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3

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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การท างานแต่ละ Role ของ Investor

Maker
ผู้ท ำรำยกำร

Sender
ผู้อนมุตัิรำยกำร

Maker คือ ผู้สร้างรายการในแบบแสดงความจ านงในการลงทนุ ณ ระดบัราคาต่าง ๆ ตาม 
Price Range ท่ี Underwriter เป็นผู้ก าหนด 

Sender คือ ผู้อนมุตัิรายการแบบแสดงความจ านงในการลงทนุท่ี Maker ได้ระบคุวามจ านง
ท่ีต้องการลงทนุเพ่ือสง่ให้ Underwriter 

** Investor จะต้องก าหนด Sender ให้ตรงกับ POA ที่ได้ให้ไว้กับ Underwriter 
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Account Administrator  คือ ผู้ท าหน้าท่ีสร้างก าหนดสิทธิและบริหารจดัการ User ภายในองค์กร



การส่งความจ านงในการลงทุนของ Investor

Maker
ผู้ท ำรำยกำร

Sender
ผู้อนมุตัิรำยกำร

Sender อนมุตัิรายการของ Maker 
เพ่ือส่งออกให้ Underwriter 
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Maker ระบคุวามจ านง
ท่ีต้องการลงทนุ 

1 2 3

4
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Underwriter ได้รับรายการ

หาก Investor ต้องการแก้ไขรายการความจ านงฯ
ที่ส่งให้ Underwriter แล้ว 

ต้องตดิต่อ Underwriter เพื่อให้ปลดล็อครายการ

Underwriter 
ปลดล็อครายการ

Maker แก้ไขรายการ
ความจ านงท่ีต้องการ 

Sender อนมุตัิรายการแก้ไขของ Maker 
เพ่ือส่งออกให้ Underwriter อีกครัง้

** Investor จะต้องก าหนด Sender ให้ตรงกับ POA ที่ได้ให้ไว้กับ Underwriter 

ขอใหแ้กไ้ขรายการ

ขออนมุติัรายการ
ส่งรายการ

ขออนมุติัรายการ



ระบบการทดสอบความพร้อมของเคร่ืองผู้ใช้งาน
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ขอความร่วมมือกดทดสอบความพร้อมของเคร่ืองผู้ใช้งานก่อนใช้งาน
หากพบปัญหากรุณาแจ้งมาท่ี 

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



เมนูการท างานของ 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 Admin

เมนูการท างานของ Account Administrator (Admin)
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ฟังก์ชัน่  Admin ประกอบด้วย 
1. รายช่ือผู้ใช้งาน : ดรูำยช่ือและจดักำรบญัชีของ User ในองค์กร
2. บริหารจัดการทมี : ดแูละบริหำรจดักำรทีมของ User ในองค์กร
3. การตัง้ค่า : ใช้ก ำหนดจ ำนวนผู้อนมุตัิ (Sender) ในกำรสง่แบบฟอร์ม
ควำมจ ำนงให้ Underwriter

เมนูการท างานของ Admin
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ฟังก์ชัน่ รายช่ือผู้ใช้งาน แบง่เป็น
1. ผู้ใช้ทัง้หมด : แสดงข้อมลูรำยช่ือผู้ใช้งำนท่ีอยู่ในระบบทัง้หมด
2. รอยืนยันข้อมูลผู้ใช้ : แสดงข้อมลูรำยช่ือผู้ใช้งำนท่ีอยู่ระหวำ่งรอกำรยืนยนัข้อมลูจำกผู้ใช้งำน
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เมนูการท างานของ Admin : รายช่ือผู้ใช้งาน



ฟังก์ชัน่       ดูเพิ่มเตมิ เพ่ือดรูำยละเอียดและแก้ไขข้อมลูบญัชีผู้ใช้งำนในระบบ

เมนูการท างานของ Admin : การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน 
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ฟังก์ชัน่      ดูเพิ่มเตมิ เพ่ือดแูละแก้ไขข้อมลูของผู้ใช้งำน เม่ือต้องกำรแก้ไขข้อมลูให้กด 

เมนูการท างานของ Admin : การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน 
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เมนูการท างานของ Admin : การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน 
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เม่ือแก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กด                           



กำรเพ่ิมบญัชีผู้ใช้งำนใหม่ ให้กด

เมนูการท างานของ Admin : 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 สร้างบญัชชีใหม่

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

23

เมนูการท างานของ Admin : การเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน 
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ฟังก์ช่ัน บริหารจัดการทมี : 
ใช้สร้ำงทีมเพ่ือก ำหนดสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมลู Book Build เฉพำะในทีม 
โดยไปท่ี

• Admin -> บริหำรจดักำรทีม

ทัง้นี ้ระบบจะมีกำรสร้ำงทีมเร่ิมต้นไว้ให้ ซึง่ Admin สำมำรถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

