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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

เหตุการณ์ “6 ตุลา” ไม่อยากจ�าแต่ก็ “ไม่ลืม” 
การเข่นฆ่าประชาชนโดย “อ�านาจรัฐ” 
บ้านเมืองยุค 4.0 ประชาธิปไตยยังถูกท�าลาย 
ความจริงและความยุติธรรมยังสูญหาย 
“โสภณ พรโชคชัย” ร�าลึกถึงวีรชน “6 ตุลา” 
เพื่อร่วมกันสถาปนาระบอบประชาธิปไตย 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” จับตาคดีฟอกเงินกรุงไทย 
เกี่ยวข้องกว่า 200 คน แต่เอาผิดแค่ “โอ๊ค” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ผ่าประเด็นร้อน “เก็บภาษีน�้า” 
“อภิรัต ศิรินาวิน” ชี้มองไม่เห็นอนาคตประเทศ 

เสน้ทางวบิาก

โลกวันนี้มีประเด็น 2

ปล่อยให้ร่วมสรรหำกกต.ต่อ
ไปจนอำจส่งผลให้กำรสรรหำ
กกต.เป็นโมฆะ ท�ำให้ต้องกลบั
ไปเริ่มต้นใหม่ ซึ่งแน่นอนว่ำ 
จะมีผลกระทบต่อกำรเตรียม 
จัดเลือกตั้งตำมโรดแม็พ ยัง 
ไม่รวมกรณีสรรหำได้แล้ว
สนช.ไม่ยกมือให้ผ่ำน ซึ่งต้อง
ไปเร่ิมสรรหำใหม่เช่นเดียวกนั

กระบวนกำรสรรหำ กกต.ชดุ
ใหม่มำท�ำหน้ำทีแ่ทนชดุเดมิ
ที่ถูกโละจำกต�ำแหน่ง มีควำม
น่ำสนใจทนัท ีเมือ่นำยสมชยั 
ศรีสุทธิยำกร ว่ำที่อดีตกกต. 
ออกมำชี้ให้เห็นว่ำตัวแทน
จำกศำลรัฐธรรมนูญอำจมี
คุณสมบัติขัดรัฐธรรมนูญ 
และเกรงว่ำกรรมกำรสรรหำ
ที่เหลือจะท�ำเป็นไม่รู้ไม่เห็น

คนละเรื่องเดียวกัน

เบื้องลึก
สหรัฐทิ้งยูเนสโก

เศรษฐกิจ 5

ต่างประเทศ 6

ประกาศ65บจ.
หุ้นยั่งยืน

อสังหาฯทะลัก
วัสดุก่อสร้างฟื้น

เศรษฐกิจ 4

ตรวจรางวัล 11

ฉุก(ละหุก)คิด 3
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๑ พฤศจกิายนนี้
จะขึ้นปีที่๑๙



โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ศาลรัฐธรรมนูญที่ส่งชื่อนายเจริญศักดิ์
รู้หรือไม่ว่ามีคุณสมบัติขัดต่อรัฐธรรมนูญ

เลอืกตัง้ในเดอืนพฤศจกิายนปีหน้า
 อย่างน้อยที่สุดก็กระทบต่อ
การเตรียมความพร้อมในการท�า
หน้าท่ีจัดเลือกต้ัง เพราะหากการ
สรรหากกต.ต้องมถีงึ 2 รอบ เพราะ
ระยะเวลาการได้กกต.ชุดใหม่เข้า
ท�าหน้าท่ีก็จะกระช้ันชิดกบัก�าหนด
วันเลือกตั้งมาก ไม่ต้องพูดถึงกรณี
สรรหากกต.ได้มาแล้ว แต่ทีป่ระชมุ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  
ไม่ยกมือรับรองให้เข้าท�าหน้าท่ี  
ซึ่งก็ต้องเร่ิมการสรรหาใหม่แทน
คนที่ไม่ผ่านด่าน สนช.เช่นกัน
 ประเดน็ท่ีน่าสนใจอกีหนึง่เรือ่ง
จากกรณีนีคื้อศาลรัฐธรรมนญูทีส่่ง 
ช่ือนายเจริญศักดิ์เป็นตัวแทนมา
เป็นคณะกรรมการสรรหากกต.รู้
หรือไม่ว่านายเจริญศักดิ์มีคุณสม 
บัติขัดต่อรัฐธรรมนูญ และตัวของ
นายเจริญศักดิรู้์ตัวเองหรอืไม่ว่าพ้น
จากเก้าอี้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรฯมายงัไม่ถงึ 10 ปี
 ทั้งการพิจารณาส่งคนเป็นตัว 
แทนนั่งกรรมการสรรหา กกต.ของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งท่าทีของนาย
เจริญศักดิ์  และทั้ งการประชุม
กรรมการสรรหาที่จะมีขึ้นอีกครั้ง
ในวันที่ 19 ตุลาคมนี้ล้วนน่าสนใจ
 น่าสนใจว่าจะรับข้อท้วงติงของ
ว่าที่อดีตกกต.อย่างนายสมชัยไป
พิจารณาหรือไม่
  น่ำสนใจว่ำถ้ำยังเดินหน้ำ
กนัต่อไปโดยเพกิเฉยต่อข้อท้วง
ติง แล้วสุดท้ำยปรำกฏว่ำกำร
สรรหำกกต.ชุดใหม่ต้องเป็น
โมฆะ ต้องเริ่มต้นกระบวนกำร
สรรหำใหม่ ใครจะรับผิดชอบ 
และรับผิดชอบอย่ำงไร

การสรรหากรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ชดุใหม่ทีจ่ะมาท�าหน้าทีจ่ดั 
การและควบคุมการเลือกตั้งแทน 
กกต.ชุดเก่าที่ถูกเด้งออกจากเก้าอี้ 
เนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงตาม
สเปกที่รัฐธรรมนูญใหม่ก�าหนด 
ท�าท่าว่าจะมีปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น
 เสียงเตือนจาก นำยสมชัย  
ศรีสทุธยิำกร ว่าทีอ่ดตีกกต. ชีใ้ห้ 
เห็นสิ่งที่อาจเป็นปัญหาตามมาจน 
การสรรหากกต.ต้องเป็นโมฆะ คือ  
นายเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ ที่
ศาลรัฐธรรมนูญส่งเป็นตัวแทนนั่ง
เป็นกรรมการสรรหามีคุณสมบัติ
ขัดรัฐธรรมนูญ
 ทั้งนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่า
ด้วย กกต.มาตรา 11 (4) ประกอบ
มาตรา 9 (18) ก�าหนดว่าต้องพ้น
จากการเป็นข้าราชการการเมอืงไม่
ต�่ากว่า 10 ปี แต่ตัวแทนจากศาล
รัฐธรรมนูญรายนี้พ้นจากต�าแหน่ง
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มายงัไม่ถงึ 10 ปี
 แนวทางการแก้ปัญหาเบือ้งต้น
รัฐธรรมนูญให้เป็นเรื่องของคณะ
กรรมการสรรหาต้องไปว่ากันเอง  
โดยต้องมีการประชุมเพื่อพิจารณา

ผู ้ที่ถูกกล่าวหาว่าขาดคุณสมบัติ 
โดยผู ้ถูกกล่าวหาต้องไม่อยู ่ในท่ี
ประชุมด้วย ซึ่งต้องดูว่าที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาในวันที่ 18  
ตุลาคมนี้จะมีมติอย่างไร
 หากเสียงส ่วนใหญ่เห็นว ่า 
ขาดคุณสมบตัศิาลรฐัธรรมนญูต้อง
เฟ้นหาตัวแทนใหม่มาท�าหน้าท่ี
แทนนายเจริญศักดิ์
 ประเด็นที่นายสมชัยพูดน่า
สนใจกว่าเรื่องการขาดคุณสมบัติ
ของนายเจริญศักดิ์คือ
 “ถ้าวันที่ 18 ตุลาคมไม่มีอะไร
เกิดขึ้นแล้ว และกรรมการสรรหา 
ประชุมไปจนถึงการลงมติคัดเลือก
จนได้ กกต.ใหม่ ก็อาจถูกร้องใน
ภายหลงัว่าละเลยการปฏบิตัหิน้าที่
ตามมาตรา 157 และอาจท�าให้การ
สรรหาสูญเปล่ากลัวว่าเขาจะท�า 
เฉยๆไม่รูว่้าไม่เคยอ่านข่าวว่ามคีน

