
คู่มือการใช้งาน Electronic Book Building System

(e-Book Building)

ส าหรับผู้จัดการการจัดจ าหน่าย (Underwriter)



สารบัญ

2

➢ Feature ของระบบ e-Book Building 3

➢ การท างานของแต่ละ Role ในระบบ 4

➢ ช่องทางการส่งความจ านงในการซือ้หลักทรัพย์เข้าสู่ระบบของนักลงทุน 5

➢ การทดสอบความพร้อมของเคร่ืองผู้ใช้งาน 6

➢ หน้า User Profile 7

➢ เมนูการท างานของ Account Administrator (Admin) 11

➢ เมนูการท างานของ Maker 22



➢ ระบบส ำรวจควำมต้องกำรซือ้ตรำสำรหนีเ้พ่ือก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ (Coupon) 
ท่ีเหมำะสมในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์

➢ รองรับกำรหำคำ่อตัรำดอกเบีย้ประเภท Fix Coupon และ Zero Coupon

➢ แสดงผลควำมต้องกำรซือ้หลกัทรัพย์ของผู้ลงทนุสถำบนัได้แบบ Real-time

➢ สำมำรถจ ำลองรูปแบบกำรจดัสรร พร้อมสรุปข้อมลูได้หลำยมมุมอง 

➢ ผู้ เก่ียวข้องในกำรท ำ Book Building ได้รับข้อมลูท่ีถกูต้องและรวดเร็ว

➢ ระบบจะท ำกำรลบข้อมลูกำรท ำ Book Building ในแตล่ะครัง้ภำยหลงั
วนัที่ออกตรำสำรไปแล้ว 15 วนัโดยอตัโนมตัิ ซึง่ผู้ เก่ียวข้องสำมำรถ 
Export ข้อมลูตำมสทิธิของตนออกไปก่อนได้
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Feature ของระบบ e-Book Building



ดขู้อมลู Book Build

สร้ำง Book Build Event
เชิญผู้ เก่ียวข้องเข้ำร่วม Book Build
สรุปผล Book Build ให้ Issuer

พิจำรณำเข้ำร่วม Book Build
สง่ควำมจ ำนงในกำรลงทนุ
รับทรำบผลกำรจดัสรร

** Investor จะต้องก ำหนด 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 : สำมำรถสง่ควำมจ ำนงฯ เข้ำระบบได้โดยตรงผ่ำน Role ของ Maker และ Sender ของตน

2. นักลงทุนสถาบนัที่ไม่ลงทะเบยีนใช้บริการ : สำมำรถสง่ควำมจ ำนงฯ ให้ Underwriter ด้วยวิธีเดิมของตน ซึง่ Underwriter สำมำรถ
สง่ควำมจ ำนงฯ ของนกัลงทนุเข้ำระบบให้แทน ผ่ำน Role ของ Maker ของ Underwriter



ระบบการทดสอบความพร้อมของเคร่ืองผู้ใช้งาน
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ขอความร่วมมือกดทดสอบความพร้อมของเคร่ืองผู้ใช้งานก่อนใช้งาน
หากพบปัญหากรุณาแจ้งมาท่ี 

เบอร์ 02-257-0357 ต่อ 352 / Email : register@thaibma.or.th



เมนูการท างาน User Profile
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Login ด้วย Username และ Password
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เมนู User Profile

กดท่ีช่ือเพ่ือดแูละแก้ไขข้อมลูของตน



กด แก้ไขข้อมูล
เพ่ือแก้ไข
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เมนู User Profile : การแก้ไขข้อมูลส่วนตวัของ User



1. กด เปลี่ยนรหสัผ่ำน
2. ตัง้รหสัผ่ำนใหม่
3. ยืนยนักำรเปลี่ยนรหสัผ่ำนก็จะสำมำรถใช้รหสัผ่ำนใหม่ได้
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เมนู User Profile : การแก้ไขรหสัผ่านของ User



Login ด้วย account ของ Underwriter
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เมนูการท างานของ Account Administrator (Admin) ของ Underwriter



เม่ือ Account Administrator กด login เข้ำระบบจะพบเมนู Admin

เม่ือกด เมน ูAdmin จะพบ รำยช่ือผู้ใช้งำน 
เพ่ือใช้บริหำรจดักำรบญัชีผู้ใช้งำนภำยในบริษัท
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เมนูการท างานของ Account Administrator (Admin) ของ Underwriter



เม่ือกดเมน ู Admin เลือก รำยช่ือผู้ใช้งำน จะพบรำยช่ือผู้ใช้งำนภำยในบริษัท โดยแบง่เป็น
1. ผู้ใช้ทัง้หมด : แสดงข้อมลูรำยช่ือผู้ใช้งำนภำยในองค์กรท่ีอยู่ในระบบทัง้หมด
2. รอยืนยันข้อมูลผู้ใช้ : แสดงข้อมลูรำยช่ือผู้ใช้งำนภำยในองค์กรท่ีอยู่ระหวำ่งรอกำรยืนยนัข้อมลูจำกผู้ ใช้บริกำร
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เมนูการท างานของ Account Administrator (Admin) ของ Underwriter



เม่ือกดเมน ูดูเพิ่มเตมิ ดรูำยละเอียดผู้ใช้งำนภำยในองค์กรและสำมำรถท ำกำรแก้ไขข้อมลูบญัชีผู้ใช้งำนภำยในองค์กรได้

เมนูการท างานของ Account Administrator : การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน 
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เมน ูดูเพิ่มเตมิ ใช้ส ำหรับแก้ไขข้อมลูสว่นตวั ข้อมลูกำรเข้ำใช้ระบบ กำรแก้ไขรหสัผ่ำน และกำรเปิดหรือระงบัสิทธ์ิกำรใช้งำน
ของบญัชีผู้ใช้งำนภำยในองค์กร  โดยเม่ือ Account Administrator แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กด ยืนยันการแก้ไขข้อมูล

เมนูการท างานของ Account Administrator : การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน 
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หำกต้องกำรระงบักำรใช้งำน
ของ User ให้ปรับสถำนะเป็น

แล้วกด ยืนยนักำรแก้ไขข้อมลู



เม่ือ Account Administrator ต้องกำรเพ่ิมบญัชีผู้ใช้งำนใหม่ ให้กด เพิ่มบญัชีผู้ใช้งานใหม่

เมนูการท างานของ Account Administrator : การเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน 
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เมนูการท างานของ Admin : การเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน 
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1. กรอก Email ของผู้ใช้งำนใหม่
2. เลือกบทบำทของผู้ใช้งำนใหม่ โดยใน 1 User จะสำมำรถเลือก Role 
ได้มำกกวำ่ 1 Role เช่น เป็นทัง้ Admin และ Maker และ Sender ได้

3. เม่ือกรอกข้อมลูเรียบร้อยให้กด  
ระบบจะจดัส่ง Email กำรเข้ำใช้บริกำรไปท่ีผู้ใช้งำนใหม่



เม่ือผู้ใช้งำนใหม่ได้รับ Email ให้กด สร้างบญัชีใหม่

เมนูการท างานของ Admin : การเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน 
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ผู้ใช้งำนใหม่กรอกข้อมลูเพ่ือเข้ำใช้บริกำร
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เมนูการท างานของ Admin : การเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน 



ผู้ใช้งำนใหม่
1.ตัง้รหสัผ่ำนใหม่
2. กด ยอมรับเงื่อนไข
3. กด บนัทกึ
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เมนูการท างานของ Admin : การเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน 



เม่ือผู้ใช้งำนใหม่ login ด้วย Username และ
Password ท่ีตัง้ไว้จะสำมำรถเข้ำใช้ระบบได้

เมนูการท างานของ Account Administrator : การเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน 
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Login ด้วย account ของ Maker

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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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
ท่ีหวัข้อผู้ออกตราสารหนี ้และ
ผู้จดัจ าหน่ายท่ีต้องการ

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

สถานะ “ใช้งาน” คือ การสร้างและแชร์ข้อมลูให้องค์กรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

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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สร้างรายละเอียดของตราสารหนีท่ี้ต้องการท า 
Book build แล้วกด บันทกึตราสารหนี ้ 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 
เพ่ือสง่อีเมล์เชิญให้นกัลงทนุในระบบที่ต้องการ

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

เมนูการท างานของ Underwriter : เชิญนักลงทุน

34



แสดงรายช่ือนกัลงทนุท่ีตอบรับพร้อมรายละเอียดการตอบรับ

เมนูการท างานของ Underwriter : เชิญนักลงทุน
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เมนูการท างานของ Underwriter : สร้าง Price Range
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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                        เม่ือต้องกำรให้ระบบแจ้ง Email ไปให้ 
Issuer Underwriter ร่วม และผู้ลงทนุสถำบนัท่ีตอบรับเข้ำร่วม 
Book Build Event
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เมนูการท างานของ Underwriter : การแก้ไข Price Range
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หากต้องการดงึคา่ government bond yield 
ลา่สดุใหม่ ให้กดท่ีเคร่ืองหมาย      

แล้วปรับคา่ Spread และ Incremental 
Spread ท่ีต้องการ (ถ้ามี)

แล้วกด                           เพ่ือสร้างคา่ใหม่
และกดบนัทกึ 

และกด                           เม่ือต้องกำร
ให้ระบบแจ้ง Email ไปให้ Issuer Underwriter 
ร่วม และผู้ลงทนุสถำบนัท่ีตอบรับเข้ำร่วม 
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            เพ่ือแก้ไขรายการ

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 
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ข้อมลู Bidding ท่ีผู้ลงทนุสง่เข้ามาและ set pricing

สามารถปรับมลูค่าการออกได้
โดยการกรองจ านวนท่ีต้องการ

เมนูการท างานของ Underwriter : การดขู้อมูลความจ านงของนักลงทุน

44

กดเพ่ือเลือกรุ่นตราสารหนีท่ี้ต้องการดู

เมื่อต้องการเลือก Pricing ท่ีต้องการให้กด             แล้วกด                       

โดยสามารถกด Snapshot หน้า Bidding ณ จดุเวลาสง่ให้ issuer ได้ 
โดยกด                         และหากต้องการปรับเวลาการ bookbuild ให้กด 



หากต้องการให้นกัลงทนุแก้ไขความจ านงให้ไปท่ี 

ช่ือนกัลงทนุท่ีต้องการแล้วกด               

เมนูการท างานของ Underwriter : การดขู้อมูลความจ านงของนักลงทุน

ข้อมลู Bidding ท่ีผู้ลงทนุสง่เข้ามาและ set pricing
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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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กดปรับเปลี่ยนรูปแบบกรำฟท่ีต้องกำร



Confirmation letter

เม่ือท าการจดัสรรเรียบร้อยให้กดแก้ไข
เพ่ือดใูบ confirmation ท่ีจะส่งออกให้ Investor

เมนูการท างานของ Underwriter : การจัดท าConfirmation letter ให้แก่ผู้ลงทุน
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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
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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 านงที่ต้องการเรียบร้อย
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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