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หน้าที่ 1 จาก 14

การ Login เข้าใช้งาน และการลืมรหัสผ่าน
การ Login เข้าใช้งาน

1. เริม่ ต้นการ Login เข้าสูร่ ะบบ Issuer Gateway โดยเข้าผ่านทาง http://www.thaibma.or.th
หัวข้อ “Bond Issuer” เลือก “Bond Issuer Gateway”

2. ระบบจะแสดงหน้ า จอ BOND ISSUER GATEWAY ตามรูป ด้า นล่า ง คลิกที่ป่ ุ ม “Logon to Bond Issuer
Gateway” เพื่อ ท าการ Login โดยกรอก Username และ Password ที่ ไ ด้ ร ับ จากสมาคมฯ เพื่อ เข้ า สู่
ระบบงาน 1

3. คลิกเลือกหัวข้อ “Submit Data” เมนู “Financial Statement”

1

ผูแ้ ทนทีส่ ามารถนาส่งข้อมูลทางการเงินและข่าวสารจะต้องเป็ นบุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จากผูอ้ อกตราสารหนี้ ตามหนังสือแสดงความตกลงใน
การนาส่งข้อมูลและแต่งตัง้ ผูป้ ฏิบตั กิ ารกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (แบบ REGIS-1)

หน้าที่ 2 จาก 14

4. กรอกชื่อย่อหรือชื่อองค์กรที่ต้องการนาส่งข้อมูล โดยระบบจะแสดงองค์กรตัง้ ต้นตามที่องค์กรที่ท่านสังกัด
สามารถนาส่งข้อมูลได้เฉพาะองค์กรที่เป็ นผู้ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นเจ้าหน้ าที่ปฏิบตั ิจากองค์กร ตามแบบ
REGIS-1 เท่านัน้

การลืมรหัสผ่าน
กรณีลมื รหัสผ่านเข้าระบบงานสามารถแจ้งขอรหัสผ่านใหม่ท่ี email: register@thaibma.or.th
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การนาส่งข้อมูลทางการเงินและข่าวสารของผู้ออกตราสารหนี้
งบการเงิ น (Financial Statement)
1. เลือกหัวข้อ “Financial Statement” และคลิกปุ่ม “เพิม่ ข้อมูลใหม่” เพื่อสร้างรายการ

2. กรอกข้ อมู ล Common data ของงบการเงินและแนบไฟล์ รายงานผู้ สอบบัญชี งบการเงิน และหมายเหตุ ประกอบ
งบการเงิน (กรณีองค์กรต้องการนาส่งงบการเงินทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ดาเนินการนาส่งงบทีละภาษา)

ไม่เกินไฟล์ละ 10 เมกะไบต์

3. เมื่อกรอกข้อมูลและแนบไฟล์เรียบร้อย คลิกปุ่ม “Submit to ThaiBMA” กรณีต้องการนาส่งข้อมูลให้ทางสมาคมฯ ทันที
หรือคลิกปุ่ม “Save Draft” กรณีตอ้ งการสร้างร่างข้อมูลและนาส่งภายหลัง
4. เมื่อนาส่งข้อมูลงบการเงิน เรียบร้อย ระบบจะแสดงสถานะ เป็ น “SUMITED” โดยเจ้าหน้ าที่สมาคมฯ จะ
ดาเนินการอนุมตั ขิ อ้ มูลเพื่อแสดงหน้าเว็บไซต์ต่อไป
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5. ท่ า นสามารถดูข้อ มูล ได้ท่ี http://www.thaibma.or.th และกรอกชื่อ Issuer ในช่ อ ง “Issuer Search” โดย
ข้อมูลจะแสดงในส่วน Issuer Information หัวข้อ “Financial Information”

ABC PUBLIC COMPANY LIMITED (ABC)

ABC
ABC PUBLIC COMPANY LIMITED

หน้าที่ 5 จาก 14

ข้อมูลทางการเงิ นที่สาคัญ (Financial Data)
1. เลือกหัวข้อ “Financial Data” และคลิกปุ่ม “เพิม่ ข้อมูลใหม่” เพื่อสร้างรายการ

2. กรอกข้อมูล Common data ของงบการเงิน สกุลเงินตรา และกรอกข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ โดยกรอก
ข้อมูลเป็ นหน่วย “พัน” และกรอกข้อมูลรายได้รวม ค่าใช้จ่ายรวม และกาไร (ขาดทุน) สุทธิ เป็ นตัวเลขงวดสะสม

