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ระเบียบ  ปาวิเศษ
วาสนา  อภญิญาวงศ

uters  คอือะไร

บริการฐานขอมูล  Reuters  คือ  ฐานขอมูลเพ่ือการรายงานขาวสารทางดานการตลาด
รเงิน  การคลัง การธนาคาร  หุน  และสภาวะเศรษฐกิจตาง ๆ  จากท่ัวโลก  พรอมทั้งรายงาน
ราการแลกเปลี่ยนเงินตราของทั้งไทยและตางประเทศ  พันธบัตร  สัญญาการซ้ือขายลวงหนา
สารสิทธิ์ที่จะใชในการซื้อขายทรัพยสิน  และราคาหลักทรัพยอ่ืน ๆ ตามเวลาจริง  (Real time)
อด  24 ชั่วโมง  ซ่ึงขอมูลท่ีใหบริการตาง ๆ  เหลานี้  เหมาะส ําหรับผูใชประเภทนักคาเงิน
ยหนาคาหลักทรัพย   นักวิเคราะห  นักลงทุน  ตลอดจนผูสนใจทั่วไป   โดยสถาบันวิทยบริการ
าลงกรณมหาวิทยาลัย  ไดบอกรับและใหบริการสืบคนฐานขอมูล Reuters จํ านวน 1 User
nse  (สามารถเขาใชไดคร้ังละ 1 ราย)   ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน  2541  เปนตนมา

ระเภทของบริการฐานขอมลู  Reuters

บริการฐานขอมูล    Reuters  ท่ีสถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีใหบริการ
นกออกไดเปน  4  บริการดังน้ี

1.  Reuters Terminal   :        บริการสืบคนขาวสาร ผานหนาจอคอมพิวเตอรในลักษณะ
             Real time
2. Reuters Graphics  :        การนํ าเสนอขอมูลท่ีสืบคนไดจาก     Reuters  Terminal

ในรูปของกราฟก โดยสามารถดูขอมูลยอนหลังไดใน
ชวงเวลาท่ีตองการ

3.  Reuters News 2000  :   รายงานขาวสารความรูจากท่ัวโลกในลักษณะ  Real time
4.  Directory Access     :   ขอมูลทํ าเนียบนาม พรอมรหัส (Code) ของหนวยงานและ

        บริษัทตาง ๆ



นอกเหนือจากบริการ  Reuters ท้ัง  4 ประเภทดังกลาวขางตนแลว  สถาบันวิทยบริการได
มีนโยบายเก่ียวกับฐานขอมูล  Reuters  ใหเน้ือหาของการสืบคนขอมูลมีความครอบคลุมเพ่ิมมาก
ขึ้น     ดวยการเพ่ิมทางเลือกในการใหบริการอีก 3  ทางเลือกจาก  Reuters  2000  มาเปน
Reuters  3000  ประกอบดวย  1.  Reuters 3000  Equities  2. Reuters 3000 Fixed Income
และ         3. Reuters 3000 Money   ซึ่งทางทีมงานของบริษัท Reuters  ไดดํ าเนินการติดต้ัง
โปรแกรมลงระบบคอมพิวเตอร  และอบรมการใช Reuters 3000 ซ่ึงไดเร่ิมใหบริการแกผูใชต้ังแต
เดือนกุมภาพันธ 2543 เปนตนมา

การเขาใชฐานขอมูล

ฐานขอมูล Reuters เปนฐานขอมูลท่ีปฏิบัติการภายใตโปรแกรม  Windows NT
Workstation Version 4.0  ผูใชสามารถเขาใชฐานขอมูลไดดังนี้

 การเขาใช  Reuters Terminal

1. เปดเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีมีการติดต้ังโปรแกรมการสืบคนฐานขอมูล  Reuters
2. เล่ือน  !  มาที่   Windows NT Workstation 4.0   และกด  Enter
3. พิมพ    User name  และ  password  เพื่อเขาสูระบบเครือขาย  (โดยผูใชบริการตอง
ติดตอสอบถามผูดูแลการใหบริการฐาน
ขอมูล   Reuters  ไดท่ีงานบริการสืบคน
สารสนเทศ ชั้น 1   ฝายบริการผูอาน
หอสมุดกลาง เพื่อเปนผูพิมพรหัสผาน
เขาสูระบบ)   จากน้ันกด  Enter  ระบบ
จะทํ าการเขาสู หนาจอของฐานขอมูล
Reuters Terminal

