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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
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เมนู User Profile : การแก้ไขข้อมูลส่วนตวัของ User

กด แก้ไขข้อมูล
เพ่ือแก้ไข



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



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



เม่ือ Account Administrator กด login เข้ำระบบจะพบเมนู Admin

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



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



เม่ือกดเมน ูดูเพิ่มเตมิ ดรูำยละเอียดผู้ใช้งำนภำยในองค์กรและสำมำรถท ำกำรแก้ไขข้อมลูบญัชีผู้ใช้งำนภำยในองค์กรได้

เมนูการท างานของ Account Administrator : การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน 

14



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 



เม่ือผู้ใช้งำนใหม่ได้รับอีเมล์ให้กด สร้างบัญชีใหม่

เมนูการท างานของ Account Administrator : การเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน 
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ผู้ใช้งำนใหม่กรอกข้อมลูเพ่ือเข้ำใช้บริกำร

เมนูการท างานของ Account Administrator : การเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน 
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1. ตัง้รหสัผ่ำนใหม่
2. กด ยอมรับเงื่อนไข
3. กด บนัทกึ

เมนูการท างานของ Account Administrator : การเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน 
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เม่ือผู้ใช้งำนใหม่ login ด้วย Username และ
Password ท่ีตัง้ไว้จะสำมำรถเข้ำใช้ระบบได้

เมนูการท างานของ Account Administrator : การเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน 
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Login ด้วย account ของ viewer

เมนูการท างานของ Viewer
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กด         เพ่ือดขู้อมลู Book Build Event 

กด         เพ่ือดขู้อมลู snapshot ท่ี Underwriter สง่มาให้

กด                       เพ่ือดรูำยกำร Book Build Event ของบริษัทท่ีอยู่ระหวา่งด าเนินการ

กด                   เพื่อดรูำยกำร Book Build Event ของบริษัทท่ีด าเนินการเรียบร้อยแล้ว

26

เมนูการท างานของ Viewer



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 Viewer : รายละเอียด Book Build Event 

กดท่ี tap รายการเพ่ือดขู้อมลู
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กด        เพ่ือดขู้อมลู snapshot ที่ Underwriter สง่มาให้ประกอบด้วย

1. รายละเอียดความจ านงของผู้ลงทนุ

2. รายละเอียดการจดัสรรให้ผู้ลงทนุ

3. รายละเอียดรายงานสรุปข้อมลูการท า Book Building

เมนูการท างานของ Viewer : รายละเอียด snapshot ที่ Underwriter ส่งมาให้ 

กดท่ีแทบรำยกำรเพ่ือดขู้อมลู
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ตวัอย่ำงหน้ำรำยกำรควำมจ ำนงฯ ของผู้ลงทนุในตรำสำรหนีรุ่้นตำ่ง ๆ

เมนูการท างานของ Viewer : รายละเอียด snapshot ที่ Underwriter ส่งมาให้ 

กดเพ่ือ download ข้อมลูในรูปแบบ file Excel
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ตวัอย่ำงหน้ำรำยกำรจดัสรรให้ผู้ลงทนุ

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



ตวัอย่ำงหน้ำรำยงำนสรุปข้อมลูกำรท ำ Book Building

กดเพ่ือ Save รูปกรำฟที่ต้องกำร

กดปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กรำฟที่ต้องกำร
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กดเพ่ือ download ข้อมลูในรูปแบบ file Excel

เมนูการท างานของ Viewer : รายละเอียด snapshot ที่ Underwriter ส่งมาให้ 


