
คู่มือการใช้งาน 

Electronic Book Building System 

(e-Book Building)   



สารบัญ 

2 

 Feature ของระบบ e-Book Building        3 

 การท างานของแต่ละ Role ในระบบ        4 

 ช่องทางการส่งความจ านงในการซือ้หลักทรัพย์เข้าสู่ระบบของนักลงทุน    5 

 การสมัครใช้บริการ          6 

 เมนูการท างานของ Account Administrator                12 

 เมนูการท างานของ Issuer                  26 

 เมนูการท างานของ Underwriter                  33 

 เมนูการท างานของ Investor                  70 

 เมนูหน้า User Profile                   91 



 ระบบส ารวจความต้องการซือ้ตราสารหนีเ้พ่ือก าหนดอตัราดอกเบีย้ (Coupon)  
ท่ีเหมาะสมในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

 รองรับการหาคา่อตัราดอกเบีย้ประเภท Fix Coupon และ Zero Coupon 

 แสดงผลความต้องการซือ้หลกัทรัพย์ของผู้ลงทนุสถาบนัได้แบบ Real-time 

 สามารถจ าลองรูปแบบการจดัสรร พร้อมสรุปข้อมลูได้หลายมมุมอง  

 ผู้ เก่ียวข้องในการท า Book Building ได้รับข้อมลูท่ีถกูต้องและรวดเร็ว 

 ระบบจะท าการลบข้อมลูการท า Book Building ในแตล่ะครัง้ภายหลงั 
วนัท่ีออกตราสารไปแล้ว 15 วนัโดยอตัโนมตัิ ซึง่ผู้ เก่ียวข้องสามารถ  
Export ข้อมลูตามสิทธิของตนออกไปก่อนได้ 
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Feature ของระบบ e-Book Building 



ดขู้อมลู Book Build 

สร้าง Book Build Event 
เชิญผู้ เก่ียวข้องเข้าร่วม Book Build 
สรุปผล Book Build ให้ Issuer 

พิจารณาเข้าร่วม Book Build 
สง่ความจ านงในการลงทนุ 
รับทราบผลการจดัสรร 

** Investor จะต้องก าหนด Sender ให้ตรงกบั POA ท่ีได้ให้กบั Underwriter  

การท างานของแต่ละ Role ในระบบ 

Viewer 

Maker 

Maker 
ผู้ท ารายการ 

Sender 
ผู้อนุมัตริายการ 

**  
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ช่องทางการส่งความจ านงในการซือ้หลักทรัพย์เข้าสู่ระบบของนักลงทุน 
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เข้าระบบ  
Institutional Investors 

(Register) 

ผ่านหน้า Portal ของระบบ 

ส่งความจ านงฯ  

Institutional Investors  
(Non-Register) 

ส่งความจ านงฯ  
เข้าระบบ  

Team Sales 

ผ่านหน้า Portal ของระบบ 

1. นักลงทุนสถาบนัที่ลงทะเบยีนใช้บริการ : สามารถสง่ความจ านงฯ เข้าระบบได้โดยตรงผ่าน Role ของ Maker และ Sender ของตน 

 2. นักลงทุนสถาบนัที่ไม่ลงทะเบยีนใช้บริการ : สามารถสง่ความจ านงฯ ให้ Underwriter ด้วยวิธีเดิมของตน ซึง่ Underwriter สามารถ
สง่ความจ านงฯ ของนกัลงทนุเข้าระบบให้แทน ผ่าน Role ของ Maker ของ Underwriter 



การสมัครใช้บริการ 
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1. แตง่ตัง้ Account Administrator ให้เป็นตวัแทนของบริษัท 1 ทา่น เพ่ือท าการสมคัรใช้บริการ และท าหน้าท่ีบริหาร
จดัการ User ภายในองค์กร 

2. เข้าเวบ็ไซต์ https://ebb.thaibma.or.th  
3. กด Download ใบสมคัรใช้บริการ เพ่ือกรอกรายละเอียดและเตรียมหลกัฐานการสมคัรใช้บริการ 
4. เลือกบทบาทท่ีต้องการสมคัรใช้บริการ 

https://ebb.thaibma.or.th/


การสมัครใช้บริการของ Account Administrator  

1. อา่นแล้วกดยอมรับเง่ือนไขการใช้บริการ 
2. กดตกลง 
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การสมัครใช้บริการของ Account Administrator  

1. กรอกรายละเอียดของบริษัท 2. กรอกรายละเอียดของ Account Administrator  
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การสมัครใช้บริการของ Account Administrator  

1. Upload เอกสารประกอบการสมคัร 
 ใช้บริการตามรายการท่ีก าหนด 

2. กดยืนยนัการสมคัร 
3. จดัสง่ใบสมคัรตวัจริงพร้อมเอกสาร  
ประกอบการสมคัรใช้บริการ มาท่ี  
ฝ่ายสง่เสริมการออกและขึน้ทะเบียนตราสารหนี ้
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  
เลขท่ี 900 อาคารต้นสน ทาวเวอร์ ชัน้ 10  
โซน A, D ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี  
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
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การสมัครใช้บริการของ Account Administrator  

