ัวไป

ของคู1ค]า เช1น ช่ือคู1ค]า ช่ือย1อ รูปแบบองคmกร เปDนต]น

• ระบบกำหนดคู1ค]ากับรหัสหน1วยงาน เปDนส1วนของการจัดการ
ความเช่ือมโยงระหว1างคู1ค]ากับหน1วยงาน เพ่ือตั้งค1าให]หน1วยงาน

สามารถทำสัญญากับคู1ค]าท่ีกำหนดได]

ระบบคู?ค*า (Business Partner)
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ระบบคู?ค*า (Business Partner)
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ระบบกำหนดคู?ค*ากับรหัสหน?วยงาน
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ระบบกำหนดคู?ค*ากับรหัสหน?วยงาน
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ระบบข]อมูลหลักอื่น ๆ เปDนระบบท่ีใช]จัดการข]อมูลหลักนอกเหนือจาก
ท่ีกล1าวมาข]างต]นท่ีมีการใช]งานภายในระบบ PDM โดยจะแบ1งข]อมูลหลัก

ออกเปDน 2 ส1วน ได]แก1

1. ข]อมูลจากระบบ New GFMIS Thai (แก]ไขรหัสและค1าไม1ได])

2. ข]อมูลภายในระบบ PDM (ส1วนใหญ1เพ่ิมเติม/แก]ไขได] 

แต1ส1วนท่ีเก่ียวข]องกับสูตรการคำนวณแก]ไขไม1ได])

ระบบข*อมูลหลักอื่น ๆ
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ข]อมูลจากระบบ New GFMIS Thai จำนวน 5 กลุ1ม
1. รหัสหน1วยงาน (Company Code)

2. รหัสงบประมาณส1วนงาน (Fund Center)
3. ศูนยmต]นทุน (Cost Center)

4. ธนาคารตัวแทน (House Bank)
5. รหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร (Account ID)

ระบบข*อมูลหลักอื่น ๆ
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ข]อมูลภายในระบบ PDM จำนวน 14 กลุ1ม
1. การรับภาระ (Finance Project)

2. อัตราดอกเบี้ยอ]างอิง (Interest Rate)
3. หน1วยงานผู]บันทึกสัญญา (Trader)

4. การค้ำประกัน/กู]ต1อ/เงินยืม/ชำระหนี้แทน 
(General Valuation Class)

5. การกำหนด (Assignment)

6. กลุ1มผลิตภัณฑm (Portfolio)
7. กลุ1มหน1วยงานคู1ค]า (Business Partner Group)

ระบบข*อมูลหลักอื่น ๆ
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ข]อมูลภายในระบบ PDM
8. ประเภทของคู1ค]า (Business Partner Type)

9. รูปแบบองคmกรตามกฎหมาย (Legal Form)
10. รูปแบบย1อยขององคmกร (Legal Entity)

11. บทบาท (Role)
12. วิธีการคำนวณดอกเบี้ย (Interest Calculation Method)
13. สกุลเงินของสัญญา (Currency)

14. ความถ่ีในการคำนวณและจ1ายดอกเบี้ย (Calculation 
Frequency)

ระบบข*อมูลหลักอื่น ๆ

49



ระบบข*อมูลหลักอื่น ๆ
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ระบบข*อมูลหลักอื่น ๆ
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ระบบต*นแบบสัญญา

ประกอบด]วย 7 ระบบงานย1อย ได]แก1

1) เคร่ืองมือทางการเงิน (Financial Instrument)

2) ประเภทผลิตภัณฑm (Product Type)

3) ประเภทรายการ (Transaction Type)

4) คำอธิบายเงินกู] (Financial Instrument to Transaction Type)

5) ประเภทกระแสเงิน (Flow Type)

6) ความสัมพันธmของกระแสเงิน (Flow Type to Transaction Type)

7) ประเภทเง่ือนไข (Condition Type)

8) ความสัมพันธmของเง่ือนไข (Condition Type to Transaction Type)
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เครื่องมือทางการเงิน

• ประเภทเงินกู] (เช#น เงินกู_ในประเทศ, ต#างประเทศ, กู_ต#อ, บริหารความเส่ียง)

• เคร่ืองมือทางการเงิน (เช#น Bond, Project Loan/Term Loan, P/N, T-Bill)

• ระยะเวลาการกู]เงิน (เช#น ส้ัน, ยาว)

• การจ1ายชำระดอกเบี้ย (เช#น มีดอกเบี้ย, ไม#มีดอกเบี้ย, ส#วนลด)

• คุณลักษณะ (เช#น Bond, Samurai Bond, Yankee Bond, Saving Bond, Loan 

Bond, Project Loan/Term Loan, P/N, T-Bill, R-Bill)

• คำอธิบายเงินกู] (เช#น การออกจำหน#ายพันธบัตร, เงินกู_ระยะส้ันในประเทศ)

ระบบต*นแบบสัญญา
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ระบบต*นแบบสัญญา
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กลุWมเครื่องมือทางการเงิน

ระบบต*นแบบสัญญา

ประเภท

เงินกู+

การจuาย

ชำระดอกเบ้ีย 

ระยะเวลา

การกู+เงิน

เคร่ืองมือ

ทางการเงิน 

คุณลักษณะ คำอธิบาย

เงินกู+

เปuนการผูกความสัมพันธ| (Relation) ของเครื่องมือทางการเงิน เพื่อใชAกำหนดรูปแบบ
สัญญา

เชHน 

เงินกูAภายในประเทศ + Bond + ระยะยาว + มีดอกเบี้ย + Saving Bond 

+ การออกจำหนHายพันธบัตร เปuนตAน
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ระบบต*นแบบสัญญา
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ประเภทผลิตภัณฑd (Product Type)

ระบบต*นแบบสัญญา

ประเภทสัญญา หมวดผลิตภัณฑm ประเภทผลิตภัณฑm

600

530

540

550

560

620

60A

60B

53A

54A

55A

56A

62A

62B

62C

62D

การแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต/างประเทศ

ตราสารทางการค)า

รายการกระแสเงินสด

เคร่ืองมือทีใช)อัตราดอกเบี้ย

Facility

SWAP

การปริวรรตเงินตรา (FX)

บ/ชปLองกันความเสี่ยง FX

Commercial paper

Interest Rate Free Instrument

Interest Rate Instrument

Facility

สวอปอัตราดอกเบี้ย

สวอปอ/ตดบ.ข)ามสกุลเงิน (CCS)

Int. Rate Swap: Hedge Accountg

Cross-Crcy IR Swap: Hedge Acc.

4 : เงินตราตuางประเทศ

5 : ตลาดเงิน

6 : อนุพันธP
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ระบบต*นแบบสัญญา
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ประเภทรายการ (Transaction Type)

ระบบต*นแบบสัญญา

4 : เงินตราตuางประเทศ

5 : ตลาดเงิน

6 : อนุพันธP

ประเภทสัญญา ประเภทผลิตภัณฑm
60A

60B

53A

54A

55A

56A

62A

62B

62C

62D

ประเภทรายการหมวดรายการ

100

100

200

300

101, 102, 103, 104,
105, 106, 107

100, 102 , 10D, 11D, 
12D, 1SD

300, 301, 302, 303,
304

200, 20D, 20I, 20S, 210, 
21D, 21I, 220, 22D, 22I, 
23D, 23I, 24D, 25D, 26D, 
26I, 2SD, 2SI
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ระบบต*นแบบสัญญา
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คำอธิบายเงินกู0

ระบบต*นแบบสัญญา

คำอธิบาย

เงินกูA

Product

Type

Transaction

Type

Product
Type

Transaction

Type

เปuนการผูกความสัมพันธ| (Relation) ของเครื่องมือทางการเงิน เขAากับประเภท
ผลิตภัณฑ| (Product Type) และประเภทรายการ (Transaction Type)