       
4. ในกรณีท่ีระบบไมสามารถเขาสูหนาจอฐาน
ผูใชสามารถเรียกใชฐานขอมูลไดดังนี้

"  คลิกเมาสที่ทางเลือก   Start  ➔   
             คลิก 2 คร้ัง  เพื่อเขาสูหนาจอหลักข
2

      ภาพท่ี 1   หนาจอหลักของ  Reuters Terminal
ขอมูล  Reuters Terminal  ไดโดยอัตโนมติั

 Programs   ➔    Reuters Terminal  จากน้ัน   
อง  Reuters Terminal  "
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หมายเหต ุ หากไมปรากฏหนาจอหลักของ Reuters Terminal  ดังภาพขางตน  (เนื่องจาก
เมือ่โปรแกรม    Start    ระบบจะแสดงหนาจอของผลลัพธขอมูลที่มีการใชงาน
ครั้งลาสุด)      ผูใชสามารถพิมพค ําวา       REUTERS       ลงในชองรับคํ าคน

                        และกด   Enter  จะไดหนาจอหลักของ  Reuters Terminal    ตามตองการ

การเขาใช  Reuters Graphics

วิธีการเขาใช  Reuters  Graphics  ใหเขาใชตามข้ันตอนของ Reuters Terminal          
ต้ังแตขั้นตอนท่ี 1-3 จากน้ันคลิกเมาสท่ีทางเลือก
Start ➔  Programs  ➔  Reuters Graphics   
และ  double click  เพื่อเขาสูหนาจอหลักของ
Reuters Graphics  ดังภาพท่ี2 และ 3

  การสืบคนขอมูลจาก  Reuters Terminal

การสืบคนขอมูลจาก Reuters Terminal  สา

1.   คลิกเมาสท่ีขอความในชอง            หรือ   [    ]
2. พิมพรหัสขอมูลท่ีตองการสืบคนลงในชองรับคํ าค
รหัสของขอมูลท่ีถูกตองแลว)  เชน  EUR=  และ
การแลกเปล่ียนเงินตราสกุล  EURO  ซ่ึงเมื่อเปรีย
ขอมูลมีข้ันตอนดังน้ี
<MONEY> →→→→ <SPOT/1> →→→→ <FX= > →→→→ E

3. การใชคลิกเมาสบนทูลบาร  และ  Pull-down me
ม

น

U

ภาพท่ี 2   วธิกีารเขาใช  Reuters Graphics
ภาพท่ี 3   หนาจอหลักของ  Reuters Graphics
ารถทํ าได  5  วิธีดังนี้

    ตามหัวเรื่องที่ตองการเชน    <EQUITY>
  และกด  Enter  (วิธีนี้ใชในกรณีที่ทราบ
กด  Enter  จะไดผลลัพธขอมูลที่แสดงอัตรา
บเทียบกับวิธีท่ีหน่ึงโดยการใชเมาสคลิกจะได

R=1.156/7
nu  ดังภาพท่ี 4
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          Command line                              Print             Line    Decrease/Increase Font Size
                Set link Instrument

          Create 
                                                       new screen

        Menu    Directory     Headlines      Link Windows     Zoom W

ภาพท่ี 4   แสดงการสืบคนโดยใชเครื่องมือบน  Reuters Terminal

4. ใช  Special function  keys  ดังน้ี

     Clear command                                  Snap Quote Shift: Unit Command Shift: Warrants
             Help                                      Quote Shift: Preferred     Time & Sales 

                              
        Esc          F1        F2        F3     F4 F5 F6 F7 F8

Quote list Shift Database    Chain Shift Directory     Zone Shift: Rights               Previou

ภาพท่ี 5   แสดงเครื่องมือ Special function  keys

5. ใชเมนูจากคียบอรด ซ่ึงแตละทางเลือกบนเมนูบาร  จะมีตัวอักษร 1 ตัว ท่ีมีกา
ใชสามารถใชทางเลือกดังกลาวโดยการกด  Alt  คางไว  พรอมกับกดอักษรท่ี 
ละทางเลือก  เชน

 Alt + F เพื่อแสดงรายการเมนูของฟงกชั่น

Alt + S เพื่อแสดงรายการเมนูของหนาจอ

s
    Close all popup
indows

Shift: When Issued
      News

F9       F10

s Shift: View Screen

รขีดเสนใตไว  ผู
ขีดเสนใตของแต
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 การสืบคนขอมูลจาก  Reuters Graphics

Reuters Graphics  ใชวิเคราะหขอมูลทางดานการเงิน ประเภท Equities, Currencies,
Futures, Bonds, Indices และ Economic data ซึ่งไดนํ าเอาขอมูลจาก Reuters Terminal (RT)
สรางเปนกราฟแบบตาง ๆ   ในแตละวินโดวส  สามารถสรางกราฟไดมากกวาหน่ึง  ขอมูลท่ีนํ ามาส
รางกราฟสามารถแสดงขอมูลยอนหลังได โดยแสดงคาของขอมูลเปนชวงเวลาตาง ๆ ไดตาม
ตองการ  เชน  รายวัน รายสัปดาห  รายเดือน  รายสามเดือน  รายป   เปนตน

สํ าหรับลักษณะของกราฟฟก  ในฐานขอมูล  Reuters  ประกอบดวย  2  ประเภท  ไดแก
Tick Graphs  และ  Reuters Graphics  ดังมีรายละเอียดดังน้ี
1.  Tick Graphs   คือ  การแสดงคาขอมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามเวลาจริง  (Real time) ใน

    ระหวางวัน  และสามารถต้ังคาขอมูลเหลาน้ี ไดถึง   20  แบบ (instrument)

2. Reuters Graphics  คือ การนํ าคาขอมูลท่ีคนไดจาก Reuters Terminal มาแสดงผลในรูป
กราฟก เพื่อใหเห็นคาของความยืดหยุน และสามารถศึกษาวิเคราะห
จากเสนกราฟท่ีปรากฏไดงายกวาการแสดงคาท่ีเปนตัวเลขอยางเดียว

การ setup Tick Graphs ทํ าไดดังนี้

1. คลิก function บนเมนูบาร เลือก Graphs
2. คลิก setup บนเมนูบาร เลือก Graphs 
      จะปรากฏ dialogue box ดังภาพ
3. ใน RIC box ใหพิมพ instrument ที่ตองการจะใชงาน
4. ใน field list box  ใหเลือก market activity ท่ีตองการ
5. คลิก คํ าวา Add  กด OK
6. จะได  market activity ท่ีเลือกไว เขามาอยูในรายการท
เรียบรอยแลว  ซึ่งสามารถสราง instrument ไดถึง 20 กรา

7. การลบ (delete) กราฟ ทํ าไดโดยเลือก instrumen
dialog box แลวคลิกปุม delete
ภาพท่ี 6  แสดงการ set up Tick Graphs
างดานขวาของ dialog box
ฟ ดังท่ีไดกลาวมาแลว
t ท่ีไมตองการดานขวาของ
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การเปล่ียนแปลง หรือ Tick Graph

1. ใหคลิกท่ี function บนเมนูบาร
2. เลือก Graphs แลวเลือก setup
3. เลือก period แลวเลือก update frequency
ท่ีตองการ

4. คลิกท่ี view บนเมนูบาร 
5. เลือก Graphs จะปรากฏ View Graphs ใน dia
6. คลิกท่ีรูปกราฟท่ีตองการดู แลวคลิก OK

การปรับปรุง Tick Graph

1. ใหแสดงกราฟท่ีตองการปรับปรุงแกไข (modify
สวนท่ีตองการปรับปรุงน้ัน active อยูหรือไม   
กด  OK

2. คลิก Setup ในเมนูบาร เลือก Edit Graph
จะปรากฏกราฟข้ึน ดังภาพท่ี 8 จากน้ัน
เลือกขอมูลอันใดอันหน่ึงท่ีไมตองการ  แลว
double click หรืออีกวิธีคือ คลิกปุม delete 

3. เมื่อแกไขเสร็จ ใหกดปุม OK แตถาตองก
restore  แลวกด OK

การด ูTick Graph

1. คลิกเน้ือที่ที่ตองการจะใหกราฟปรากฏ เพื่อทํ าให
2. คลิก function บนเมนูบาร เลือก Graphs
3. คลิก view เลือก instrument ท่ีตองการ  แลวกด 
    ภาพท่ี 7  การ  Update Tick Graph
log box ดังภาพท่ี 7

)  แลวเช็คคํ าสั่งใน View ดานบน ดูวา
ถาไม  ใหเลือกขอมูลท่ีตองการ    แลว
   ภาพท่ี 8  การ Modify Tick Graph
ารนํ าขอมูลนั้นกลับมาใหม ใหกดปุม

พื้นที่ตรงนั้น active

 OK
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Reuters Graphics

จากหนาจอ Reuters Terminal ผูใชสามารถเขาถึง Reuters Graphics application      
ไดดังน้ี

วิธีท่ีงายท่ีสุดคือ คลิก RIC ในหนาจอ Reuters Terminal  แลวเลือกปุม Line บนทูลบาร
หรือสัญลักษณ       และเม่ืออยูใน Reuters Terminal ใหคลิกขวา  พ็อพ - อัพเมนูจะปรากฏ
ใหคลิก Charts แลวสามารถเลือกลักษณะของกราฟไดตามท่ีตองการ

การสรางกราฟ

1. กอนสรางกราฟจะตองปอนขอมูลท่ีตองการทราบ ลงใน Reuters Terminal (RT)
2. เมือ่ไดขอมูลมาแลว นํ าพอยเตอร ไปชี้ตรงพื้นที่นั้น คลิกเมาสขวา เลือก charts ตาม
ตองการ จะไดกราฟ 1 ภาพอยูใน 1 หนาตาง

3. ถาตองการสรางหลายภาพในหลายหนาตาง ใหแบงหนาตางออกไป โดยนํ าพอยเตอร
ไปช้ีท่ีขอบขวาของหนาตาง จะปรากฏรูปกรรไกร ใหกดเมาสคางไว แลวลากเสนขอบ
ของกรอบตามใจชอบจะเกิดพ้ืนท่ีกรอบวางเปลา จากน้ันใหนํ าเมาสไปคลิกบนพ้ืนท่ี
วางนั้นเพื่อทํ าใหพื้นที ่active

4. ถาตองการกราฟ 2 รูปมาซอนไวใน 1 หนาตาง เพ่ือจะเปรียบเทียบใหเห็นความตาง
ของขอมูลและสะดวกตอการวิเคราะห เชน ตองการวิเคราะหคาเงินบาทกับเงินยูโร จะ
ตองสรางกราฟขอมูลทั้งสองขึ้นมา 2 หนาตางกอน   จากน้ันใหคลิก 1 คร้ังบนพ้ืนท่ี
หนาตางท่ีตองการยายขอมูล จะปรากฏรูป
เปนสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ใชพอยเตอร ช้ีไปท่ีรูปส่ี
เหลี่ยมนั้น กดเมาสขางซายคางไว แลวลาก
มาล งบนพื้ น ท่ี ของกราฟ อีก รูปห น่ึ ง ท่ี
ตองการซอนแลวปลอยเมาสดังภาพที ่9          

การดูขอมูลยอนหลังจากกราฟ

•  คลิกปุม edit บนเมนูบารของกราฟ 1 คร้ัง เลือก
•  ขอมูลเหลาน้ีสามารถคัดลอกและนํ าไปลงใน  M
ภาพท่ี 9  การสรางกราฟมากกวา  1 กราฟ

 History จะปรากฏดังภาพที่ 10
icrosoft Excel ได



•  ขอมูลยอนหลังจะเก็บอยูใน DBU (Data Backup Database)  ทํ าใหสามารถดู
การเปล่ียนแปลงของขอมูลเปนชวง ๆ ไดดังน้ี
•  Tick ขอมูลยอนหลัง 2-3  วัน
•  Daily ขอมูลยอนหลัง  2  ป
•  Weekly ขอมูลยอนหลัง  5  ป
•  Monthly ขอมูลยอนหลัง  10 ป
•  Quarterly ขอมูลยอนหลัง  10 ป
•  Yearly ขอมูลยอนหลัง  10 ป        ภาพท่ี 10  การดูขอมูลยอนหลัง

เมนูท่ีใชในการสรางกราฟ

1. New File      2.  Open File 3.  Save File
4.  Print 5.  Delete Selected Item    6.  Edit Selected Item
7.  Current Interval 8.  Interval Up 9.  Interval Down
10.  Line 11.  Bar 12.  Candle
13.  Add Analysis 14.  Trend  Line List 15.  Add Annotation
16.  Statistics 17.  View Values Display 18.  View Cursor
19.  View Grid 20.  Zoom In    21. Zoom Out
22.  Link Window

   
8

    1      2      3     4     5       6              7          8    9    10   11  12   13    14   15   16    17  18   19    20   21   22

ภาพท่ี 11  แสดงเครื่องมือที่ใชในการสรางกราฟ



 กา

ท่ีเก
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#  
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ภาพท่ี 12   แสดงการสรางกราฟในลักษณะหลายหนาตาง

รสบืคนขอมูลจาก  Reuters News 2000

Reuters News 2000   เปนการรายงานขาวสารความรูจากท่ัวโลก  รวมท้ังบทความ
ี่ยวของกับภาวะเศรษฐกิจ  และการเงิน  การคนหาขาวสารสามารถทํ าไดโดยการพิมพขอมูลท่ี
งการคนลงในชองรับค ําคน  และกด   F9 จะไดขาวตามตองการ  ขอมูลที่แสดงจะมีการเรียง
ดับตามวัน/เวลาปจจุบัน  นอกจากการคนหาขาวโดยการใชคํ าอิสระ  (free text) แลวผูใชยัง
ารถนํ า  boolean ประเภท AND,   OR  และ  NOT  มาใชในการสืบคนไดเชนกัน  ดังตัวอยาง

A    F9  :  All news
M   F9  :  Money News from every country
HOL/DLARY  F9   :  World  holidays
CLINTON AND TRADE  F9  : Both
“Clinton”  and  “Trade”

                              
   ภาพท่ี 13   News 2000  Reuters  Speed Guid
e



10

ลักษณะของ News 2000

1. รายงานขาวลาสุด   จะแสดงหัวขอขาวในหนาตาง Alert หรือสามารถพิมพคํ าวา
    ALL แลวกด F9
2.  รายงานขาวยอนหลัง  จะแสดงหัวขอขาวยอนหลังไดภายใน 380 วัน
3. รายงานเน้ือหาขาว  โดยการคลิกเขาไปดูไดจากหัวขอขาว
4. การคนหาขาว  คนไดจากคํ าคนท่ีเปนหัวเร่ืองของขาว และสามารถคนโดยกํ าหนด
     วันท่ี/เวลาของขาวน้ัน ๆ ได
5. กํ าหนดการคนขาวตามความตองการ  โดยใชรหัสเช่ือม
6. การควบคุมและแสดงผล  แสดงผลไดตามความตองการ และไดตามมาตรฐาน

การคนขาวโดยใชรหัสหรือคํ าคน

1. Topic :  ขาวแตละเรื่องจะมีรหัสคนใหเสมอ เชน  รหัส INT  ใชคนหา
เก่ียวกับอัตราดอกเบ้ีย

2. Keywords :  คํ าคนแตละคํ าใชอยางนอย 4 ตัวอักษร ถาใช 2 หรือ 3 ตัวอักษร
จะตองอยูในวงเล็บและมีสัญลักษณ   ‘  ‘  หรือ  “  “

3. WildCards :  ถาไมแนใจในการคนคํ าเต็ม ๆ  ก็สามารถพิมพคํ าคนน้ันและ
ตอทายดวยสัญลักษณ  *  เชน คํ าวา RETAIL*  คํ าคนท่ีได
ประกอบดวย  RETAIL, RETAILER, RETAILING

คํ าคนที่นิยมใช

GLANCE  :      ดูขาวปจจุบันของตลาดและขาวเหตุการณสํ าคัญ
“TAKE A LOOK”  :   แนะน ําการใช News 2000
ADVISORY  :     แนะนํ าการบริการท่ีกํ าลังจะมีขึ้น
PRESS  :  รายงานขาวรอบโลกจากหนังสือพิมพ
INSIGHT  :  ดูการวิเคราะหตลาดวันน้ีจากทัศนะของผูเช่ียวชาญ
OPINION  :  การรับความชวยเหลือจากคณะทํ างานอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจาก

คณะท ํางานของ Reuters รายงานประเด็นสํ าคัญตาง ๆ
ในเวลาน้ัน
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DIARY  :  รายงานเหตุการณรอบโลกท่ีกํ าลังเกิดข้ึน
FOCUS  :  วิเคราะหเจาะลึกประเด็นสํ าคัญ ๆ
“INSTANT VIEW”  :  ชี้แจงขอมูลสํ าคัญและขาวการเคล่ือนไหวของตลาดจาก

นักวิเคราะหตลาดช้ันนํ าและผูเชี่ยวชาญ
INTERVIEW  :  สัมภาษณพิเศษนักเศรษฐศาสตร  นักการเมือง  นักการเงิน