1. เข้าไปท่ีอีเมล์ ของ Account Administrator ท่ีใช้การสมคัร 
2. กดยืนยนัการสมคัรใช้บริการ 
3. รอรับ Email ตอบกลบัจากระบบเพ่ือเข้าใช้บริการ 
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การสมัครใช้บริการของ Account Administrator  

1. เม่ือ Account Administrator ได้รับ Email  
 ตอบรับเข้าสูร่ะบบ 

2. กด เข้าสูร่ะบบ 
3. ใส ่Username และ Password  
 ท่ีระบบสง่มาให้ เพื่อ login เข้าระบบ 
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เม่ือ Account Administrator เข้า login ด้วย Username และ 
Password ท่ีระบบส่งมาให้ก็จะสามารถเข้าระบบได้ 

การเข้าใช้บริการของ Account Administrator  
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กรณีเข้าใช้บริการในบทบาทของ Issuer หรือ Underwriter  
เม่ือ Account Administrator กด login เข้าระบบจะพบเมน ูAdmin 

เม่ือกด เมน ูAdmin จะพบ รายช่ือผู้ใช้งาน  
เพ่ือใช้บริหารจดัการบญัชีผู้ใช้งานภายในบริษัท 

เมนูการท างานของ Account Administrator ของ Issuer และ Underwriter 
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กรณีเข้าใช้บริการในบทบาทของ Investor 
เม่ือ Account Administrator กด login เข้าระบบจะพบเมน ูAdmin 

เม่ือกด เมนู Admin จะพบ  
1. เมน ูรายช่ือผู้ใช้งาน เพ่ือใช้บริหารจดัการบญัชีผู้ใช้งาน
ภายในบริษัท 

2. เมน ูการตัง้ค่า เพ่ือก าหนดจ านวนผู้อนมุตัิ (Sender)  
ในการสง่แบบฟอร์มความจ านงให้ Underwriter 

เมนูการท างานของ Account Administrator ของ Investor 
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เม่ือกดเมน ู Admin เลือก รายช่ือผู้ใช้งาน จะพบรายช่ือผู้ใช้งานภายในบริษัท โดยแบง่เป็น 
1. ผู้ใช้ทัง้หมด : แสดงข้อมลูรายช่ือผู้ใช้งานภายในองค์กรท่ีอยู่ในระบบทัง้หมด 
2. รอยืนยันข้อมูลผู้ใช้ : แสดงข้อมลูรายช่ือผู้ใช้งานภายในองค์กรท่ีอยู่ระหวา่งรอการยืนยนัข้อมลูจากผู้ใช้บริการ 

เมนูการท างานของ Account Administrator  
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เมนูการท างานของ Account Administrator  
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สามารถกดค้นหาข้อมลูท่ีต้องการ และจดัการข้อมลู
เรียงตามคอลมัน์ท่ีต้องการได้ 



เม่ือกดเมน ูดูเพิ่มเตมิ ดรูายละเอียดผู้ใช้งานภายในองค์กรและสามารถท าการแก้ไขข้อมลูบญัชีผู้ใช้งานภายในองค์กรได้ 

เมนูการท างานของ Account Administrator : การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน  
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เมน ูดูเพิ่มเตมิ ใช้ส าหรับแก้ไขข้อมลูสว่นตวั ข้อมลูการเข้าใช้ระบบ การแก้ไขรหสัผ่าน และการเปิดหรือระงบัสิทธ์ิการใช้งาน
ของบญัชีผู้ใช้งานภายในองค์กร  โดยเม่ือ Account Administrator แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กด ยืนยันการแก้ไขข้อมูล 

เมนูการท างานของ Account Administrator : การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน  
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เม่ือ Account Administrator ต้องการเพ่ิมบญัชีผู้ใช้งานใหม่ ให้กด เพิ่มบญัชีผู้ใช้งานใหม่ 

เมนูการท างานของ Account Administrator : การเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน  
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1. กรอกอีเมล์ผู้ใช้งานใหม ่
2. เลือกบทบาทของผู้ใช้งานใหม ่โดยใน 1 บญัชีผู้ใช้งานจะสามารถ 
เลือก Role ได้มากกวา่ 1 Role เช่น เป็นทัง้ Admin และ Maker เป็นต้น 
3. เม่ือกรอกข้อมลูเรียบร้อยให้กด +สร้างบญัชีผู้ใช้  
แล้วระบบจะจดัสง่อีเมล์การเข้าใช้บริการไปยงัอีเมล์ของผู้ใช้งานใหม ่
ทัง้นี ้หากต้องการแก้ไข Role ท่ีได้ assign ให้ User ไปแล้วจ าเป็น 
ต้องติดต่อ ThaiBMA 

เมนูการท างานของ Account Administrator : การเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน  
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เม่ือผู้ใช้งานใหม่ได้รับอีเมล์ให้กด สร้างบญัชีใหม่ 