เพื่อใชAกำหนดรูปแบบสัญญา

เชHน การออกจำหนHายพันธบัตร + 56A + 220 + 55A + 20D เปuนตAน

สัญญาวงเงิน สัญญาเบิกถอน
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ระบบต*นแบบสัญญา
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ประเภทกระแสเงิน (Flow Type)

ระบบต*นแบบสัญญา

เปuนเครื่องมือท่ีใชAกำหนดรายละเอียดการรับ/จHายเงินของสัญญา โดยมีโครงสรAาง ดังนี้

กลุ1มกระแสเงิน
(Flow Group)

หมวดกระแสเงิน
(Flow Category)

10

10 15 20 25

10

1 : คุณลักษณะโครงสร1าง

2 : ยอดคงค1าง/รอตัดบัญชี

3 : การตีราคา

ประเภทกระแสเงิน
(Flow Type)

11 40 41

11 12 13

20 21 24 90

รหัส 4 หลัก
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ประเภทกระแสเงิน (Flow Type)

ระบบต*นแบบสัญญา

กลุ1มกระแสเงิน หมวดกระแสเงิน ความหมาย

1 10 เงินตAนท่ีเพิ่มขึ้น

1 11 เงินตAนท่ีลดลง

1 12 การชำระคืนครั้งสุดทAาย

1 13 การชำระคืนเงินคHางวด

1 20 ดอกเบี้ยท่ีกำหนด

1 21 การปรับอัตราดอกเบี้ย

1 24 จำนวนเงินท่ีเทียบเทHาดอกเบี้ย

1 90 กระแส/เง่ือนไขอ่ืน
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ระบบต*นแบบสัญญา

กลุ1มกระแสเงิน หมวดกระแสเงิน ความหมาย

2 10 ยอดคงคAาง

2 15 การรีเซ็ตยอดคงคAาง

2 20 รอตัดบัญชี

2 25 การรีเซ็ตยอดรอการตัด

3 10 ขาดทุนจาก Forex ท่ีรับรูAแลAว

3 11 กำไรจาก Forex ท่ีรับรูAแลAว

3 40 การตีอลป.เพิ่ม

3 41 การลดมูลคHาแลกเปล่ียนเงินตปท.

ประเภทกระแสเงิน (Flow Type)
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ตัวอยWาง Flow Type ท่ีมีการใช0งานบWอย

กลุuม
กระแสเงิน

หมวด
กระแสเงิน

ประเภท
กระแสเงิน

ความหมาย

1 10 11B2 รับเงินกูAชดเชยขาดดุล

1 10 11BS รับเงินกูA SOE/องค|กรอ่ืน

1 11 11RS ไถHถอน SOE/องค|กรอ่ืน

1 12 11FS SOE/องค|กรอ่ืน จHาย Final Repay

1 12 11F0 ชำระคืนเงินตAนตามกำหนดงวดสุดทAายจากงบประมาณ

1 13 11IS SOE/องค|กรอ่ืน จHาย Installment

1 13 11I0 ชำระคืนเงินตAนตามกำหนดแบบทยอยจHายจากงบประมาณ

1 20 12I0 ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ

1 20 12S0 ดอกเบี้ยจHาย SOE

1 90 5004 นายทะเบียน (Paying Agent)

เงินต]นเพ่ิมข้ึน

เงินต]นลดลงและ
ชำระคืน

ดอกเบี้ย

กระแสเงินอื่น
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ระบบต*นแบบสัญญา
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ความสัมพันธmของกระแสเงิน (Flow Type to Transaction Type)

ระบบต*นแบบสัญญา

เปuนการผูกความสัมพันธ| (Relation) ของ Flow Type เขAากับประเภทผลิตภัณฑ| 
(Product Type) และประเภทรายการ (Transaction Type) เพื่อใชAในการสรAางสัญญา

Flow Type Transaction TypeProduct Type

เชHน กำหนดใหA Flow Type 11B2 สามารถใชAงานกับ Product Type 55A และ 
Transaction Type 20D เปuนตAน
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ประเภทเงื่อนไข (Condition Type)

ระบบต*นแบบสัญญา

เปuนเครื่องมือท่ีใชAในการกำหนดเง่ือนไขดอกเบี้ยและเง่ือนไขการจHายชำระคืนเงินตAนของ
สัญญา และทำหนAาท่ีในการกำหนด Flow Type ตามเง่ือนไขท่ีเลือก โดยมีโครงสรAาง

เหมือนกับ Flow Type ดังนี้

กลุHมกระแสเงิน
(Flow Group)

หมวดกระแสเงิน
(Flow Category)

10

10 15 20 25

10

1 : คุณลักษณะโครงสร1าง

2 : ยอดคงค1าง/รอตัดบัญชี

3 : การตีราคา

ประเภทเง่ือนไข
(Condition Type)

11 40 41

11 12 13

20 21 24 90

รหัส 4 หลัก
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ระบบต*นแบบสัญญา

1 เง่ือนไข จะสามารถสรAาง Flow Type ไดA 1 รูปแบบ แตHมีจำนวนหลาย Flow Type ไดA 
ขึ้นอยูHกับระยะเวลาการจHายชำระ

Flow TypeCondition Type

เชHน 

• Condition Type 1130 Installment Repayment

สามารถสรAาง Flow Type 11I0 จHายชำระหนี้ Installment ในงบ 

• Condition Type 1200 ดอกเบี้ยจHาย งปม.

สามารถสรAาง Flow Type 12I0 ดอกเบี้ยจHาย ในงบประมาณ 

เปuนตAน

ประเภทเงื่อนไข (Condition Type)
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ระบบต*นแบบสัญญา
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ความสัมพันธmของเง่ือนไข (Condition Type to Transaction Type)

ระบบต*นแบบสัญญา

เปuนการผูกความสัมพันธ| (Relation) ของ Condition Type เขAากับประเภทผลิตภัณฑ| 
(Product Type) และประเภทรายการ (Transaction Type) เพื่อใชAในการสรAางสัญญา

Condition Type Transaction TypeProduct Type

เชHน กำหนดใหA Condition Type 1200 ดอกเบี้ยจHาย งปม. สามารถใชAงานกับ 
Product Type 55A และ Transaction Type 200, 20D, 21D, 21I, 22D, 22I. 

23D, 23I, 24D, 25D, 26D, 2SD, 2SI เปuนตAน
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โครงสร+างข+อมูลสัญญา
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สัญญาวงเงิน

สัญญาเบิกถอน

Master Agreement

Project Code

สัญญาเบิกถอน

Project Code

สัญญาเบิกถอน

Project Code

สัญญาท่ีจะสร_างขึ้นในระบบ PDM 
(ยกเว_น SWAP)

จะตAองสรAางวงเงินกHอนทุกสัญญา

• 1 วงเงิน สามารถมีได)หลายรายการเบิกถอน

• 1 รายการเบิกถอนจะมีได) 1 Project Code เทiาน้ัน (Not Required)
• การบันทึกข)อมูลแถบรายละเอียดสัญญาจะไมiต)องทำซ้ำ เน่ืองจากข)อมูลที่บันทึกที่สัญญาวงเงิน 

จะถูกนำมาใช)ที่รายการเบิกถอนโดยอัตโนมัติ
• รายการเบิกถอนจะต)องอยูiภายในระยะเวลาเร่ิมต)นและสิ้นสุดของระยะเวลาวงเงินเทiาน้ัน

• วงเงินรวมของทุกรายการเบิกถอน จะเกินกวiาวงเงินที่สร)างไว)ไมiได)

โครงสร*างสัญญา

74



• เตรียมความพรAอมของขAอมูลหลัก (Master Data) ท่ีเกี่ยวขAองกับสัญญา ดังนี้
o ตAนแบบสัญญา (เครื่องมือทางการเงิน)

o จัดกลุHมเครื่องมือทางการเงิน (สรAางความเชื่อมโยงของขAอมูล)