เมนูการท างานของ Admin : การบริหารจัดการทมี
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การสร้างทมี

1. เลือก 

2. กรอกข้อมลูสว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป

3. ตัง้ช่ือทีม ท่ีต้องกำร

4. เลือกสงักดัทีม เม่ือต้องกำรให้ทีมท่ีสร้ำงใหม่อยู่ภำยใต้ทีมท่ีต้องกำร

5. เปิดสถำนะ ใช้งำน 

6. กดยืนยนักำรแก้ไขข้อมลู 

เมนูการท างานของ Admin : การบริหารจัดการทมี
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การแก้ไขข้อมูลทมีและสมาชิกในทมี

1. เลือก 

2. ปรับแก้ไขข้อมลูท่ีต้องกำร

3. กดยืนยนักำรแก้ไขข้อมลู 

เมนูการท างานของ Admin : การบริหารจัดการทมี



Account Administrator เลือก

1. เลือก  

2. กด

3. ก าหนดจ านวนผู้อนมุตัิ (Sender) 

4. กดบนัทกึ

เมนูการท างานของ Admin : การตัง้ค่าจ านวน Sender
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ฟังก์ช่ัน การตัง้ค่า : ใช้ก ำหนดจ ำนวนผู้อนมุตัิ (Sender) ในกำรส่งแบบฟอร์มควำมจ ำนงให้ Underwriter
** ทัง้นี ้กำรขออนมุตัิจำก Sender จะขึน้อยู่กบันโยบำยของแตล่ะองค์กรว่ำ จะก ำหนดให้มี Sender ก่ีรำย ในกำรอนมุตัิแบบฟอร์ม
ควำมจ ำนงเพ่ือสง่ให้ Underwriter ตำม POA ท่ีก ำหนดไว้



Login ด้วย account ของ Investor

เมนูการท างานของ Investor
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เมนกูารท างานแบง่ตามระยะเวลาการด าเนินการ 3 ระยะ

1. ค าเชิญการลงทุน (T-1) คือ รายการ Book Build Event 
ท่ี Investor ได้รับเชิญให้เข้าร่วมแบบสว่นตวั (Private 
Book Build Event) หรือท่ีเปิดให้เข้าร่วมแบบสาธารณะ
(Public Book Build Event) 

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

3. เรียบร้อยแล้ว (T+1) คือ การดปูระวตัิรายการ
Book Build Event ท่ีจบไปแล้ว (Investor report)

กด        เพื่อดูข้อมูล Book Build Event 

กด        เพื่อ ตอบรับ หรือกด       เพ่ือ ปฏเิสธ
หากกดตอบรับ Event รายการจะมาท่ี “อยู่ในช่วงด าเนินการ(T+0)”
แตถ้่ากดปฏิเสธ รายการจะหายไป

เมนูการท างานของ Maker และ Sender
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เม่ือกด          ดูข้อมูล เพ่ือดรูายละเอียดของ Book Build Event
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กดท่ี Tap รำยกำรเพ่ือดขู้อมลู

เมนูการท างานของ Investor : การดขู้อมูล Book Build Event 



กด         เพ่ือดขู้อมลูรายละเอียดของ Book Build Event

กด เพ่ือสร้างแบบแสดงความจ านงในการลงทนุ
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เมนูการท างานของ Maker : การสร้างแบบแสดงความจ านงในการลงทุน

การสร้างแบบแสดงความจ านงในการลงทนุ 

ไปท่ี

1. กด

2. กด         เพ่ือสร้างแบบแสดงความจ านงในการลงทนุ



กดเพื่อสร้างแบบแสดงความจ านงในการลงทนุ
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เมนูการท างานของ Maker : การสร้างแบบแสดงความจ านงในการลงทุน



1. คลิก เลือกทีมผู้ รับผิดชอบ

2. คลิก เลือก Sender ท่ีต้องการสง่ขออนมุตัิ

3. กรอก ช่ือแบบความจ านงในการลงทนุ

4. กรอก รายละอียดผู้ติดต่อ

5. ระบหุมายเหตถุึง underwriter (ถ้ามี)

6. คลิก เลือกตราสารหนีท่ี้ต้องการสง่ความจ านง

กดเลือกตราสารหนีท่ี้ต้องการท่ีช่ือ Symbol ตราสารหนี ้
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เมนูการท างานของ Investor : Maker การสร้างแบบแสดงความจ านงในการลงทุน



ระบคุวามจ านงท่ีต้องการ 
โดยรองรับทศนิยม 2 ต าแหน่ง
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เมนูการท างานของ Investor : Maker การสร้างแบบแสดงความจ านงในการลงทุน