เมนูการท างานของ Account Administrator : การเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน  
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ผู้ใช้งานใหม่กรอกข้อมลูเพ่ือเข้าใช้บริการ 

เมนูการท างานของ Account Administrator : การเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน  
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1. ตัง้รหสัผ่านใหม่ 
2. กด ยอมรับเงื่อนไข 
3. กด บันทกึ 

เมนูการท างานของ Account Administrator : การเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน  
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เม่ือผู้ใช้งานใหม่ login ด้วย Username และ 
Password ท่ีตัง้ไว้จะสามารถเข้าใช้ระบบได้ 

เมนูการท างานของ Account Administrator : การเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน  
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Account Administrator เลือก 
1. เลือก     
2. กด 
3. ก าหนดจ านวนผู้อนมุตัิ (Sender)  
4. กดบนัทกึ 

เมนูการท างานของ Account Administrator : การตัง้ค่าจ านวน Sender ของ Investor 

** ทัง้นี ้การขออนมุตัิจาก Sender จะขึน้อยู่กบันโยบาย
ของแตล่ะบริษัทวา่ จะก าหนดให้มี Sender ก่ีราย  
ในการกดอนมุตัิแบบความจ านงฯ สง่ให้ Underwriter 
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Login ด้วย account ของ Issuer 

เมนูการท างานของ Issuer 
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กด         เพ่ือดขู้อมลู Book Build Event  
กด         เพ่ือดขู้อมลู snapshot ท่ี 
Underwriter สง่มาให้  

กด                       เพ่ือดรูายการ Book Build Event ของบริษัทท่ีอยู่ระหวา่งด าเนินการ 

กด                   เพื่อดรูายการ Book Build Event ของบริษัทท่ีด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

เมนูการท างานของ Issuer 
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สามารถกดค้นหาข้อมลูท่ีต้องการ และจดัการข้อมลูเรียงตามคอลมัน์ท่ีต้องการได้ 



กด          เพ่ือดขู้อมลู Book Build Event ที่ Underwriter เป็นผู้สร้างรายการให้ ประกอบด้วย 

1. รายละเอียดข้อมลูทัว่ไปของรายการ Book Build Event  

2. รายเอียดตราสารหนีท้ี่จะท าการ Book Building  

3. เอกสารแนบของรายการ Book Build Event 

เมนูการท างานของ Issuer : รายละเอียด Book Build Event  

กดที่แทบรายการเพื่อดูข้อมูล 
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กด        เพ่ือดขู้อมลู snapshot ที่ Underwriter สง่มาให้ประกอบด้วย 

1. รายละเอียดความจ านงของผู้ลงทนุ 

2. รายละเอียดการจดัสรรให้ผู้ลงทนุ 

3. รายละเอียดรายงานสรุปข้อมลูการท า Book Building 

เมนูการท างานของ Issuer : รายละเอียด snapshot ที่ Underwriter ส่งมาให้  

กดท่ีแทบรายการเพ่ือดขู้อมลู 
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ตวัอย่างหน้ารายการความจ านงฯ ของผู้ลงทนุในตราสารหนีรุ่้นตา่ง ๆ 

เมนูการท างานของ Issuer : รายละเอียด snapshot ที่ Underwriter ส่งมาให้  

กดเพ่ือ download ข้อมลูในรูปแบบ file Excel 
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ตวัอย่างหน้ารายการจดัสรรให้ผู้ลงทนุ 

เมนูการท างานของ Issuer : รายละเอียด snapshot ที่ Underwriter ส่งมาให้  
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กดเพ่ือ download ข้อมลูในรูปแบบ file Excel 



ตวัอย่างหน้ารายงานสรุปข้อมลูการท า Book Building 

เมนูการท างานของ Issuer : รายละเอียด snapshot ที่ Underwriter ส่งมาให้  

กดเพ่ือ Save รูปกราฟท่ีต้องการ 

กดปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กราฟทีต้่องการ 
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กดเพ่ือ download ข้อมลูในรูปแบบ file Excel 



Login ด้วย account ของ Underwriter 

เมนูการท างานของ Underwriter 
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กด                        เพ่ือดขู้อมลูต่าง ๆ ของรายการ Book Build ของตน 

กด                          เพ่ือสร้างและแก้ไขรายการ Book Build ของตน 

กด            เพ่ือสร้างรายการความจ านงแทนผู้ลงทนุโดย Sales 

เมนูการท างานของ Underwriter 
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สามารถกดค้นหาข้อมลูท่ีต้องการ และจดัการข้อมลูเรียงตามคอลมัน์ท่ีต้องการได้ 



เมนูการท างานของ Underwriter 

ดขู้อมลู Book Build Event 

ดขู้อมลู Bidding ท่ีผู้ลงทนุ 
สง่เข้ามาและ set pricing ท่ีต้องการ 

ดขู้อมลูเพ่ือท าการ
จดัสรร 

Book Build Report  

ท า Confirmation letter 

หน้าท่ีได้ท าการ Snapshot  
สง่ให้ issuer แล้ว 
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เม่ือต้องการสร้างรายการ Book Build event 