ส่ิงท่ีต*องรู*ก?อนการสร*างสัญญา
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ประเภท

เงินกู+

การจuาย

ชำระดอกเบ้ีย 

ระยะเวลา

การกู+เงิน

เคร่ืองมือ

ทางการเงิน 

คุณลักษณะ คำอธิบาย

เงินกู+

ส่ิงท่ีต*องรู*ก?อนการสร*างสัญญา
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ส่ิงท่ีต*องรู*ก?อนการสร*างสัญญา

คำอธิบาย

เงินกูA

Product

Type

Transaction

Type

Product
Type

Transaction

Type

สัญญาวงเงิน สัญญาเบิกถอน
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ส่ิงท่ีต*องรู*ก?อนการสร*างสัญญา
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ตรวจสอบการกำหนดคู1ค]ากับรหัสหน1วยงาน

ส่ิงท่ีต*องรู*ก?อนการสร*างสัญญา
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ตรวจสอบ Master Agreement

ส่ิงท่ีต*องรู*ก?อนการสร*างสัญญา
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ตรวจสอบข]อมูลวันหยุด

ส่ิงท่ีต*องรู*ก?อนการสร*างสัญญา

81



• เตรียมความพร+อมของข+อมูลหลัก (Master Data) ท่ีเก่ียวข+องกับสัญญา ดังน้ี

o กรณีต+องการสร+างสัญญาท่ีเปHนอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Float Interest Rate) 

Ø ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยท่ีต+องการใช+งานได+จากเมนู “ข+อมูลหลักอื่นๆ”

Ø ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยอ+างอิงได+จากเมนู “อัตราดอกเบี้ยอ+างอิง”

o กรณีต+องการสร+างสัญญาท่ีเปHนสกุลเงินตราตYางประเทศ 

Ø ตรวจสอบสกุลเงินตราตYางประเทศท่ีต+องการใช+งานได+จากเมนู “ข+อมูลหลักอื่นๆ”

Ø สามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได+จากเมนู “อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตYางประเทศ”

o สามารถตรวจสอบ Flow Type และ Condition Type ได+จากเมนู “ต+นแบบสัญญา”

Ø ตรวจสอบวYามี Flow Type และ Condition Type ท่ีต+องการใช+งานหรือไมY

Ø ตรวจสอบวYา Flow Type และ Condition Type ดังกลYาวมีการอนุญาตให+ใช+งาน

รYวมกับ Product Type และ Transaction Type ท่ีจะใช+งานหรือไมY

ส่ิงท่ีต*องรู*ก?อนการสร*างสัญญา
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การสร+างสัญญาวงเงิน

(Facility)
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Pre-Selection

หน]าจอเร่ิมต]นสำหรับการบันทึกข]อมูลสัญญาวงเงิน
เลือกเมนู “สร]างสัญญาวงเงิน”

84



Pre-Selection

องคmประกอบของหน]าจอ ประกอบด]วย 1

2
3

4

5

6 7

8

9
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Pre-Selection

องคmประกอบของหน]าจอ ประกอบด]วย
1. หน1วยงานผู]กู]

2. คู1ค]า (ผู]ให]กู])
3. กลุ1มเคร่ืองมือทางการเงิน

4. อ]างอิงการกำหนดบัญชี (Account Assignment Reference)
5. สกุลเงินของสัญญา
6. ข]อตกลงหลัก (Master Agreement)

7. ช่ือสัญญา
8. กลุ1มผลิตภัณฑm

9. สถานะการบันทึกข]อมูล
86



Pre-Selection

87

สถานะจะเปล่ียนจาก กรุณาระบุข]อมูลให]ครบถ]วน เปDน ข]อมูลครบถ]วน
และสามารถกดปุ ม “+ สร]างสัญญา” ได]



การสร*างสัญญาวงเงิน
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องค5ประกอบของหน*าจอสร*างสัญญาวงเงิน

89

แบ1งออกเปDน 7 Tab ประกอบด]วย
1. โครงสร]าง

2. รายละเอียดสัญญา
3. ค1าธรรมเนียม

4. กระแสเงินสดอื่น
5. รายละเอียดการชำระ
6. กระแสเงินสด

7. บันทึกเพ่ิมเติม



ข*อมูลโครงสร*าง

90

ประกอบด]วย ช่ือสัญญา วันท่ีลงนาม-เร่ิมต]น-ส้ินสุด ปฏิทิน (เพ่ือใช]ในกรณี
เล่ือนวันคำนวณหรือวันชำระเงิน) วิธีการนับรวมวัน และประเภทวงเงิน



ข*อมูลโครงสร*าง

91

การระบุข]อมูลวงเงิน ให]ระบุวันท่ีวงเงินมีผลและจำนวนเงิน โดยสกุลเงินจะ

ถูกกำหนดมาจากหน]า Pre-selection และจะระบุค1าเปDนลบ “-” ไม1ได]



รายละเอียดสัญญา

92

รายละเอียดสัญญา เปDนข]อมูลเพ่ือใช]ในการระบุลักษณะของสัญญา



รายละเอียดสัญญา

93

การรับภาระ (Finance Project) ในกรณีท่ีเปDนสัญญาของรัฐบาล สามารถ

เลือกไม1ระบุได] กรณีของรัฐวิสาหกิจและหน1วยงานอื่น จะต]องระบุรูปแบบ

การรับภาระและจะเปล่ียนแปลงในภายหลังไม1ได]



รายละเอียดสัญญา

94

การค้ำประกัน/กู]ต1อ/เงินยืม/ชำระหนี้แทน (General Valuation Class) 

เปDนข]อมูลท่ีบังคับจะต]องระบุและจะเปล่ียนแปลงในภายหลังไม1ได]



รายละเอียดสัญญา

95

การกำหนด (Assignment) เปDนข]อมูลท่ีบังคับจะต]องระบุและ

จะเปล่ียนแปลงในภายหลังไม1ได]



ค?าธรรมเนียม

96

ในกรณีท่ีวงเงินมีค1าธรรมเนียมของวงเงินประเภทชำระเปDนงวดในอัตราคงท่ี
หรือเปDนจำนวนเงินเท1าๆ กันทุกงวด สามารถสร]างเง่ือนไขค1าธรรมเนียมของ

วงเงินได]ใน Tab ค1าธรรมเนียม



ค?าธรรมเนียม

97

เมื่อกดปุ ม “+ เพ่ิมค1าธรรมเนียม” จะ

สามารถระบุเง่ือนไขค1าธรรมเนียมได]



ค?าธรรมเนียม

98

ประเภทเง่ือนไขค1าธรรมเนียม

มี 4 ประเภทได]แก1
1) คuาธรรมเนียมของวงเงินคงเหลือ

2) คuาธรรมเนียมของวงเงินท่ีถูกใช+

3) คuาธรรมเนียมของวงเงินท่ีใช+เกิน

4) คuาธรรมเนียมของวงเงินรวม

รูปแบบอัตราดอกเบี้ย
มี 2 รูปแบบ ได]แก1
1) อัตราดอกเบ้ียคงท่ี

2) จำนวนเงิน



ค?าธรรมเนียม

99

อัตราดอกเบี้ยคงท่ี ให]ระบุอัตราร]อยละต1อป� และวิธีป_ดเศษ

(ป_ดเศษแบบปกติ / ป_ดเศษข้ึน / ป_ดเศษลง)



ค?าธรรมเนียม

100

จำนวนเงิน ให]ระบุจำนวนเงินท่ีต]องชำระในแต1ละงวด วิธีป_ดเศษ

วิธีการคำนวณงวดแรกและงวดสุดท]าย



ค?าธรรมเนียม

101

วิธีคิดดอกเบี้ย (Calculation 

Method) เปDนวิธีการนับ

จำนวนวันท่ีจะใช]คิดดอกเบี้ย

จำนวนวัน
ในงวดนั้น จำนวนวัน

ใน 1 ป�ท่ีคำนวณ



ค?าธรรมเนียม

102

ความถ่ีในการคำนวณ 
(Calculation Frequency) 

