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1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ตลาดหลักทรัพย์เปิ ดให้มีการซื้ อขายครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2518 ภายใต้วิธีการซื้ อ
ขายแบบประมูลราคาอย่างเปิ ดเผย ด้วยวิธีเคาะกระดานในห้องค้าหลักทรั พย์ จนกระทัง่ ในวันที่ 31
พฤษภาคม 2534 ตลาดหลักทรัพย์ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบการซื้ อขายด้วยคอมพิวเตอร์ เป็ นครั้งแรก เรี ยกว่า
ระบบ ASSET (Automated System for the Stock Exchange of Thailand) และเมื่อ สิ งหาคม 2551 ได้
ปรับปรุ งระบบซื้ อขายใหม่เป็ น ระบบ ARMS (Advance Resilience Matching System) เพื่อรองรับ
รู ปแบบการดาเนิ นธุ รกรรมใหม่ๆ รวมทั้งเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งจัดให้มี
ระบบสารองกรณี ระบบขัดข้อง เพื่อให้ดาเนิ นการซื้ อขายได้อย่างต่อเนื่ อง ในวันที่ 3 กันยายน 2555
ตลาดหลักทรัพย์ได้พฒั นาระบบซื้ อขายใหม่เรี ยกว่า SET CONNECT เพื่อตอบสนองการขยายตัวทาง
ธุ รกิจของอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ โดยระบบใหม่สามารถรองรับปริ มาณการซื้ อขายที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น
รวมถึงการออกสิ นค้าหรื อบริ การใหม่ ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ทาให้การเข้าถึง และเชื่ อมต่อระบบส่ งคา
สั่งซื้ อขายของบริ ษทั สมาชิ กหรื อนักลงทุ นต่างประเทศกับระบบซื้ อขายของตลาดหลักทรั พย์สะดวก
รวดเร็ วมากขึ้นด้วย Protocol ที่เป็ นมาตรฐานสากล รวมทั้งการรองรับธุ รกรรมใหม่ๆ ที่จะเกิ ดขึ้นใน
อนาคต
เนื่ องจากตลาดหลักทรัพย์เป็ นตลาดทุนที่สาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย มีความสาคัญ
ทั้งในด้านการระดมทุนของผูต้ อ้ งการเงินทุน และเป็ นแหล่งการปล่อยเงินทุนสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการปล่อย
เงินทุนส่ วนเกินที่มีอยู่ ตลอดจนแหล่งอานวยความสะดวกของบุคคลทั้งสองฝ่ ายให้สามารถทาธุ รกรรม
ให้ส ะดวกขึ้ น ตลาดหลัก ทรั พ ย์จึง เป็ นตลาดทุ นแห่ ง หนึ่ ง ที่ ส ะท้อนให้เห็ นถึ ง การเจริ ญเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยได้ ดังนั้นเพื่อให้นกั ลงทุนทั้งหลาย ไม่วา่ จะเป็ นนักลงทุนชาวไทย นักลงทุน
ชาวต่างประเทศ และผูล้ งทุนสถาบันได้เข้าถึงการลงทุนดังกล่าว จึงมีบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อ โบรกเกอร์
มากมายเปิ ดตัวขึ้น เพื่อรองรับความต้องการด้านการลงทุนของกลุ่มคนดังกล่าว โดยสามารถส่ งคาสั่งซื้ อ
ขายหลักทรัพย์เข้าสู่ ระบบซื้ อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯได้โดยตรง โบรกเกอร์ จึงไม่ใช่เป็ นแค่คนกลาง
ในการซื้ อขายหลักทรัพย์ให้กบั ลูกค้าเท่านั้น แต่โบรกเกอร์ จะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
และบริ การต่างๆ ที่ให้แก่ลูกค้าทุกขั้นตอนอยูต่ ลอดเวลา เริ่ มตั้งแต่เปิ ดบัญชี จนกระทัง่ ถึงขั้นตอนสิ้ นสุ ด

2
ของการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ รวมทั้งช่วยดูแลให้คาปรึ กษาแนะนา หรื อแก้ไขปั ญหาให้กบั
คุณ ซึ่ งโบรกเกอร์ แต่ละแห่ งอาจให้บริ การในลักษณะและรู ปแบบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กบั ขนาดธุ รกิ จ
และความชานาญของบริ ษทั โดยรวมแล้ว โบรกเกอร์ เป็ นคนดู แลเรื่ องเงิ นๆ ทองๆ ของผูล้ งทุ น ทั้ง
จ่ายเงินชาระค่าซื้ อหุ ้น นาหุ ้นที่ซ้ื อมาส่ งมอบ แจ้งถึงสิ ทธิ ที่จะได้รับจากหุ ้นที่ถืออยู่ พวกเงินปั นผลและ