1. กด  

2. กด  

เมนูการท างานของ Underwriter : สร้างรายการ Book Build event  
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ประเภทงาน “สว่นตวั” คือ การเปิด Book build กบัเฉพาะผู้ลงทนุท่ีเชิญเท่านัน้ 

ประเภทงาน “สาธารณะ” คือ การเปิด Book build กบัผู้ลงทนุทกุรายในระบบ 

กรอกรายละเอียด 
Book Build Event 

เมนูการท างานของ Underwriter : สร้างรายการ Book Build event  
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สามารถเลือกเชิญ Issuer และ 
Underwriter ที่ต้องการเชิญเข้าร่วม 
Book Build event ได้โดยกดเลือก 
ทีห่วัข้อผู้ออกตราสารหนี ้และ 
ผู้จดัจ าหน่ายท่ีต้องการ 

เมนูการท างานของ Underwriter : สร้างรายการ Book Build event  
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สถานะ “แบบร่าง” คือ การสร้างข้อมลูไว้ใช้ภายในองค์กร 

สถานะ “ใช้งาน” คือ การสร้างและแชร์ข้อมลูให้องค์กรอื่นที่เก่ียวข้อง 

เมื่อกรอกรายละเอียด Book Build event เรียบร้อยแล้วให้กดบนัทกึ 

เมนูการท างานของ Underwriter : สร้างรายการ Book Build event  
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เมื่อกดบนัทกึและยืนยนัการเชิญ issuer และ Underwriter ร่วมระบบจะท าการสง่เมล์แจ้งข้อมลูให้ issuer และ 
Underwriter ร่วมได้รับทราบ โดย Underwriter ร่วมจะสามารถเข้ามาแก้ไขรายการและเชิญ Investor ที่ต้องการได้ 

เมนูการท างานของ Underwriter : สร้างรายการ Book Build event  
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                    รองรับการแนบเอกสารที่ต้องการแจ้งให้ผู้ลงทนุสถาบนัใน
ระบบได้รับทราบข้อมลู 

เมนูการท างานของ Underwriter : สร้างเอกสารแนบ 
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                   สร้างรายละเอียดของตราสารหนีท้ี่ต้องการท า 
Book build แล้วกด บนัทกึตราสารหนี ้และหากต้องการ
เพ่ิมรุ่นตราสารหนีใ้ห้กด 

เมนูการท างานของ Underwriter : สร้างรายละเอียดตราสารหนี ้
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สถานะ “แบบร่าง” คือ การสร้างข้อมลูไว้ใช้ภายในองค์กร 

สถานะ “ใช้งาน” คือ การสร้างและแชร์ข้อมลูให้องค์กรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

เมนูการท างานของ Underwriter : สร้างรายการ Book Build event  

เม่ือกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้กดบนัทกึ 
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                    กดเลือกเชิญนกัลงทนุท่ีมีข้อมลูฐานรายช่ือในระบบ 

กดเลือกนกัลงทนุท่ีต้องการแล้วกด  
เพ่ือสง่อีเมล์เชิญให้นกัลงทนุในระบบท่ีต้องการ 

เมนูการท างานของ Underwriter : เชิญนักลงทุน 
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เม่ือกดเชิญ Investor ระบบจะท าการสง่เมล์ออกไปให้ Investor ท่ีเลือกเชิญ  
ทัง้นี ้email จะสง่ออกโดยใช้ช่ือของ Underwriter ท่ีเป็นผู้กดเชิญ 

เมนูการท างานของ Underwriter : เชิญนักลงทุน 
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                  แสดงรายช่ือนกัลงทนุท่ีตอบรับพร้อมรายละเอียดการตอบรับ 

เมนูการท างานของ Underwriter : เชิญนักลงทุน 
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เมนูการท างานของ Underwriter : สร้าง Price Range  

47 

การสร้าง Price Range ท่ีต้องการระบบจะ
ดงึคา่ government bond yield ลา่สดุมาให้ 
โดยต้องใสค่่า ดงันี ้

1. Min Spread ท่ีต้องการ 

2. Max Spread ท่ีต้องการ 

3. Incremental Spread ท่ีต้องการ 
และสามารถระบหุมายเหตเุพ่ือให้ผู้ลงทนุ
ได้รับทราบได้ 

แล้วกด  

และกดบนัทกึ 



เมนูการท างานของ Underwriter : สร้าง Price Range  
กด                        เม่ือต้องการให้ระบบแจ้ง Email ไปให้ 
Issuer Underwriter ร่วม และผู้ลงทนุสถาบนัท่ีตอบรับเข้าร่วม 
Book Build Event 
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เมนูการท างานของ Underwriter : การแก้ไข Price Range  
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หากต้องการดงึค่า government bond yield 
ลา่สดุใหม่ ให้กดท่ีเคร่ืองหมาย       