เปDนวิธีการแบ1งงวดการชำระเงิน



ค?าธรรมเนียม

103

รูปแบบความถ่ีในการคำนวณท่ีมีการใช]งานบ1อยคือ “อินพุทโดยผู]ใช]” 

(Manual Input) โดยวิธีการกรอกจะต]องระบุความถ่ี (Frequency) 

รายการมีผลจาก (Calculation From) รายการมีผลถึง (Calculation To)

และวันครบกำหนดแรก (1st Payment Date) ให]สอดคล]องกัน



ค?าธรรมเนียม

104

เช1น 

รายการมีผลจาก 19/04/2021

ความถ่ี 6 เดือน

รายการมีผลถึง 19/10/2021 (19/04/2021 + 6 เดือน)

วันครบกำหนดแรก 19/10/2021



กระแสเงินสดอื่น

105

วิธีการสร]างกระแสเงินสดอื่น
ผู]ใช]งานสามารถเลือกกระแสเงิน วันท่ีรับ/จ1าย

และจำนวนเงินได] โดยจะต]องระบุ “ทิศทาง” 
และ “สกุลเงิน” ด]วย



กระแสเงินสดอื่น

106

กระแสเงินสดอื่น มีให]เลือกเฉพาะ หมวดกระแส “90”



รายละเอียดการชำระ

107

เปDนการกำหนดธนาคารตัวแทน รหัสบัญชี และเลขท่ีบัญชีของกระแสเงิน 
โดยจะไม1กำหนดค1าก็ได]



รายละเอียดการชำระ

108

ตัวอย1างรหัสบัญชีท่ีสามารถเลือกใช]งานได]



กระแสเงินสด

109

ระบบ PDM จะคำนวณใหม1 (Recalculating) ทุกคร้ังท่ีมีการกด Tab 
กระแสเงินสด และจะแสดงผลกระแสเงิน (Cashflow) ท้ังหมดในหน]าจอนี้

สำหรับสัญญาวงเงิน ถ]าไม1มีการกำหนดเง่ือนไขค1าธรรมเนียม หรือสร]าง
กระแสเงินสดอื่น จะไม1มี Cashflow เกิดข้ึน



บันทึกเพิ่มเติม

110

Memo เปDนข]อมูลท่ีผู]ใช]งานสามารถระบุได]ตามความต]องการ
โดยมี Field เช1นเดียวกับในระบบ GFMIS-TR



การจัดเก็บข*อมูล

111

เมื่อกดปุ มจัดเก็บข]อมูล ระบบจะแสดง Activity Log
เพ่ือให]ตรวจสอบข]อมูลอีกคร้ัง หากถูกต]องแล]วให]กด “จัดเก็บ”



การจัดเก็บข*อมูล

112

จากนั้นระบบจะทำการสร]างเลขท่ีสัญญา (Transaction Number) 
ให]กับสัญญาท่ีสร]างข้ึน



การจัดเก็บข*อมูล

113

ตัวอย1างหน]าจอแสดงรายการสัญญาวงเงินท่ีมีการบันทึกในระบบ PDM



สัญญาเบิกถอนมีหน]าจอ 3 รูปแบบ ตามหมวดผลิตภัณฑmท่ีใช]งาน ได]แก1

1. รูปแบบหมวดผลิตภัณฑm 540 สำหรับการบันทึกข]อมูล
สัญญาท่ีไม1มีดอกเบี้ย

2. รูปแบบหมวดผลิตภัณฑm 530 สำหรับการบันทึกข]อมูล

สัญญาท่ีมีส1วนลดหรือผลตอบแทน

3. รูปแบบหมวดผลิตภัณฑm 550 สำหรับการบันทึกข]อมูล
สัญญาท่ีมีดอกเบี้ย

การสร*างสัญญาเบิกถอน

114



การสร+างสัญญาเบิกถอนแบบไมtมีดอกเบ้ีย

(Interest Rate Free Instrument)

115



Pre-Selection

Double Click ท่ี icon

แวtนขยาย เพ่ือเป}ด Pop-up

หรือกรอกเลขท่ีสัญญาวงเงิน

แล+วกด Enter

116



Pre-Selection

ระบบจะแสดงข]อมูลตามสัญญาวงเงิน
โดยเปล่ียนค1าอ]างอิงการกำหนดบัญชี ประเภทผลิตภัณฑm และ

ประเภทรายการ เปDนค1าท่ีได]กำหนดไว]ในเมนู “คำอธิบายการกู]เงิน”

117



ข*อมูลโครงสร*าง

118



องค5ประกอบของหน*าจอสร*างสัญญา

ท่ีไม?มีดอกเบี้ย

119

แบ1งออกเปDน 6 Tab ประกอบด]วย
1. โครงสร]าง

2. รายละเอียดสัญญา
3. กระแสเงินสดอื่น

4. รายละเอียดการชำระ
5. กระแสเงินสด
6. บันทึกเพ่ิมเติม



ข*อมูลโครงสร*าง

120

วิธีการสร]างเงินต]น
ผู]ใช]งานสามารถเลือกกระแสเงิน วันท่ีรับ/จ1าย

และจำนวนเงินได] โดยไม1ต]องต]องระบุ 

“ทิศทาง” และ “สกุลเงิน” ด]วย

มีให]เลือกเฉพาะ หมวดกระแส “10, 11, 12, 13”



ข*อมูลโครงสร*าง

สามารถบันทึกกระแสเงินเข]า-ออกได]
โดยระบบจะ Validate กระแสเงินเข]า-ออกจะต]องมีผลรวมเท1ากัน

121



รายละเอียดสัญญา

122

รายละเอียดสัญญา จะแสดงข]อมูลตามท่ีระบุในสัญญาวงเงิน โดยไม1อนุญาต
ให]แก]ไขข]อมูลท่ีได]บันทึกไว]ในสัญญาวงเงิน



กระแสเงินสดอื่น

123

วิธีการสร]างกระแสเงินสดอื่น เหมือนการ
สร]างเงินต]น แต1ผู]ใช]งานจะต]องระบุ 

“ทิศทาง” และ “สกุลเงิน” ด]วย



รายละเอียดการชำระ

124

เปDนการกำหนดธนาคารตัวแทน รหัสบัญชี และเลขท่ีบัญชีของกระแสเงิน 
โดยจะไม1กำหนดค1าก็ได]



กระแสเงินสด

125

ระบบจะประมวลกระแสเงินจาก Tab โครงสร]าง และ Tab กระแสเงินสดอื่น
มาแสดงผล



บันทึกเพิ่มเติม

126

Memo เปDนข]อมูลท่ีผู]ใช]งานสามารถระบุได]ตามความต]องการ
โดยมี Field เช1นเดียวกับในระบบ GFMIS-TR



การสร+างสัญญาเบิกถอนแบบมีสtวนลด

หรือผลตอบแทน

(Discount/Yield Instrument)

127



Pre-Selection

128

ระบบจะแสดงข]อมูลตามสัญญาวงเงิน

โดยเปล่ียนค1าอ]างอิงการกำหนดบัญชี ประเภทผลิตภัณฑm และ

ประเภทรายการ เปDนค1าท่ีได]กำหนดไว]ในเมนู “คำอธิบายการกู]เงิน”