เลือกสกุลเงินตราตามข้อมูลงบการเงิน

3. เมื่อกรอกข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญเรียบร้อย คลิกปุ่ม “Submit to ThaiBMA” กรณีตอ้ งการนาส่งข้อมูลให้ทาง
สมาคมฯ ทันที หรือคลิกปุ่ม “Save Draft” กรณีตอ้ งการสร้างร่างข้อมูลและนาส่งภายหลัง
4. เมื่อนาส่งข้อมูลงบการเงินเรียบร้อย ระบบจะแสดงสถานะ เป็ น “SUMITED” โดยเจ้าหน้ าที่สมาคมฯ จะ
ดาเนินการอนุมตั ขิ อ้ มูลเพื่อแสดงหน้าเว็บไซต์ต่อไป
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5. ท่านสามารถดูขอ้ มูลได้ท่ี http://www.thaibma.or.th และกรอกชื่อ Issuer ในช่อง “Issuer Search” โดยข้อมูล
จะแสดงในส่วน Issuer Information หัวข้อ “Financial Information”

ABC PUBLIC COMPANY LIMITED (ABC)

ABC
ABC PUBLIC COMPANY LIMITED
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อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ (Financial Ratio)
อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญแบ่งตามประเภทธุรกิจตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
1. เลือกหัวข้อ “Financial Ratio” และคลิกปุ่ม “เพิม่ ข้อมูลใหม่” เพื่อสร้างรายการ โดยสามารถ Downloadสูตรใน
การคานวณได้ตามรูปด้านล่าง

สามารถ Download สูตรในการคานวณได้

2. กรอกข้อมูล Common data ของงบการเงิน และกรอกอัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญตามประเภทธุรกิจตามไฟล์สตู ร
ในการคานวณ

3. เมื่อกรอกอัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญเรียบร้อย คลิกปุ่ม “Submit to ThaiBMA” กรณีต้องการนาส่งข้อมูลให้ทาง
สมาคมฯ ทันที หรือคลิกปุ่ม “Save Draft” กรณีตอ้ งการสร้างร่างข้อมูลและนาส่งภายหลัง
4. เมื่อนาส่งข้อมูลงบการเงินเรียบร้อย ระบบจะแสดงสถานะ เป็ น “SUMITED” โดยเจ้าหน้ าที่สมาคมฯ จะ
ดาเนินการอนุมตั ขิ อ้ มูลเพื่อแสดงหน้าเว็บไซต์ต่อไป
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5. ท่านสามารถดูขอ้ มูลได้ท่ี http://www.thaibma.or.th และกรอกชื่อ Issuer ในช่อง “Issuer Search” โดยข้อมูล
จะแสดงในส่วน Issuer Information หัวข้อ “Financial Information”

ABC PUBLIC COMPANY LIMITED (ABC)

ABC
ABC PUBLIC COMPANY LIMITED
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การดารงเงื่อนไขทางการเงิ น (Financial Covenant)
เงือ่ นไขทางการเงินทีผ่ อู้ อกตราสารหนี้ตอ้ งดารงตามข้อกาหนดสิทธิในหนังสือชีช้ วน
1. เลือกหัวข้อ “Financial Covenant” และคลิกปุ่ม “Add New” เพื่อสร้างรายการ

2. ระบบแสดงรายการตราสารหนี้ทม่ี กี ารกาหนดเงื่อนไขทางการเงิน โดยกรอกข้อมูล Common data ของงบการเงิน
และกรอกข้อมูลเงือ่ นไขทางการเงินในตราสารหนี้แต่ละรุ่น

3. เมื่อกรอกเงือ่ นไขทางการเงินเรียบร้อย คลิกปุ่ม “Save”
4. ระบบจะแสดงสถานะเป็ น “รอการอนุ มตั ิ” โดยเจ้าหน้าทีส่ มาคมฯ จะดาเนินการอนุ มตั ขิ อ้ มูลเพื่อแสดงหน้า
เว็บไซต์ต่อไป
5. ท่านสามารถดูขอ้ มูลได้ท่ี http://www.thaibma.or.th และกรอกชื่อ Issuer ในช่อง “Issuer Search” โดยข้อมูล
จะแสดงในส่วน Issuer Information หัวข้อ “Financial Information”

ABC PUBLIC COMPANY LIMITED (ABC)

ABC
ABC PUBLIC COMPANY LIMITED
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ข่าวสารของผู้ออกตราสารหนี้ (News)
ข่าวสารทีผ่ อู้ อกตราสารหนี้ตอ้ งการประชาสัมพันธ์ให้แก่นักลงทุนในตราสารหนี้ทราบ เช่น ข่าวการออกหุน้ กู้
ข่าวสรุปผลการดาเนินงาน เป็ นต้น
1. เลือกหัวข้อ “Financial News” และคลิกปุ่ม “Add New” เพื่อสร้างรายการ

2. กรอกข้อมูลข่าวสารทีต่ อ้ งการเผยแพร่

1. ระบุหวั ข้อข่าว
2. ระบุสญ
ั ลักษณ์ตราสารหนี้ทเี่ กี่ยวข้องกับข่าว หากมีมากกว่า 1 รุ่น
ให้คั ่นด้วย “,” หรือหากไม่มใี ห้เว้นว่าง

5. ระบุวนั ทีต่ ้องการเผยแพร่

3. ระบุบริษทั ผูอ้ อกตราสารหนี้ หรือบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้อง
4. กรอกเนื้อหาข่าว

3. เมื่อกรอกข้อมูลข่าวสารเรียบร้อย คลิกปุ่ม “Save”
4. ระบบจะแสดงสถานะเป็ น “รอการอนุ มตั ิ” โดยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จะดาเนินการอนุ มตั ิขอ้ มูลเพื่อแสดงหน้า
เว็บไซต์ต่อไป
5. ท่านสามารถดูขอ้ มูลได้ท่ี http://www.thaibma.or.th และกรอกชื่อ Issuer ในช่อง “Issuer Search” โดยข้อมูล
จะแสดงในส่วน Issuer Information หัวข้อ “Issuer News”

ABC PUBLIC COMPANY LIMITED (ABC)
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การ Reject หรืออนุมตั ิ ข้อมูลทางการเงิน
(เฉพาะส่วน Financial Statement / Financial Data / Financial Ratio)
การ Reject ข้อมูลทางการเงิ น
1. กรณี เ จ้ า หน้ า ที่ ส มาคมฯ ตรวจสอบข้ อ มู ล ทางการเงิ น ขององค์ ก รแล้ ว พบว่ า มี ข้ อ มู ล ไม่ ถู ก ต้ อ ง
จะด าเนิ นการ Reject เพื่อให้ทางองค์กรด าเนิ นการแก้ไขและน าส่งข้อมูลใหม่ โดยจะมี email แจ้งการ
Reject ไปทีผ่ นู้ าส่งข้อมูล
2. ข้อมูลทางการเงินทีถ่ ูก Reject ในระบบจะแสดงสถานะ “REJECTED”
3. คลิกปุ่ม “REJECTED” เพื่อดาเนินการแก้ไขข้อมูล ระบบจะแสดงข้อมูลเดิมที่เคยนาส่งโดยสามารถแก้ไข
ข้อมูลในเฉพาะส่วนทีผ่ ดิ ได้และนาส่งให้ทางสมาคมฯ พิจารณาอนุมตั ติ ่อไป

การอนุมตั ิ ข้อมูลทางการเงิ น
เจ้าหน้ าที่สมาคมฯ จะตรวจสอบและดาเนินการอนุ มตั ิข้อมูลทางการเงิน ซึ่งภายหลังอนุ มตั ิทางผู้นาส่ง
ข้อมูลจะได้รบั email ยืนยันการอนุมตั ขิ อ้ มูลดังกล่าว
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การ Unpublish ข้อมูลทางการเงิน
(เฉพาะส่วน Financial Statement / Financial Data / Financial Ratio)
1. กรณีองค์กรพบว่าข้อมูลทางการเงินทีน่ าส่งและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์สมาคมฯ มีขอ้ มูลทีไ่ ม่ถูกต้อง สามารถ
ดาเนินการนาข้อมูลทางการเงินทีเ่ ผยแพร่ออกจากเว็บไซต์ โดยคลิกปุ่ม “Unpublish”

2. ข้อมูลทางการเงินที่ Unpublish จะเปลีย่ นสถานะเป็ น “DRAFT”
3. คลิกปุ่ม “DRAFT” เพื่อดาเนินการแก้ไขข้อมูล ระบบจะแสดงข้อมูลเดิมทีเ่ คยนาส่งโดย สามารถแก้ไขข้อมูล
ในเฉพาะส่วนทีผ่ ดิ ได้และนาส่งให้ทางสมาคมฯ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป

4. ระบบจะออกข่าวการแก้ไขข้อมูลทางการเงินโดยแสดงข้อมูลเดิมเปรียบเทียบกับข้อมูลใหม่หน้าเว็บไซต์
http://www.thaibma.or.th ในหน้า Home ส่วน Bond News หัวข้อ “Bond Market News”

XX

20XX

5. ท่านสามารถดูข้อมูล ที่แก้ไขได้ท่ี http://www.thaibma.or.th และกรอกชื่อ Issuer ในช่อง “Issuer Search”
โดยข้อมูลจะแสดงในส่วน Issuer Information หัวข้อ “Financial Information”
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ติดต่อสอบถาม
ฝ่ ายส่งเสริมการออกและขึน้ ทะเบียนตราสารหนี้
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
อาคาร ต้นสนทาวเวอร์ ชัน้ ที่ 10 โซน A,D ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทร 0-2257-0357 ต่อ 354 โทรสาร 0-2257-0355
email: register@thaibma.or.th

หน้าที่ 14 จาก 14