แล้วปรับคา่ Spread และ Incremental 
Spread ท่ีต้องการ (ถ้ามี)  

แล้วกด                           เพ่ือสร้างคา่ใหม่ 
และกดบนัทกึ  

และกด                           เม่ือต้องการ 
ให้ระบบแจ้ง Email ไปให้ Issuer Underwriter 
ร่วม และผู้ลงทนุสถาบนัท่ีตอบรับเข้าร่วม 
Book Build Event 

ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงอายตุราสารหนี ้
จะต้องกดเคร่ืองหมาย      แล้วกดสร้าง 
                          แล้วกดบนัทกึ 



                                ใช้สร้าง Format ของใบ 
confirmation เพ่ือสง่ให้นกัลงทนุสถาบนัและ 
ผู้ลงทนุสหกรณ์ท่ีได้รับการจดัสรร โดยกรอง
รายละเอียดท่ีต้องการแล้วกด 

เมนูการท างานของ Underwriter :สร้างแบบฟอร์มการแจ้งผลการจัดสรร 
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เมนูการท างานของ Underwriter : การแก้ไขรายการ Book Build event  
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เม่ือต้องการแก้ไข Book Build event ท่ีสร้างขึน้
ให้กดท่ี  

แล้วกดท่ี            เพื่อแก้ไขรายการ 

และหากต้องการลบรายการให้กด  



เม่ือต้องการดูราย Book Build event 

1. กด  

2. เลือกรายการ Book Build event ของที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

เมนูการท างานของ Underwriter : การดรูายการ Book Build event  
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เมนูการท างานของ Underwriter 

ดขู้อมลู Book Build Event 

ดขู้อมลู Bidding ท่ีผู้ลงทนุ 
สง่เข้ามาและ set pricing ท่ีต้องการ 

ดขู้อมลูเพ่ือท าการ
จดัสรร 

Book Build Report  

ท า Confirmation letter 

หน้าท่ีได้ท าการ Snapshot  
สง่ให้ issuer แล้ว 
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ดขู้อมลู Book Build Event ท่ีได้จดัส่งออกไปให้นกัลงทนุในระบบและ issuer 

เมนูการท างานของ Underwriter : การดขู้อมูลรายการ Book Build event  

54 



ข้อมลู Bidding ท่ีผู้ลงทนุสง่เข้ามาและ set pricing 

สามารถปรับมลูค่าการออกได้ 
โดยการกรองจ านวนท่ีต้องการ 

เมื่อต้องการเลือก Pricing ท่ีต้องการให้กด             แล้วกด                        

โดยสามารถกด Snapshot หน้า Bidding ณ จดุเวลาสง่ให้ issuer ได้  
โดยกด  

เมนูการท างานของ Underwriter : การดขู้อมูลความจ านงของนักลงทุน  
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สามารถปรับเวลาการท า Book Build ได้โดยกลบัไปท่ีเมน ู

และเลือกรายการท่ีต้องการแก้ไข และแก้ไขเวลาที่ต้องการพร้อมกดบนัทกึ   



หากต้องการให้นกัลงทนุแก้ไขความจ านงให้ไปที่  

ช่ือนกัลงทนุที่ต้องการแล้วกด                

เมนูการท างานของ Underwriter : การดขู้อมูลความจ านงของนักลงทุน  

ข้อมลู Bidding ท่ีผู้ลงทนุสง่เข้ามาและ set pricing 

56 



ดขู้อมลูเพ่ือท าการจดัสรร 
เลือก Underwriter ท่ีต้องการ settlement จึงจะสามารถสร้าง Book build report ได้ 
และเม่ือจดัสรรเรียบร้อยแล้วให้กด                   เพ่ือไปยงัหน้า Book build report ต่อไป  

ทัง้นี ้การกด                  คือการบนัทกึข้อมลูท่ีต้องการ 

สามารถปรับมลูค่าการออกได้ 

สามารถปรับจ านวนท่ีต้องการได้
เมื่อจดัสรรแล้วให้กด  

เมนูการท างานของ Underwriter : การจัดสรรให้แก่นักลงทุน  
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สามารถกด Snapshot หน้าจดัสรรเพ่ือสง่ให้ issuer  

โดยกด                                                  

 โดยระบบจะสง่ mail ไปแจ้งให้ issuer ได้รับทราบ 

เมนูการท างานของ Underwriter : การจัดสรรให้แก่นักลงทุน  

ดขู้อมลูเพ่ือท าการจดัสรร 
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สามารถกด Snapshot หน้าจดัสรรสง่ให้ issuer  
โดยกด  

Book Build Report แสดงผลข้อมลูท่ีได้ท าการ Set Pricing 
และจดัสรรโดยสามารถ export ข้อมลูโดยกด       
และ save รูปท่ีต้องการโดยกด 

เมนูการท างานของ Underwriter : Book Build Report  
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กดปรับเปลี่ยนรูปแบบกราฟท่ีต้องการ 