ข*อมูลโครงสร*าง

129



องค5ประกอบของหน*าจอสร*างสัญญา

ท่ีมีส?วนลดหรือผลตอบแทน

130

แบ1งออกเปDน 7 Tab ประกอบด]วย
1. โครงสร]าง

2. รายละเอียดสัญญา
3. โครงสร]างดอกเบี้ยและจ1ายชำระคืน

4. กระแสเงินสดอื่น
5. รายละเอียดการชำระ
6. กระแสเงินสด

7. บันทึกเพ่ิมเติม



ข*อมูลโครงสร*าง

131

การบันทึกข]อมูลจะต]องเรียงลำดับ
ตามข้ันตอน

1

2

2

3



ข*อมูลโครงสร*าง

132

ระบุจำนวนเงินของสัญญา1



ข*อมูลโครงสร*าง

133

ระบุอัตราดอกเบี้ยหรือราคาต1อหน1วย อย1างใดอย1างหนึ่ง
โดยเลือกวิธีคิดดอกเบี้ย (Calculation Method) และการ

คำนวณ NPV (Discount or Yield) ในข้ันตอนนี้

2



ข*อมูลโครงสร*าง

134

ระบบจะคำนวณ “จำนวนเงินรวม” ให]
โดยสามารถแก]ไขจำนวนเงินได] เช1น จำนวนเงินหลักบาทหรือ 

ทศนิยมไม1ถูกต]อง เปDนต]น

3



รายละเอียดสัญญา

135

รายละเอียดสัญญา จะแสดงข]อมูลตามท่ีระบุในสัญญาวงเงิน โดยไม1อนุญาต
ให]แก]ไขข]อมูลท่ีได]บันทึกไว]ในสัญญาวงเงิน



โครงสร*างดอกเบี้ยและจ?ายชำระคืน

136

โครงสร]างดอกเบี้ยและจ1ายชำระคืนจะไม1อนุญาตให]แก]ไข โดยผู]ใช]งานจะต]อง
ทำการระบุค1าท่ีเก่ียวข]องท้ังหมดใน Tab โครงสร]าง



กระแสเงินสด

137

กระแสเงินสดท่ีสร]างข้ึน จะมี 3 Cashflow เสมอ ได]แก1
1) Cashflow รับเงินกู]

2) Cashflow ดอกเบี้ย
3) Cashflow จ1ายชำระคืน



จัดเก็บข*อมูล

138

เมื่อกดปุ มจัดเก็บข]อมูล ระบบจะแสดง Activity Log

เพ่ือให]ตรวจสอบข]อมูลอีกคร้ัง หากถูกต]องแล]วให]กด “จัดเก็บ”



การสร+างสัญญาเบิกถอนแบบมีดอกเบ้ีย

(Interest Rate Instrument)

139



Pre-Selection

140

ระบบจะแสดงข]อมูลตามสัญญาวงเงิน
โดยเปล่ียนค1าอ]างอิงการกำหนดบัญชี ประเภทผลิตภัณฑm และ

ประเภทรายการ เปDนค1าท่ีได]กำหนดไว]ในเมนู “คำอธิบายการกู]เงิน”



โครงสร*าง

141



องค5ประกอบของหน*าจอสร*างสัญญา

ท่ีมีดอกเบี้ย

142

แบ1งออกเปDน 8 Tab ประกอบด]วย
1. โครงสร]าง

2. รายละเอียดสัญญา
3. โครงสร]างดอกเบี้ยและจ1ายชำระคืน

4. กระแสเงินสดอื่น
5. รายละเอียดการชำระ
6. กระแสเงินสด

7. บันทึกเพ่ิมเติม
8. การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว



ข*อมูลโครงสร*าง

143

กดท่ีเคร่ืองหมาย “+” เพ่ือเพ่ิมเงินต]น



ข*อมูลโครงสร*าง

144

วิธีการสร]างเงินต]น
ผู]ใช]งานสามารถเลือกกระแสเงิน วันท่ีรับ/จ1าย

วันท่ีคำนวณ และจำนวนเงินได] โดยไม1ต]อง
ต]องระบุ “ทิศทาง” และ “สกุลเงิน” ด]วย



ข*อมูลโครงสร*าง

145

มีให]เลือกเฉพาะ หมวดกระแส “10, 11, 12, 13”



ข*อมูลโครงสร*าง

146



ข*อมูลโครงสร*าง

147

เมื่อกด “จัดเก็บ”จะแสดงเงินต]นท่ีสร]างข้ึนดังภาพ



รายละเอียดสัญญา

148

รายละเอียดสัญญา จะแสดงข]อมูลตามท่ีระบุในสัญญาวงเงิน โดยไม1อนุญาต
ให]แก]ไขข]อมูลท่ีได]บันทึกไว]ในสัญญาวงเงิน



โครงสร*างดอกเบี้ยและจ?ายชำระคืน

149

โครงสร]างดอกเบี้ย และโครงสร]างการจ1ายชำระคืนจะแยกออกจากกัน 
โดยใน 1 สัญญาสามารถมีได]หลายเง่ือนไข แต1จะมีผลจากวันเดียวกันไม1ได]



โครงสร*างดอกเบี้ยและจ?ายชำระคืน

150

โครงสร]างดอกเบี้ย มีลักษณะหน]าจอคล]ายกับหน]าจอการสร]างค1าธรรมเนียม



โครงสร*างดอกเบี้ยและจ?ายชำระคืน

151

ประเภทเง่ือนไข (Condition Type) ของโครงสร]างดอกเบี้ย ท่ีเลือกใช]งานได] 
จะต]องเปDน Condition Type ประเภทหมวดกระแส 20 และ 21 ท่ีถูก

กำหนดให]ใช]งานร1วมกับ Product Type และ Transaction Type นี้ได]



โครงสร*างดอกเบี้ยและจ?ายชำระคืน

152

รูปแบบอัตราดอกเบี้ยมี 3 รูปแบบ
1) อัตราดอกเบี้ยคงท่ี (Fixed)

2) จำนวนเงิน (Amount)

3) อัตราดอกเบี้ยผันแปร (Float)

เมื่อเลือกอัตราดอกเบี้ย

คงท่ี ให]ระบุอัตรา

ร]อยละต1อป� และ

วิธีการป_ดเศษ



โครงสร*างดอกเบี้ยและจ?ายชำระคืน

153

เมื่อเลือกจำนวนเงิน ให]ระบุจำนวนเงิน วิธีคำนวณ และการป_ดเศษ

เมื่อเลือกอัตราดอกเบี้ยผันแปร ให]ระบุอัตราดอกเบี้ยอ]างอิง Spread สูตร
การคำนวณ อัตราดอกเบี้ยแรก และการป_ดเศษ



154

ตัวอย1างหน]าจอเมื่อสร]างเง่ือนไขอัตราดอกเบี้ยคงท่ีร]อยละ 2.5 ต1อป� ชำระ
ทุก 6 เดือน หากวันชำระตรงกับวันหยุดให]เล่ือนออกไปเปDนวันทำการถัดไป

โครงสร*างดอกเบี้ยและจ?ายชำระคืน



โครงสร*างดอกเบี้ยและจ?ายชำระคืน

155

เมื่อกดจัดเก็บ จะแสดงข]อมูลสรุปเง่ือนไขในหน]าจอดังภาพ



โครงสร*างดอกเบี้ยและจ?ายชำระคืน

156

ประเภทเง่ือนไข (Condition Type) ของโครงสร]างการจ1ายชำระคืน ท่ี
เลือกใช]งานได] จะต]องเปDน Condition Type ประเภทหมวดกระแส 13

ท่ีถูกกำหนดให]ใช]งานร1วมกับ Product Type และ Transaction Type นี้ได]



โครงสร*างดอกเบี้ยและจ?ายชำระคืน

157

รูปแบบอัตราดอกเบี้ยมีให]เลือก 2 แบบคือ อัตราดอกเบี้ย และจำนวนเงิน
โดยส1วนใหญ1จะเปDนเง่ือนไขประเภทจำนวนเงิน เพ่ือกำหนดให]มีการจ1าย