ท้วง การท่ีผมให้ข่าวกับสื่อ ก็ถือ
เป็นการสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะ 
จะมาบอกว่าไม่รู้ข่าวไม่ได้ เมื่อรู้
แล้วก็ขอให้พิจารณาให้ถูกต้องถี ่
ถ้วน เพือ่จะได้ไม่เกดิปัญหาตามมา
ภายหลัง”
 ประโยคที่ต้องขัดเส้นใต้ตัว
โตๆคอื “กลวัว่ำเขำจะท�ำเฉยๆ
ไม่รู้ว่ำไม่เคยอ่ำนข่ำวว่ำมีคน
ท้วง”
 หากการสรรหากกต.เดินหน้า
ต่อไป โดยมีนายเจริญศักดิ์ร ่วม 
ท�าหน้าท่ีอยู่ด้วย จนได้กกต.ชุด
ใหม่ แล้วเกิดมีการร้องคัดค้านขึ้น
มา จนการสรรหากกต.ต้องเป็น
โมฆะ ต้องกลับไปเริ่มต้นกันใหม่ 
อาจมีผลกระทบต่อโรดแม็พเลือก
ตั้งที่นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห ่งชาติ 
(คสช.) ประกาศไว้ว่าจะให้มีการ
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In Brief : ย่อความ

สอบตกน�้ำท่วม

ทรรศนะ

ถ้ำเกดิท่วมจมใกล้เคียงกบัปี 2554 
อีก เศรษฐกิจพังวูบเป็นแสนล้ำน
บำทแน่ พืชพันธุ ์ธัญญำหำร กุ ้ง 
หอย ป ูปลำทีเ่ลีย้งไว้กเ็จ๊งไปตำมๆ
กันอีก แล้วเศรษฐกิจจะฟื้นยังไง 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ประเด็น “ตูน บอดี้สแลม” วิ่งการ
กุศลเพื่อหาเงินช่วยเหลือโรงพยาบาล 
ตามโครงการ “ก้ำวคนละก้ำวเพื่อ 
11 โรงพยำบำลทั่วประเทศ” กลาย
เป็นความเห็นต่างในโลกออนไลน์  
และค�าถามถึงการจัดสรรงบประมาณ
แต่ละปีให้กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ 
ว่ามีความเหมาะสม และจ�าเป็นมาก
น้อยอย่างไร? 
 ก ่อนหน้านี้ก็ มีกระแสข ่าวการ
พยายามล้ม “โครงกำรสุขภำพถ้วน
หน้ำ” หรอื “บตัรทอง” ท�าไมกองทพั
ยั งมีการจัดซื้ ออาวุธยุทโธปกรณ ์ 
อย ่างต ่อเนื่อง และสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ด้านการทหารในอนาคต
หรือไม่?
 ยิง่ “พีใ่หญ่” บอกว่ำงบอดุหนนุ
โรงพยำบำลเป็นคนละส่วนกับงบ
ประมำณที่กองทัพน�ำไปซื้ออำวุธ 
ซึง่คดิเป็นไม่กีเ่ปอร์เซน็ต์ของจดีพีี
และกำรซื้ออำวุธเป็นแผนที่วำงไว้
ระยะยำว 30-40 ปี  
 ที่น่าสนใจคือ “พี่ใหญ่” เน้นสมัย
ที่ตนเองเป็นผู้บัญชาการทหารบก ไม่ 
มีงบประมาณซื้ออะไรในกองทัพเลย 
แม ้แต ่ งบประมาณซื้ อน�้ ามันเติม 
เครื่องบินก็ไม่มี ก็ยิ่งมีค�าถามว่าแล้ว 
กองทัพจ�าเป็นต้องซื้ออาวุธยุทโธป 
กรณ์อย่างขณะนี้หรือไม่ ขณะที่งบ
ประมาณประเทศก็ยังจ�าเป็นต้องน�า 
ไปใช้ในด้านต่างๆอีกมากมาย โดย
เฉพาะด้านสาธารณสุขและโรงพยา 
บาลที่ยังมีปัญหาอีกมาก
 กำรจัดซื้ออำวุธยุทโธปกรณ์
ของกองทัพจะอ้ำงเหตุผลอย่ำงไร 
ก็เป็นเงินจำกภำษีของประชำชน 
และหนีไม่พ้นที่จะถูกต้ังค�ำถำม
เรื่ องควำมจ� ำ เป ็นและควำม 
เหมำะสม!