การใช้สิทธิ ในฐานะผูถ้ ือหุน้ จึงเป็ นหน้าที่ของผูล้ งทุนที่จะเลือกคนที่ไว้ใจได้มาทาหน้าที่แทน โดยยึดถือ
ผลประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
จากการเข้าร่ วมโครงการสหกิจ ณ บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ซื้ อ –
ขายหลักทรัพย์ และให้คาปรึ กษาแนะนาหรื อแก้ไขปั ญหาให้กบั ลูกค้า ซึ่ งในแต่ละวันจะมีนกั ลงทุนทั้ง
ชาวไทย และชาวต่างชาติติดต่อซื้ อ – ขายหลักทรัพย์เป็ นจานวนมาก ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดที่ตอ้ งคอย
ให้ขอ้ มูลต่างๆ แก่ลูกค้า จากความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าถึงการลงทุน ส่ งผลให้จานวนลูกค้าเพิ่มมาก
ขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลให้ เ จ้า หน้า ที่ ก ารตลาดที่ ค อยให้ บ ริ ก ารลู ก ค้า ไม่ เ พี ย งพอ อี ก ทั้ง เจ้า หน้า ที่
การตลาดมี ภ าระงานตั้ง แต่ เ ปิ ดบัญ ชี จนกระทั่ง ถึ ง ขั้น ตอนสิ้ น สุ ด ของการช าระราคาและส่ ง มอบ
หลักทรัพย์ให้ลูกค้า มีความซับซ้อนและยุง่ ยากในการดาเนินการ ทาให้การประสานงานการติดตามค่า
ชาระเงินของลูกค้าเป็ นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุ น ซึ่ งทาให้เกิ ดความล่ าช้าในการ
ติดตามทวงถามค่าชาระต่างๆ เพราะต้องรอข้อมูลของลูกค้าจากฝ่ ายเจ้าหน้าที่การตลาดก่อน นอกจากนี้
การให้คาปรึ กษาแนะนา หรื อแก้ไขปั ญหาให้กบั ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อซื้ อ – ขายหลักทรัพย์ที่มีจานวนมาก
ทุกวัน ทาให้ไม่สามารถดูแลลูกค้าอย่างทัว่ ถึง ซึ่งลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ และเสี่ ยงต่อการที่ลูกค้าไป
ใช้บริ การกับบริ ษทั ซื้ อ – ขายหลักทรัพย์แห่งใหม่ ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าว ผูศ้ ึกษาจึงทาการศึกษาขั้นตอน
การชาระราคาซื้ อขาย - หลักทรัพย์ เพื่อแก้ปัญหาการติดตามทวงเงินลูกค้าล่าช้าในกรณี ชาระราคาซื้ อ –
ขายหลักทรัพย์ และลดขั้นตอนการทางานเพื่อให้มีประสิ ทธิภาพในการทางานมากยิง่ ขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการชาระราคาซื้ อขาย - หลักทรัพย์
2. เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิ ทธิภาพ
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา ได้แก่
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการข้อมูล เช่น การเก็บรวบรวม
ข้อมูลของลูกค้า ขั้นตอนการชาระราคาค่าหลักทรัพย์ การติดตามชาระราคา การชาระราคาหลักทรัพย์
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็ นต้น
1.3.2 ขอบเขตด้ านเวลา
ตั้ง แต่ วนั ที่ 11 เดื อน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึ ง วันที่ 28 เดื อน สิ ง หาคม พ.ศ. 2558 รวม
ระยะเวลา 3 เดือน 17 วัน
1.3.3 ขอบเขตด้ านสถานที่
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชียพลัส จากัด (มหาชน) เลขที่ 9/1 อาคารพลับพลาไชย อาคาร 2 ถนนเสื อ
ป่ า แขวงป้ องปราบ เขตป้ อมปราบศัตรู พา่ ย กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10100
โทรศัพท์: 02 – 623 – 1520 - 9
1.3.4 ขอบเขตด้ านประชากร
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ บุคลากรบริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชียพลัส จากัด (มหาชน)
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. เรี ยนรู ้การทางานอย่างเป็ นระบบแบบแผน
2. เรี ยนรู้การทางานด้านการชาระราคาค่าหลักทรัพย์
3. เรี ยนรู ้แนวทางในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ

