ฉบับที่ 26/2544
เรื่อง ธนาคารแหงประเทศไทยขยายการใหบริการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ผานระบบโทรศัพทและโทรสารอัตโนมัติ (Interactive Voice Response : IVR)
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ประกาศขยายระบบโทรศัพทและโทรสารอัตโนมัติ (IVR) พรอมทั้ง
เพิ่มขอมูลการซื้อขายหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อบริการประชาชนผูสนใจ
นางธัญญา สุรัสวดี ผูอํานวยการอาวุโส สํานักงานสารนิเทศ สายสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ ธปท. แถลงวา "ตั้งแตตน ปนี้ สํานักงานสารนิเทศ ไดใหบริการขอมูลเพิ่มเติมจาก
เดิม คือ ขอมูลการซื้อขายหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผานระบบโทรศัพทและโทรสาร
อัตโนมัติของ ธปท. หรือ ระบบ Interactive Voice Response (IVR) พรอมทั้งไดขยายคูสายโทรศัพทจาก 30
คูสาย เพิ่มเปน 48 คูสาย ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วใหแกประชาชนผูใชบริการนี้"
ดวยความมุงมัน่ ที่จะใหบริการดานสารสนเทศอยางถูกตอง ฉับไว และโปรงใส ธปท.ไดเผยแพรขอมูล
ขาวสารทางเศรษฐกิจและการเงินผานชองทางตาง ๆ โดยใชอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัย รวมทั้งใหบริการ
ผานระบบโทรศัพทและโทรสารอัตโนมัติ (Interactive Voice Response : IVR) ตลอด 24 ชั่วโมง ที่
หมายเลข 283-6789 ภายใตโทรศัพท 30 คูสาย ตั้งแตวนั ที่ 5 สิงหาคม 2542 เปนตนมา
จากการที่แนวโนมการใชบริการสอบถามขอมูลขาวสารผานระบบโทรศัพทและ โทรสารอัตโนมัติ
(IVR) เพิ่มสูงขึ้นเปนลําดับจากเดือนสิงหาคม 2542 ที่ ธปท. เริ่มเปดใหบริการเปนเดือนแรกซึ่งมีผูใชบริการ
ทั้งสิ้น 864 ครั้ง เพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคม ป 2543 เปน 17,832 ครั้ง ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 21 เทา จนถึงสิ้น
ป 2543 มีประชาชนใหความสนใจใชบริการรวมทั้งสิ้นกวา 144,000 ครั้ง เฉลี่ยเดือนละประมาณ 9,600 ครั้ง
ดังนั้น เพื่อเปนการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใชบริการของประชาชน ธปท. จึงไดขยายคูสายโทรศัพทจาก
เดิม 30 คูสายเปน 48 คูสาย ตั้งแตปลายเดือนพฤศจิกายน ป 2543 เปนตนมา

นอกจากนี้ ธปท. โดยความอนุเคราะหดานขอมูลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบริษัท
รอยเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ยังไดเพิ่มการเผยแพรขอ มูลการซื้อขายหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพย ฯ ทาง
เสียง ผานระบบโทรศัพทและโทรสารอัตโนมัติ (IVR) ของ ธปท. ตั้งแตตนเดือนมกราคม 2544 โดยเล็งเห็นวา
การเผยแพรขอ มูลดังกลาวผานชองทางของระบบ IVR จะชวยใหประชาชน นักลงทุน และองคกรตาง
ๆ สามารถรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภาวะตลาดหลักทรัพย ฯ ไดอยางแพรหลายและสะดวกรวดเร็วมาก
ขึ้น ซึ่งจะชวยการตัดสินใจในการลงทุน และการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งเอื้ออํานวยตอการพัฒนาตลาดทุนของ
ประเทศดวย
ขอมูลการซื้อขายหลักทรัพยที่เผยแพร ไดแก ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย (SET Index) ดัชนีราคา
หลักทรัพย SET 50 Index ดัชนีราคาหลักทรัพยรายอุตสาหกรรม และขอมูลสรุปภาพรวมการซื้อขาย
หลักทรัพย โดยการแจงการเปลี่ยนแปลง ทุก ๆ 5 นาที นอกจากนี้ยังไดเผยแพรขอมูลการซื้อขายราย
หลักทรัพย (Quotations) รวมเกือบ 400 หลักทรัพย เชน ขอมูลราคาปดและเปลีย่ นแปลง ราคาสูงสุดและ
ต่ําสุด ปริมาณและมูลคาการซื้อขายโดยรวม ซึ่งเปนขอมูล ณ เวลาสิ้นรอบการซื้อขายภาคเชาและภาคบาย
สําหรับขอมูลดานเศรษฐกิจการเงินอื่น ๆ ที่ยังคงเผยแพรผานระบบโทรศัพทและโทรสารอัตโนมัติของ
ธปท. อยางตอเนื่อง ไดแก อัตราแลกเปลี่ยน Indicatived Rate ของสกุลเงินบาทเทียบกับสกุลสําคัญ ซึ่ง ธปท.
ไดเชื่อมโยงขอมูลจากรอยเตอร โดยจะปรับเปลี่ยนขอมูลทุก 10 นาที อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ยอนหลัง 8 ป อัตราดอกเบีย้ สถิติขอมูลเศรษฐกิจการเงิน การดําเนินนโยบายทางการเงิน เรื่องเกี่ยวของกับ
สถาบันการเงิน การปรับปรุงโครงสรางหนี้ การเผยแพรขาวธนาคารแหงประเทศ
ไทย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร ความรูเรื่องธนบัตรไทย ระบบการชําระเงิน
ระบบเช็ค บัตรเครดิต บริการดานบัญชีเงินฝากที่ ธปท. และพันธบัตร ขอมูลเกี่ยวกับธนาคารแหงประเทศไทย
พรอมดวยคํานิยามทางเศรษฐกิจการเงินตาง ๆ ซึ่งไดมีการปรับปรุงใหทันสมัยเปนระยะ ๆ

วิธีการใชบริการสอบถาม และคูมือการใชบริการระบบ IVR
หมายเลขโทรศัพท (48 คูสาย ตลอด 24 ชั่วโมง)
ก. กรุงเทพมหานคร กดหมายเลข 283-6789 ในกรณีที่ใชบริการจากจังหวัดอืน่ ใหกดรหัส
ทางไกล 02 นําหนาเลขหมายดังกลาว
ข. จังหวัดเชียงใหม กดหมายเลข 931-000 (ในกรณีที่ใชบริการจากจังหวัดอื่น ใหกดรหัสทางไกล 053
นําหนาเลขหมายดังกลาว) ตามดวย 6789
ค. จังหวัดสงขลา กดหมายเลข 236-200 (ในกรณีที่ใชบริการจากจังหวัดอืน่ ใหกดรหัสทางไกล 074 นําหนา
เลขหมายดังกลาว) ตามดวย 6789
ง. จังหวัดขอนแกน กดหมายเลข 241-840-6 (ในกรณีที่ใชบริการจากจังหวัดอื่น ใหกดรหัสทางไกล 043
นําหนาเลขหมายดังกลาว) ตามดวย 6789
การขอรับคูมือการใชบริการระบบ IVR
ประชาชนทั่วไปสามารถติดตอขอรับคูมือการใชโทรศัพทตอบปญหาอัตโนมัติของ ธปท. ไดที่หอง
ขอมูลขาวสาร ธปท. บริเวณหองโถง ชั้นลาง อาคารสํานักงานใหญ บางขุนพรหม หรือขอผานเครื่องโทรสาร
โดยกดหมายเลข 283- 6789 แลวตามดวยการกดรหัส * 8500 สําหรับคูมือการใชฉบับที่ 1 ขอมูลเศรษฐกิจ
การเงิน และกดรหัส *8501 สําหรับคูมือการใชฉบับที่ 2 ขอมูลซื้อขายหลักทรัพย
นอกจากนี้ ธปท. ไดเผยแพรวิธีการใชบริการระบบ IVR ผาน BOT Web
site ที่ www.bot.or.th หัวขอโทรศัพทตอบปญหาอัตโนมัติ 283-6789 ดวย
ธนาคารแหงประเทศไทย
2 กุมภาพันธ 2544
คูมือ ซื้อขายหลักทรัพย ผานระบบ IVR