ชำระคืนแบบทยอยจ1าย (Amortized)



โครงสร*างดอกเบี้ยและจ?ายชำระคืน

158

ตัวอย1างระบุข]อมูลเมื่อสร]างเง่ือนไขการจ1ายชำระคืนเงินต]น จำนวนเท1าๆ กัน

เปDนเงิน 750 ล]านบาท ทุก 6 เดือน หากวันชำระตรงกับวันหยุดให]เล่ือน

ออกไปเปDนวันทำการถัดไป



โครงสร*างดอกเบี้ยและจ?ายชำระคืน

159

เมื่อกดจัดเก็บ จะแสดงข]อมูลสรุปเง่ือนไขในหน]าจอดังภาพ



โครงสร*างดอกเบี้ยและจ?ายชำระคืน

160

เง่ือนไขการจHายชำระคืนงวดสุดทAาย 
(Final Repayment) เปuนเง่ือนไขบังคับ

ท่ีจะตAองมีทุกสัญญา โดยเง่ือนไขนี้จะ

สรAาง Cashflow ขึ้นในกรณีท่ีไมHมีการ
สรAางเง่ือนไข Amortized หรือสรAางแตH

ชำระคืนเงินไมHหมด ณ วันท่ีส้ินสุดสัญญา



กระแสเงินสดอื่น

161

วิธีการสร]างกระแสเงินสดอื่น เหมือนการสร]างเงินต]น 
แต1จะมีเฉพาะหมวดกระแส “90” และผู]ใช]งานจะต]อง

ระบุ “ทิศทาง” และ “สกุลเงิน” ด]วย



รายละเอียดการชำระ

162

เปDนการกำหนดธนาคารตัวแทน รหัสบัญชี และเลขท่ีบัญชีของกระแสเงิน 
โดยจะไม1กำหนดค1าก็ได]



กระแสเงินสด

163

ตัวอย1างกระแสเงินสดท่ีเกิดจากการคำนวณตามเง่ือนไขดอกเบี้ยและการ
จ1ายชำระคืนท่ีสร]างข้ึน



กระแสเงินสด

164

เมื่อกดปุ มจัดเก็บข]อมูล ระบบจะแสดง Activity Log
เพ่ือให]ตรวจสอบข]อมูลอีกคร้ัง หากถูกต]องแล]วให]กด “จัดเก็บ”



การอนุมัติสัญญา การกลับรายการสัญญา 

และการยกเลิกสัญญา

165



สัญญาท่ีถูกสรAางขึ้นในระบบ PDM จะตAองทำการอนุมัติสัญญากHอน จึงจะสามารถนำ 
Cashflow ของสัญญาไปทำการตั้งชำระหนี้ หรือบันทึกบัญชี หรือปรับอัตราดอกเบี้ย

ลอยตัวไดA โดยเขAาสูHเมนู “อนุมัติสัญญา” ซึ่งจะแสดงผลแยกเปuน 2 สHวน คือ สัญญา

ท่ียังไมHอนุมัติ และสัญญาท่ีอนุมัติแลAว

การอนุมัติสัญญา

166



การอนุมัติสัญญา

167

เลือกสัญญาท่ีต]องการอนุมัติได]คร้ังละ 1 สัญญา
โดยคลิกท่ี row ท่ีต]องการ



การอนุมัติสัญญา

168



การอนุมัติสัญญา

169

• ระบบจะแสดงสัญญาในโหมด View

• หากตรวจสอบข]อมูลแล]วมีความถูกต]องครบถ]วน สามารถกดท่ี 

icon “อนุมัติ” ได]

• หากต]องการแก]ไขก1อนและทำการอนุมัติเมื่อแก]ไขเสร็จ ให]กดท่ี 

icon “แก]ไขเพ่ืออนุมัติ”

• หากต]องการปรับสถานะสัญญาจาก อนุมัติ à ยังไม1อนุมัติ หรือ
จาก ยังไม1อนุมัติ à ยกเลิกสัญญา ให]กดท่ี icon “กลับรายการ”



การสร+างสัญญาเบิกถอนแบบมีดอกเบ้ียลอยตัว

(Float-Rate Instrument)

170



โครงสร*างดอกเบี้ยและจ?ายชำระคืน

171

ให]ดำเนินการสร]างวงเงินและระบุข]อมูลโครงสร]างและรายละเอียด
สัญญา เช1นเดียวกับการสร]างสัญญามีดอกเบี้ยท่ีได]กล1าวไว]ข]างต]น



โครงสร*างดอกเบี้ยและจ?ายชำระคืน

172

ระบุรูปแบบอัตราดอกเบี้ย “อัตราดอกเบี้ยผันแปร”



โครงสร*างดอกเบี้ยและจ?ายชำระคืน

173

ระบุอัตราดอกเบี้ยดอกเบี้ยอ]างอิงได]จาก Drop-down list



โครงสร*างดอกเบี้ยและจ?ายชำระคืน

174

กรณี Spread เปDนค1าคงท่ีสามารถระบุได]ในช1อง Spread

กรณีท่ี Spread เปDนค1าแปรผัน
ให]กดท่ีปุ ม “การคำนวณ”



โครงสร*างดอกเบี้ยและจ?ายชำระคืน

175

สูตรการคำนวณท่ีมีให]เลือกเพ่ิมเติม มี 3 สูตร



โครงสร*างดอกเบี้ยและจ?ายชำระคืน

176

ตัวแปร V1 จะต]องเปDนค1าผันแปร หรืออัตราดอกเบี้ยอ]างอิงเท1านั้น
ตัวแปร V2, V3 สามารถเปDนค1าคงท่ีหรือค1าผันแปรก็ได]



โครงสร*างดอกเบี้ยและจ?ายชำระคืน

177

ตัวอย1างการใช]งาน 
Drop-down list



โครงสร*างดอกเบี้ยและจ?ายชำระคืน

178

ตัวอย1างการระบุสูตรท่ีมีความซับซ]อน เช1น 
BIBOR-6M x 0.9 + AFD4-6M เปDนต]น



โครงสร*างดอกเบี้ยและจ?ายชำระคืน

179

เมื่อกรอกข]อมูลครบถ]วน ระบบจะแสดงสูตรท่ีมีการใช]งาน
ดังภาพ



โครงสร*างดอกเบี้ยและจ?ายชำระคืน

180

ตัวอย1างระบุข]อมูลเง่ือนไขดอกเบี้ยผันแปร BIBOR-6M + 0.99 กำหนดชำระ
ทุก 6 เดือน หากวันชำระตรงกับวันหยุดให]เล่ือนออกไปเปDนวันทำการถัดไป



โครงสร*างดอกเบี้ยและจ?ายชำระคืน

181

ตัวอย1างการแสดงผลเมื่อจัดเก็บเง่ือนไขอัตราดอกเบี้ยผันแปร



กระแสเงินสด

182

ตัวอย1างกระแสเงินสดท่ีเกิดจากการคำนวณตามเง่ือนไขดอกเบี้ยและการ
จ1ายชำระคืนท่ีสร]างข้ึน โดยจะยังไม1สามารถแก]ไข Cashflow ท่ีเปDนอัตรา

ดอกเบี้ยผันแปรได] จนกว1าจะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยก1อน



กระแสเงินสด

183

ข]อมูลท่ีแสดงใน Tab การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว จะยังไม1สามารถ
แก]ไข/เปล่ียนแปลงได] จนกว1าจะอนุมัติสัญญาก1อน



กระแสเงินสด

184

เมื่อกดปุ มจัดเก็บข]อมูล ระบบจะแสดง Activity Log

เพ่ือให]ตรวจสอบข]อมูลอีกคร้ัง หากถูกต]องแล]วให]กด “จัดเก็บ”



การปรับปรุงอัตราดอกเบ้ีย

(Interest Rate Adjustment)

185



เข*าสู?หน*าจอการแก*ไขสัญญา

* ต0องอนุมัติสัญญากWอน

จึงจะปรับปรุงอัตราดอกเบ้ียลอยตัวได0

186

เลือกสัญญาท่ีต]องการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย



เลือก Tab การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

187

กดท่ี icon “ปรับปรุงอัตราดอกเบ้ีย”



เลือก Tab การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

188



เลือก Tab การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

189

ตัวอย1างการระบุอัตราดอกเบี้ย



เลือก Tab การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

190

ตัวอย1างหน]าจอท่ีมีการระบุอัตราดอกเบี้ยแล]ว



การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน

191



การกำหนดอัตราแลกเปล่ียน “โครงสร*าง”

192

Cashflow ท่ีเปDนสกุลเงินตรา
ต1างประเทศ สามารถกำหนดอัตรา

แลกเปล่ียนของแต1ละ Cashflow ได]



การกำหนดอัตราแลกเปล่ียน

193

ประเภทอัตราแลกเปล่ียนมี 3 รูปแบบ
1) อัตราแลกเปล่ียนป�จจุบัน (Current Rate)

2) อัตราแลกเปล่ียนคงท่ี (Fixed Rate)

3) จำนวนเงินคงท่ี (Fixed Amount)

เลือกได]รูปแบบเดียว



การกำหนดอัตราแลกเปล่ียน

194

กรณี Current Rate ระบบจะนำอัตราแลกเปล่ียนในสกุลเงินนั้น
ท่ีมีการบันทึกไว] ณ วันท่ีชำระเงิน หรือวันท่ีใกล]เคียงท่ีสุดมาแสดง

และคำนวณจำนวนเงินในสกุลเงินบาท



การกำหนดอัตราแลกเปล่ียน

195

กรณี Fixed Rate ระบบให]ระบุอัตราแลกเปล่ียน
และคำนวณจำนวนเงินในสกุลเงินบาทให]



การกำหนดอัตราแลกเปล่ียน

196

กรณี Fixed Amount ระบบให]ระบุจำนวนเงิน (สกุลเงินบาท)
และคำนวณอัตราแลกเปล่ียนให]



การกำหนดอัตราแลกเปล่ียน

197

เมื่อกำหนดอัตราแลกเปล่ียนแล]ว ระบบจะแสดงค1าท่ีระบุในหน]าจอหลักด]วย



กำหนดอัตราแลกเปล่ียน “กระแสเงินสด”

198

การกำหนดอัตราแลกเปล่ียนของ Cashflow ท่ีถูกคำนวณข้ึน
สามารถกดท่ีปุ มดินสอเพ่ือทำการแก]ไขข]อมูล Cashflow



การสร+างสัญญา SWAP

199



สัญญา SWAP

200

เข]าสู1เมนู “สร]างสัญญา SWAP” โดยไม1ต]องสร]างวงเงินก1อน



สัญญา SWAP

201

Double-Click ท่ีกล1องข]อความประเภทผลิตภัณฑm หรือคลิก

ท่ีแว1นขยายจะปรากฏกล1องข]อความดังภาพ



สัญญา SWAP

202

ตัวอย1างการระบุข]อมูลหน]าจอ Pre-Selection 

ของการสร]างสัญญา SWAP



สัญญา SWAP

203

หน]าจอหลักจะมีความคล]ายกับการสร]างสัญญามีดอกเบี้ย
แต1จะแบ1งโครงสร]างออกเปDน 2 ส1วนคือ การจ1ายออก และการได]รับ



องค5ประกอบของหน*าจอสร*างสัญญา SWAP

204

แบ1งออกเปDน 10 Tab ประกอบด]วย
1. โครงสร]าง

2. รายละเอียดสัญญา
3. โครงสร]างดอกเบี้ยและจ1ายชำระคืน

4. กระแสเงินสดอื่น

5. รายละเอียดการชำระ
6. กระแสเงินสด

7. ดอกเบี้ยท่ีจ1ายออก
8. ดอกเบี้ยท่ีจะได]รับ

9. บันทึกเพ่ิมเติม

10. การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว



โครงสร*างเงินต*น - ท่ีจะจ?ายออก

205

สร]างเงินต]นท่ีมีหมวดกระแส “10, 11”



โครงสร*างเงินต*น - ท่ีจะได*รับ

206



โครงสร*าง

207

ตัวอย1างหน]าจอเมื่อระบุโครงสร]างเงินต]น



โครงสร*างดอกเบี้ย - ท่ีจ?ายออก

208

ตัวอย1างหน]าจอระบุโครงสร]างดอกเบี้ย
ท่ีจะจ1ายออกเง่ือนไข Fixed Rate 3%



โครงสร*างดอกเบี้ย – ท่ีจะได*รับ

209

ตัวอย1างหน]าจอระบุโครงสร]างดอกเบี้ย
ท่ีจะได]รับเง่ือนไข AFD4-6M + 2.000



โครงสร*างดอกเบี้ยและจ?ายชำระคืน

210

ตัวอย1างหน]าจอเมื่อระบุโครงสร]างดอกเบี้ยท่ีจ1ายออก

และโครงสร]างดอกเบี้ยท่ีจะได]รับ



กระแสเงินสด

211

ตัวอย1างหน]าจอกระแสเงินสด



ดอกเบี้ยท่ีจ?ายออก
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ตัวอย1างหน]าจอดอกเบี้ยท่ีจ1ายออก



ดอกเบี้ยท่ีจะได*รับ
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ตัวอย1างหน]าจอดอกเบี้ยท่ีจะได]รับ



จัดเก็บข*อมูล

214

เมื่อกดปุ มจัดเก็บข]อมูล ระบบจะแสดง Activity Log
เพ่ือให]ตรวจสอบข]อมูลอีกคร้ัง หากถูกต]องแล]วให]กด “จัดเก็บ”



การบันทึกบัญชี

215



การบันทึกบัญชี

216

กรณี Cashflow ท่ีใช]แหล1งเงินชำระหนี้จาก
งบประมาณ จะต]องมีสถานะการชำระหนี้เปDน 

“ชำระแล]ว” จึงจะสามารถบันทึกบัญชีเพ่ือ
ปรับลดยอดหนี้ได]



การบันทึกบัญชี

217

กรณี Cashflow ท่ีใช]แหล1งเงินชำระหนี้จากเงินนอกงบประมาณ 
สามารถบันทึกบัญชีได] เพ่ือปรับลดยอดหนี้ได]

กดท่ี icon “เตรียมรายการบันทึกบัญชี” เพ่ือทำการบันทึกบัญชี



การบันทึกบัญชี

218

สามารถทำการบันทึกบัญชีได]พร]อมกันหลาย Cashflow

กรณีท่ีตAองการระบุวันท่ีบันทึกบัญชี ใหAระบุวันท่ีใน Posting Date
กรณีท่ีไมHระบุวันท่ี ระบบจะใชAวันท่ีชำระ (Payment Date) เปuนวันท่ีบันทึกบัญชี

กรณีท่ีตAองการระบุวันท่ีเอกสาร ใหAระบุวันท่ีใน Document Date
กรณีท่ีไมHระบุวันท่ี ระบบจะใชAวันท่ีป�จจุบัน เปuนวันท่ีเอกสาร

กดท่ี icon “ทดสอบ (Test Run)” เพื่อเริ่มทดสอบ



การบันทึกบัญชี

219

ถ]า Test Run ผ1าน ระบบจะแสดงประเภทเอกสารดังภาพ

จากนั้นกดปุ ม “บันทึกบัญชี”