Confirmation letter 

เม่ือท าการจดัสรรเรียบร้อยให้กดแก้ไข 
เพ่ือดใูบ confirmation ท่ีจะสง่ออกให้ Investor 

เมนูการท างานของ Underwriter : การจัดท าConfirmation letter ให้แก่ผู้ลงทุน 

60 

สามารถแก้ไขรูปแบบการช าระราคาท่ีได้ท าไว้ในแถบ 
โดยกด                               แก้ไขข้อมลู เม่ือแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

ให้กด  



กด                    เพ่ือตรวจสอบข้อมลู 
ก่อนสง่ออกและ export ข้อมลูออกมา 
เก็บไว้กด  
เม่ือต้องการสง่ออกให้นกัลงทนุ 

ตรวจสอบและแก้ไข
รายละเอียดท่ีต้องการ 

Confirmation letter 

เมนูการท างานของ Underwriter : การจัดท าConfirmation letter ให้แก่ผู้ลงทุน 
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ตรวจสอบและแก้ไข
รายละเอียดท่ีต้องการ 

กด 
เพ่ือตรวจสอบข้อมลูก่อนสง่ออกและ 
export ข้อมลูออกมาเก็บไว้ 
กด  
เม่ือต้องการสง่ออกให้นกัลงทนุ 

Confirmation letter 

เมนูการท างานของ Underwriter : การจัดท าConfirmation letter ให้แก่ผู้ลงทุน 

62 

สามารถกด download 
เพ่ือใช้งานในรูปแบบ 

PDF / Text และ 
รูปภาพ (TIFF) 



รายการ Snapshot ท่ีสง่ให้ issuer 

กดดขู้อมลู 

เมนูการท างานของ Underwriter : รายการ Snapshot ที่ส่งให้ issuer 

กดท่ีแทบรายการเพ่ือดขู้อมลู 
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เม่ือต้องการสง่ความจ านงของนกัลงทนุโดย Underwriter  
1. กด  
2. เลือกรายการ Book Build event ต้องการ 
3. เลือกประเภทนกัลงทนุท่ีต้องการ  

เมนูการท างานของ Underwriter : รายการ Sales 
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กรณีสง่ความจ านง แทน ผู้ลงทนุสถาบนั ให้เลือก  

1.  กด  

2.  กรอกข้อมลูนกัลงทนุและเลือกประเภทผู้ลงทนุที่ต้องการเพ่ือใช้ในการ Report 

เมนูการท างานของ Underwriter : รายการ Sales ของ II 
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ใสข้่อมลูความจ านงที่ต้องการ  
โดยระบบรองรับได้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

เมนูการท างานของ Underwriter : รายการ Sales ของ II 
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เม่ือกรองข้อมลูความจ านงท่ีต้องการเรียบร้อย 
ให้กลบัไปหน้าข้อมลูทัว่ไปแล้วกด  
และระบบจะสง่ email ไปแจ้ง email ท่ีได้กรองไว้  

เมนูการท างานของ Underwriter : รายการ Sales ของ II 
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กรณีสง่ความจ านง แทน HNW ให้เลือก  
1. กด  
2. กรอกข้อมลูนกัลงทนุและจ านวนที่ต้องการ 
3. แล้วกด  
4. ระบบจะสง่ email ไปแจ้ง email ท่ีได้กรองไว้ 

เมนูการท างานของ Underwriter : รายการ Sales ของ HNW 
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กรณี sales ต้องการแก้ไขความจ านงของผู้ลงทนุท่ีได้สร้างขึน้ 
ให้ไปที่หน้า              แล้วเลือกรายการท่ีต้องการแล้วกดท่ี            
เพ่ือเข้าไปแก้ไขรายการแล้วกด                   สง่อีกครัง้ 

เมนูการท างานของ Underwriter : การแก้ไขรายการ Sales 
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Login ด้วย account ของ Investor 

เมนูการท างานของ Investor 
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เมนูการท างานของ Investor ของแต่ละ Role 

Maker 
ผู้ท ารายการ 

Sender 
ผู้อนมุตัิรายการ 

 Maker คือ ผู้ท ารายการในการระบคุวามจ านงที่ต้องการลงทนุ ณ ระดบัราคาตา่ง ๆ 
ตาม Price Range ท่ี Underwriter สง่มาให้  

 Sender คือ ผู้ มีอ านาจลงนามของ Investor ในการอนมุตัิรายการท่ี Maker ได้ระบ ุ
ความจ านงที่ต้องการลงทนุ ณ ระดบัราคาตา่ง ๆ เพ่ือสง่ออกให้ Underwriter  

** Investor จะต้องก าหนด Sender ให้ตรงกับ POA ที่ได้ให้ไว้กับ Underwriter  
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 Flow การส่งความจ านงในการลงทุนของ Investor  

Maker 
ผู้ท ารายการ 

Sender 
ผู้อนมุตัิรายการ 

Sender อนมุตัิรายการของ Maker  
เพ่ือส่งออกให้ Underwriter  
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Maker ระบคุวามจ านง
ท่ีต้องการลงทนุ  