เม่ือกรองข้อมลูความจ านงท่ีต้องการเรียบร้อยให้กลบัไป Tap หน้าข้อมลูทัว่ไป 

แล้วกด                   เพื่อขออนมุตัิจาก Sender ซึง่ระบบจะสง่ email ไปให้ sender ได้รับเพื่อกดอนมุติต่อไป
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เมนูการท างานของ Investor : Maker การสร้างแบบแสดงความจ านงในการลงทุน



เม่ือกดน าสง่ขออนมุตัิให้ Sender แล้ว สถานะแบบฟอร์มความจ านง ของ Maker จะแสดงสถานะ รออนุมัต ิ

โดยสถานะแบบฟอร์มความจ านงของ Maker มี 5 สถานะ ได้แก่

1. รออนมุตัิ (เม่ือสง่ขอ sender อนมุตั)ิ 

2. Sender ให้แก้ไข (เม่ือ sender แจ้งให้แก้ไขรายการ)

3. อนมุตัิแล้ว  (เม่ือ sender กดอนมุตัิแล้ว) 

4. หมดเวลา (เม่ือสง่แบบแสดงความจ านงในการลงทนุให้ underwriter ไม่ทนัในเวลา Book build)

5. Underwriter เปิดแก้ไข (เม่ือ Underwriter ปลดให้ investor แก้ไขความจ านงในการลงทนุท่ีสง่ออกไปแล้ว)
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เมนูการท างานของ Investor : Maker การสร้างแบบแสดงความจ านงในการลงทุน



เม่ือ Sender ได้รับ Email ให้กด              เพ่ือเข้าระบบดรูายการท่ี maker สง่มาให้ 

โดย Sender จะเป็นผู้อนมุตัิรายการเพ่ือสง่ออกให้ Underwriter

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

38

กด          เพื่อดรูายการท่ี Maker สง่มาให้ขออนมุตัิ

Sender เลือกรายการ อยู่ในช่วงด าเนินการ (T+0) 
เพ่ืออนมุตัิรายการ
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สถานะแบบฟอร์มความจ านงของ Sender จะแสดง ขออนุมัต ิ

โดยสถานะแบบฟอร์มความจ านง ของ Sender มี 6 สถานะ ได้แก่

1. ขออนมุตัิ (เม่ือ maker สง่ขออนมุตัิ) 

2. ไม่มีสิทธ์ิอนมุติั (เม่ือมี maker ในทีมสง่ให้ sender ท่านอ่ืนในทีม)

3. รอแก้ไข (เม่ือ sender ให้ maker แก้ไขรายการ)

4. อนมุตัิแล้ว (เม่ือ sender กดอนมุตัิแล้ว) 

5. หมดเวลา (เม่ือสง่แบบแสดงความจ านงในการลงทนุให้ underwriter ไม่ทนัในเวลา Book build)

6. Underwriter เปิดแก้ไข (เม่ือ Underwriter ปลดให้ investor แก้ไขความจ านงในการลงทนุท่ีสง่ออกไปแล้ว)

เมนูการท างานของ Investor : Sender อนุมัตคิวามจ านง
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เมนูการท างานของ Investor : Sender อนุมัตคิวามจ านง
กด ดูแบบฟอร์มความจ านงเพื่ออนุมัติ

Sender ตรวจสอบรายการความจ านงของ
ตราสารหนีแ้ตล่ะรุ่นท่ีช่ือ Symbol ตราสารหนี ้



เมนูการท างานของ Investor : Sender อนุมัตคิวามจ านง
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หาก Sender ต้องการอนมุตัิ หรือ ต้องการให้ maker แก้รายการ 
ให้กลบัไปกดท่ี 

แล้วกด

และระบบจะสง่ Email แจ้งให้ Maker และ Sender ได้รับทราบ  



ทัง้นี ้หาก Admin ได้ก าหนดจ านวน Sender ในการกดอนมุตัิมากกวา่ 1 ท่าน ระบบจะแจ้งเตือนให้ sender ได้รับทราบ และเม่ือ Sender 
กดอนมุตัิรายการครบตามจ านวนท่ีก าหนดแล้ว ระบบถึงจะสง่แบบแสดงความจ านงในการลงทนุให้ Underwriter และจะมี  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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เม่ือสง่แบบแสดงความจ านงในการลงทนุให้ Underwriter แล้ว Investor จะสามารถดแูบบแสดงความจ านงการลงทนุท่ีสง่ออกได้

แสดงช่ือผู้ท ารายการ

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  

ดแูบบแสดงความจ านงในการลงทนุ

จ านวนครัง้ท่ีแก้ไขความจ านงใน
การลงทนุที่สง่ให้ Underwriter



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

เมนูการท างานของ Investor : ผลการจัดสรร
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• Investor สำมำรถเลือกดปูระวตัิกำร Bookbuild และ Download แบบฟอร์มควำมจ ำนง และผลกำรจดัสรรได้ โดยไปท่ี

เมนูการท างานของ Investor : ประวัตกิาร Book Build และผลการจัดสรร