การบันทึกบัญชี

220

ถ]าบันทึกบัญชีสำเร็จ ระบบจะแสดงเลขท่ีเอกสารดังภาพ



การใช+งานระบบรายงาน

221



v จุดเดHนของรายงานจากระบบ PDM
Ø เปbนการเรียกดูรายงานรูปแบบ Data Service

Ø สามารถ export ข(อมูลในรูปแบบ excel file ได(

Ø ผู(ใช(งานสามารถจัดทำ Template ได(ด(วยตัวเอง

Ø มีการแบ$งหมวดหมู$ของรายงานออกเปbนสำนักฯ

PDM

v ขAอจำกัดของรายงาน
Ø ผู(ใช(งานที่เปbน สบน. สามารถเรียกดูข(อมูลของทุกหน$วยงานได(

Ø ผู(ใช(งานที่เปbน สบน. สามารถเรียกดูข(อมูลของสำนักอ่ืน ๆ ได(

Ø ผู(ใช(งานที่เปbนหน$วยงานอ่ืน สามารถเรียกดูข(อมูลหน$วยงานของตนเองเท$านั้น

Ø ผู(ใช(งานสามารถสร(าง Template ได( และสามารถนำไปใช(ร$วมกับผู(อ่ืนได(
Ø ในการลบ Template ผู(ที่สร(าง Template และผู(ดูแลระบบจะได(สิทธ์ิในการลบเท$านั้น

ภาพรวมระบบรายงาน

222



ภาพรวมระบบรายงาน

223



Pre-selection

224

หน]าจอ Pre-Selection

ของแต1ละรายงานจะมีลักษณะ

เดียวกัน แต1วิธีการระบุข]อมูลอาจ
มีความแตกต1างกัน



Pre-selection

225

ระบุวันท่ีสำหรับการประมวลผล

ระบุประเภทผลิตภัณฑmและประเภทรายการ
ท่ีจะแสดงในรายงาน



Pre-selection

226



ตัวอย?างรายงาน

227



v Filtering & Searching
Ø การกรองขAอมูลท่ีตAองการ

Ø การคAนหาขAอมูล / บางสHวนของขAอมูล

v Sorting
Ø การเรียงลำดับจากนAอยไปหามาก

Ø การเรียงลำดับจากมากไปหานAอย
v Pivot on Web

Ø การทำ Pivot บนหนAาเว็บ

v Exporting
Ø การ export file ในรูปแบบตHาง ๆ

v Template Management
Ø การสรAาง / เรียก / ลบ Template

Function การทำงานของระบบรายงาน

228



v กดเลือกท่ีรูป ขีด 3 ขีด ดAานขวาของ column ท่ีตAองการกรอง
Ø ระบบจะแสดงเมนูขึ้นมา ให(เลือกแถบที่ 2 ที่เปbนรูปกรวย

Ø สามารถระบุข(อความเพื่อค(นหา และทำการ check / uncheck เพื่อเลือกข(อมูลดังกล$าว

การค*นหา / กรองข*อมูล
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v กดเลือกท่ีรูป ขีด 3 ขีด ดAานขวาของ column ท่ีตAองการกรอง
Ø ระบบจะแสดงเมนูขึ้นมา ให(เลือก Pin Column

Ø จากนั้นเลือกรูปแบบการตรึงที่ต(องการ

การตรึงคอลัมน5

230



1

2

3

การใช*งาน Pivot Table
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v Row Groups
Ø กรณีที่ต(องการจัดกลุ$มตามแนวนอน

v Field ท้ังหมดของรายงาน
Ø แสดงตามรายชื่อด(านล$าง

v Values
Ø กรณีที่ต(องการให(ดำเนินการกับ

ตัวเลข เช$น หาผลรวม

v Column Labels
Ø กรณีที่ต(องการจัดกลุ$มตามแนวต้ัง

การจัดกลุ?มข*อมูล
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v ในชHอง Values เม่ือกดปุ�ม 3 ขีดดAานหนAา 
สามารถเลือกการดำเนินการไดA ดังนี้

Ø sum คือ การหาผมรวมของข(อมูลทั้งหมด

Ø min คือ การหาค$าที่น(อยที่สุดจากชุดข(อมูล

Ø max คือ การหาค$าที่มากที่สุดจากชุดข(อมูล

Ø count คือ การนับจำนวนค$าจากชุดข(อมูล

Ø avg คือ การหาค$าเฉล่ียจากชุดข(อมูล
Ø first คือ การหาค$าแรกจากชุดข(อมูล

Ø last คือ การหาค$าสุดท(ายจากชุดข(อมูล

รูปแบบการคำนวณ

233



v กดเลือกท่ี Header ของ column ท่ีตAองการเรียงลำดับ
Ø ระบบจะเรียงข(อมูลจากน(อยไปหามาก (A to Z)

Ø หากต(องการเรียงลำดับจากมากไปหาน(อย (Z to A) ให(กดที่ Header อีกครั้ง

การจัดเรียงข*อมูล
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v กดปุ�มเพื่อจัดเก็บ Template

v กดปุ�มเพื่อเรียกใชAงาน Template

v กดปุ�มเพื่อลบ Template

การจัดการ Template
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v สามารถ Export เปuน file เพื่อจัดรูปแบบหรือ
ประมวลผลตHอไดA

โดยสามารถ Export ในรูปแบบ
Ø csv file

Ø xml file (ต(อง Click ขวา แล(วเลือก Excel Export (.xml)

Ø xlsx file

Click ขวา บริเวณท่ีแสดงข+อมูล
> เลือกรูปแบบข+อมูลท่ีต+องการ

การ Export

236



การทดลองใช+งานระบบ

237



การทดลองใช*งานระบบ PDM (Practice)

238

อาทิตย' จันทร' อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร' เสาร'
2 3 4 

วันฉัตรมงคล
5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24
 

25 26
วันวิสาขบูชา

27 28 29

30 31 1 2 3
วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

สมเด็จพระนางเจ5าฯ

4 5

พฤษภาคม 2564

ระหว1างวันท่ี 3 – 28 พฤษภาคม 2564 จะเปEดให]เข]าทดลอง
ใช]งานระบบ PDM ได]ท่ี https://10.220.254.40

โดยจะต]องทำการเช่ือมต1อ VPN ก1อนเข]าใช]งาน

Practice

Practice

Practice

Practice

https://10.220.254.40/


การทดลองใช*งานระบบ PDM (Practice)

239

ข]อมูลสัญญาจากระบบ
GFMIS-TR

ณ วันท่ี 28 ก.พ. 2564

ข]อมูลสัญญาในระบบ
PDM (Training)

สถานะสัญญา = ยกเลิก

สถานะสัญญา = ใชAงานไดA



การทดลองใช*งานระบบ PDM (Practice)

240

ประเด็นสำหรับการทดลองใช]งาน

1. ตรวจสอบขAอมูลท่ีอยูHในระบบ PDM ผHานการใชAงานระบบสรAางสัญญา
(DC) และระบบการประมวลผลและรายงาน (DI) วHามีความครบถAวน

ถูกตAอง ตรงกับระบบ GFMIS-TR หรือไมH

• สำหรับหนHวยงานท่ีไมHมีหนี้คงคAาง ขอใหAแจAงรับรองความถูกตAองไดA
ภายในเดือนพฤษภาคม 2564

• สำหรับหนHวยงานท่ีมีหนี้คงคAาง ขอใหAรับรองความถูกตAองภายใน
วันท่ี 2 กรกฎาคม 2564
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ประเด็นสำหรับการทดลองใช]งาน

2. ทดลองใชAงาน โดยนำขAอมูลสัญญาท่ีมีอยูHเดิมมาทดสอบ
การ key ขAอมูลเขAาระบบ PDM หรือทดลองบันทึกขAอมูลคูHขนานกับระบบ 

GFMIS-TR

3. ทำแบบฝ�กหัดแนบทAายการฝ�กอบรม เพื่อใหAเกิดความคุAนเคยกับการใชAงาน
ระบบ PDM