ของบริษัท
POLL  :  รายงานการสํ ารวจของนักวิเคราะหตลาดและนักเศรษฐศาสตร
“RESEARCH ALERT”  :  การเปลี่ยนแปลงในดานขอเสนอแนะรวมของบริษัทวิจัย
TABLE  :  เสนอขอมูลในรูปของตาราง เชน  มติของบริษัท  เงินตรา  และ

ตัวชี้ขอมูลเศรษฐกิจ  เปนตน

   การสืบคนขอมูลจาก  Directory  Access

การสืบคนขอมูลที่ใหสารนิเทศท ําเนียบนามพรอมรหัสของหนวยงานและบริษัทตาง ๆ  มี
วิธีดังนี้

1. คลิกเมาสท่ี   Directory  Access  หรือ  Shift + F3
2. พิมพขอมูลของหนวยงานหรือบริษัทท่ีตองการสืบคน
ลงท่ีหนาจอของ Directory Access บริเวณที่มี
เคอรเซอรแสดง  เชน  IBM  หรืออาจพมิพดวยคํ า
สํ าคัญท่ีตองการสืบคนก็ได  เชน  BANGKOK  จาก
น้ันกด  Enter  หนาจอจะแสดงรายการขอมูลออกมา
และเม่ือตองการดูรายละเอียดของรหัสแตละหนวยงาน
ใหใชเมาสคลิกที่ขอมูลที่มีเครื่องหมาย                     
Reuters
               ภาพท่ี 14   News 2000
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 การพิมพผลลัพธการสืบคนขอมูล

การพิมพผลลัพธการสืบคนขอมูล  มีวิธีการพิมพผลผลลัพธ  3  ประเภท  ไดแก  การพิมพ
   ผลลัพธแบบ   The Whole  Screen    และ The  Active  Pane   และ  A Pop-Up Window  มี
   ข้ันตอนดังน้ี

1. คลิกเมาสที่ทางเลือก function
      จาก  menu
2. เลื่อนเมาสมาคลิกท่ีทางเลือก  Print
3. เลือกรูปแบบของการพิมพผลลัพธ
      ตามตองการ
4. คลิกเมาสที่ทางเสือก  OK  เพื่อ
ยืนยันการจัดพิมพผลลัพธ          ภ

จากข้ันตอนการจัดพิมพขางตน  สามารถเขีย

Function →  Print → Print Entire S
Function  →  Print →  Print Active 

การติดตอขอรับบริการ

ผูใชบริการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และบุคลากรท่ีมีความประสงคจะขอรับบริการการ
บริการไดท่ี งานบริการสืบคนสารสนเทศ ชั้น 1
บริการ  โทร. 218-2929  นอกจากการติดตอขอ
แลว   ผูใชบริการที่สังกัดคณะพาณิชยศาสตรแ
สมุดคณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี   และศูน
รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับบริการฐานขอมูลของ
http://www.reuters.com
าพท่ี 15  จอภาพการจัดพิมพผลลัพธการสืบคน

นสรุปเปนไดอะแกรมดังน้ี

creen →  OK
Pane  →  OK

ทุกประเภท  ซึ่งไดแก  อาจารย  ขาราชการ  นิสิต
ใชฐานขอมูล  Reuters สามารถติดตอขอรับ

 ฝายบริการผูอาน  หอสมุดกลาง สถาบันวิทย
รับบริการจาก  หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ
ละการบัญช ี  สามารถใชสิทธ์ิรับบริการไดท่ีหอง
ย    Financial Lab          และหากตองการทราบ
  Reuters  สามารถศึกษาไดที่เว็บไซต :

http://www.reuters.com/


เกีย่วกับผูเขียน

ระเบียบ  ปาวิเศษ  : บรรณารักษ  งานบริการสืบคนสารสนเทศ
ฝายบริการผูอาน  หอสมุดกลาง
สถาบนัวทิยบริการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โทร.  218-2929     โทรสาร   215-3617
E-mail :   rabiab@mail.car.chula.ac.th

วาสนา  อภิญญาวงศ  : บรรณารักษ  ศูนยเอกสารประเทศไทย
สถาบนัวทิยบริการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โทร.  218-2959     โทรสาร   215-3617
E-mail :   wasana@mail.car.chula.ac.th

(จดัพิมพเผยแพรคร้ังที่ 1 :  มนีาคม  2543)
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