1 2 3 

4 
5 6 

Underwriter  ได้รับรายการ  

หาก Investor ต้องการแก้ไขรายการความจ านงฯ 
ที่กดส่งให้ Underwriter ไปแล้ว  

ต้องตดิต่อ Underwriter  เพื่อปลดล็อครายการ  

Underwriter   
ปลดล็อครายการ 

Maker แก้ไขรายการ
ความจ านงท่ีต้องการ  

Sender อนมุตัิรายการแก้ไขของ Maker 
เพ่ือส่งออกให้ Underwriter อีกครัง้  

** Investor จะต้องก าหนด Sender ให้ตรงกับ POA ที่ได้ให้ไว้กับ Underwriter  

ขอให้แก้ไขรายการ  

ขออนมุตัิรายการ  
ส่งรายการความจ านงฯ  



กรณีเข้าใช้บริการในบทบาทของ Investor 
เม่ือ Account Administrator กด login เข้าระบบจะพบเมน ูAdmin 

เม่ือกด เมนู Admin จะพบ  
1. เมน ูรายช่ือผู้ใช้งาน เพ่ือใช้บริหารจดัการบญัชีผู้ใช้งาน
ภายในบริษัท 

2. เมน ูการตัง้ค่า เพ่ือก าหนดจ านวนผู้อนมุตัิ (Sender)  
ในการสง่แบบฟอร์มความจ านงให้ Underwriter 

เมนูการท างานของ Investor : การก าหนดจ านวน Sender 
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Account Administrator จะเป็นผู้ก าหนดจ านวนผู้อนมุตัิรายการ 
(Sender) เพ่ือสง่แบบฟอร์มความจ านงของบริษัท 
ได้โดย 

1. เลือก 

2. เลือก     

3. ก าหนดจ านวนผู้อนมุตัิ (Sender)  

4. กด  

เมนูการท างานของ Investor : การก าหนดจ านวน Sender 
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เมนกูารท างานแบ่งตามระยะเวลาการด าเนินการ โดยแบง่เป็น 3 ระยะ 

1. ค าเชิญการลงทุน (T-1) คือ รายการ Event Book Build ท่ี Investor ได้รับ
เชิญให้เข้าร่วมแบบสว่นตวั (Private Book Build Event) หรือเป็น Event Book 
Build ท่ีเปิดให้เข้าร่วมแบบสาธารณะ (Public Book Build Event)  

2. อยู่ในช่วงด าเนินการ (T+0) คือ รายการ Event Book Build  
ท่ี Investor ได้ท าการกดตอบรับเข้าร่วมแล้ว 

3. เรียบร้อยแล้ว (T+1) คือ รายการ Event Book Build ท่ีจบไปแล้ว 

กด ดูข้อมูล Book Build event เพ่ือ ตอบรับหรือปฏเิสธ 
หากกดตอบรับ Event รายการจะมาท่ี “อยู่ในช่วงด าเนินการ(T+0)”  
แตถ้่ากดปฏิเสธ รายการจะหายไป 

เมนูการท างานของ Investor 
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เม่ือกด ดูข้อมูล จะพบข้อมลูรายละเอียดของ Book Build Event  

เมนูการท างานของ Investor 

76 

กดที่แทบรายการเพ่ือดูข้อมูล 
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เมนูการท างานของ Investor 

สามารถกดค้นหาข้อมูลที่ต้องการ และจัดการข้อมูลเรียงตามคอลัมน์ที่ต้องการได้ 



กด ดูข้อมูล เพ่ือดขู้อมลูรายละเอียดของ Book Build Event  

กด ประมูล เพ่ือท ารายการ สง่ให้ sender อนมุตัิส่งให้ Underwriter  

เมนูการท างานของ Investor : Maker สร้างความจ านง 
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กด + เพิ่มแบบฟอร์มความจ านง เพ่ือสร้างใบความจ านง 

เมนูการท างานของ Investor : Maker สร้างความจ านง 
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ใสช่ื่อที่ต้องการ เช่น กองทนุรวมของ บลจ. กองที่ 1 และ รายละเอียด Contact person  

กดเลือกตราสารหนีท่ี้ต้องการสง่ความจ านง 

เมนูการท างานของ Investor : Maker สร้างความจ านง 
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ใสข้่อมลูความจ านงท่ีต้องการ  
โดยระบบรองรับได้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

เมนูการท างานของ Investor : Maker สร้างความจ านง 
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เมื่อกรองข้อมลูความจ านงท่ีต้องการเรียบร้อย 

ให้กลบัไปหน้าข้อมลูทัว่ไปแล้วกด  
เพ่ือขออนมุตัิจาก Sender ซึง่ระบบจะสง่ email  
ไปให้ sender ได้รับเพ่ือกดอนมุติต่อไป 

ทัง้นี ้การขออนมุตัิจาก Sender จะขึน้อยู่แต่ละนโยบายของบริษัท 

ว่าจะก าหนดให้มี Sender ก่ีราย โดย Account Administrator  

จะเป็นผู้ตัง้ค่าในระบบ 

เมนูการท างานของ Investor : Maker สร้างความจ านง 
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เมื่อกดน าสง่เพ่ือขออนมุตัิแล้ว สถานะ
ของรายการในหวัข้อ การแก้ไขจะแสดง
เป็น “ ไมอ่นญุาต” หากต้องการแก้ไข
รายการต้องให้ Sender ไมอ่นมตุิรายการ  
จงึจะสามารถแก้ไขรายการได้ 



เม่ือ Sender ได้รับ Email ให้กด  

ระบบจะพาไปดรูายการที่ maker สง่มาให้  
โดย Sender จะเป็นผู้อนมุตัิรายการเพ่ือสง่ออกให้ Underwriter 

เมนูการท างานของ Investor : Sender อนุมัตคิวามจ านง 
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กด อนุมัต ิเพื่อดรูายการที่ Maker สง่มาให้  
เพื่ออนมุตัิสง่ออกไปให้ Underwriter  

Sender เลือกรายการ อยู่ในช่วงด าเนินการ (T+0)  
เพ่ือผู้อนมุตัิรายการในการสง่ออกให้ Underwriter 

เมนูการท างานของ Investor : Sender อนุมัตคิวามจ านง 
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เมนูการท างานของ Investor : Sender อนุมัตคิวามจ านง 

85 

แสดงช่ือ Maker ท่ีท ารายการ  

Sender เลือกรายการใบ Book ที่ต้องการเพ่ืออนมุตัิ โดย 
สถานะ                คือ รายการท่ีรอให้อนมุตั ิ

สถานะ                คือ รายการที่ได้ท าการอนมุตัิแล้ว 

แสดงจ านวน Sender ท่ีต้องอนมุตัิรายการ เช่น 

0/2 หมายถึง ยงัไมม่ี Sender กดอนมุตัิรายการ จากที่ก าหนดให้มี Sender กดอนมุตัิรายการ 2 User 

1/2 หมายถึง มี Sender กดอนมุตัิรายการแล้ว 1 User  จากที่ก าหนดให้มี Sender กดอนมุตัิรายการ 2 User 

2/2 หมายถึง มี Sender กดอนมุตัิรายการครบจ านวนท่ีก าหนดไว้แล้ว   



Sender ตรวจสอบรายการความจ านงของ 
ตราสารหนีแ้ตล่ะรุ่นท่ีแถบช่ือตราสารหนี ้

เมนูการท างานของ Investor : Sender อนุมัตคิวามจ านง 
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หาก Sender ต้องการอนมุตัิ หรือ 
ให้ maker แก้รายการ  
ให้กลบัไปกดท่ีหน้า ข้อมูลทั่วไป  
แล้วกด 
และระบบมีการจะสง่ Email แจ้งเตือน   

เมนูการท างานของ Investor : Sender อนุมัตคิวามจ านง 

87 



ทัง้นี ้หากมีจ านวน Sender ท่ีต้องกดอนมุตัิมากกว่า 1 ทา่น ระบบ
จะแจ้งเตือนให้ sender ได้รับทราบ และเม่ือ Sender ท าการอนมุตัิ
รายการครบเรียบร้อยแล้วระบบจะสง่ Email แจ้งให้ Maker และ 
Sender ได้รับทราบ  

เมนูการท างานของ Investor : Sender อนุมัตคิวามจ านง 
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เมนูการท างานของ Investor : Sender อนุมัตคิวามจ านง 
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เมื่อ Sender ท าการอนมุตัิครบตามท่ีก าหนด  

สถานะรายการจะเป็น  

และรายการอนมุตัิจะขึน้เป็น 2/2 พร้อมแสดงรายช่ือผู้อนมุตั ิ  

และระบบจะสง่ Email แจ้งการยืนยนัน าสง่แบบฟอร์มความจ านง 



ในกรณีท่ีบริษัทได้รับการจดัสรร ระบบจะท าการสง่ email หนงัสือแจ้งผลการจดัสรรมา
ให้พร้อม file แนบ  ไปที่ email ของ Maker และ Sender ที่เป็นผู้ท ารายการ 

เมนูการท างานของ Investor : การรับผลการจัดสรร 
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เมนูหน้า User Profile 
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Login ด้วย Username และ Password 
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เมนูหน้า User Profile 

กดท่ีช่ือเพื่อดขู้อมลูสว่นบคุคล 



กด แก้ไขข้อมูล 
เพ่ือแก้ไขข้อมลู 
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เมนูหน้า User Profile : การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 



1. กด เปลี่ยนรหสัผา่น 
2. ตัง้รหสัผา่นใหม ่
3. ยืนยนัการเปลี่ยนรหสัผา่นก็จะ
สามารถใช้รหสัผา่นใหมไ่ด้ 
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เมนูหน้า User Profile : การแก้ไขรหสัผ่าน 