คนละเรื่องเดียวกัน
เห็นปัญหาน�้าท่วมขณะนี้แล้วเหมือนเป็นบท
เรียนที่ไม่เคยจดจ�า สอบตกกันอยู่เรื่อยๆ การ
ป้องกันน�้าท่วมที่เป็นข่าวเรื่องการวางแผน
ต่างๆ ตัง้แต่รฐับาลทีแ่ล้วจนถงึรฐับาลปัจจบุนั
ก็พลาดท่าเสียทีจนได้ ใครจะนึกว่าน�้าจะท่วม
ฉับพลันจนต้องขนย้ายข้าวของไปนอนบน
ถนนหนทางอีก 
 ชาวบ้านบ่นกนัอบุว่า กรมชลประทานบอก
ว่าจะระบายแค่ 1,000 ลกูบาศก์เมตร แต่กลาย
เป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตร บวกกับฝนที่
ตกหนักเมื่อไม่กี่วันมานี้ ท�าให้กรุงเทพฯน�้า
ท่วมหลายพื้นที่ ข้าวของเสียหายมากมาย 
แสดงว่าบทเรยีนทีเ่ราเคยได้มานัน้ไม่ได้ท�าให้
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องฉลาดต่อธรรมชาติได้เลย 
ไม่ได้น�ามาปรับปรุงแก้ไขหรือป้องกันได้เลย  
  ตอนนีถ้อืว่าธรรมชาตหิลอกคนจนหัวหมุน
หัวปั่นชนิดที่เรียกว่าเสียศูนย์เลย เขื่อนต่างๆ
ก็กลัวว่าน�้าจะไม่พอใช้ในฤดูแล้ง กลัวเกินไป
ว่าฝนจะหมด จะไม่มีน�้าพอใช้ในฤดูแล้ง ทั้งที่
มันยังเหลือเวลา เพราะฝนยังไม่หมด ตอนนี้
หลายเขื่อนจึงมีน�้าเกินปริมาณกักเก็บ ถ้า
ปล่อยมาพร้อมๆกันก็ฝันสลาย โดยเฉพาะ
เมอืงนนทบรุหีากน�า้ท่วมอกีท ีสงสยัว่าทเุรยีน
จะสูญพันธุ์ คนเมืองนนท์คงหมดอารมณ์ที่จะ
รกัษาพนัธุท์เุรยีนนนท์ ราคาจะสงูแค่ไหนกค็ง
สู้กันยาก 
  เรื่องน�้าจึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆซะแล้ว ยิ่งมีข่าว
จะเก็บภาษีน�้าอีก ทั้งที่ความจริงถ้าเก็บจาก
อุตสาหกรรมหรือคนรวยที่ใช้น�้ามาก แล้วเอา
มาสร้างระบบป้องกันหรือเก็บกักน�้าให้ดีให้
เพยีงพอ น�า้กจ็ะไม่ท่วมมาก เพราะมทีีเ่กบ็น�า้ 
ท�าให้สูง เป็นนาปลานากุ้งไปก็ยังดีกว่าจะ

ท�าให้เกิดความสูญเสียล่มจม ไม่ใช่เอางบ
ประมาณมากมายมาต�าน�้าพริกละลายแม่น�้า 
ทัง้ทีมี่บทเรยีนให้ศกึษา พดูกนัมากมายเรือ่งบู
รณาการกระทรวงโน้นกระทรวงน้ี แต่พอเอา
จริงๆกลับกลวงไปแล้ว แผนต่างๆไม่สามารถ
ป้องกันความเสียหายได้ อย่างนี้ต้องเรียกว่า
บทเรียนที่ไม่ได้เรียน แถมยังโดนธรรมชาติ
ตลบหลังล่อหลอกอีก ไปพะว้าพะวังกับเรื่อง
แล้ง ไม่พะวงเรือ่งท่วม ในทีสุ่ดธรรมชาตกิช็นะ 
หลอกเราให้หลง  
 ความจริงแล้วธรรมชาติก็หลอกกลับไป
กลับมาอยู่อย่างนี้เป็นเวลา 5-6 ปี มันจะเกิด
น�้าท่วมใหญ่ครั้งสองครั้ง แต่ละครั้งก็เจ็บปวด
ท่ีเราไม่น�ามาเป็นบทเรียน เรียนรู้ให้เต็มที่  
มัวแต่ไปถกเถียงกันทางวิชาการ สุดท้ายก็แก้
ปัญหาไม่ได้
  นี่ถ้าเกิดท่วมจมใกล้เคียงกับปี 2554 อีก 
เศรษฐกจิพงัวูบเป็นแสนล้านบาทแน่ พชืพนัธุ์
ธัญญาหาร กุ้ง หอย ปู ปลาที่เลี้ยงไว้ก็เจ๊งไป
ตามๆกนัอกี แล้วเศรษฐกจิจะฟ้ืนยงัไง เหมอืน
อย่างส่งออกกับการท่องเที่ยว คนรากหญ้าไม่
ได้เทีย่ว เพราะไม่มรีายได้ ยงัไงกข็อให้ช่วยกัน
ประคับประคองเรื่องน�้าท่วม หน่วยงานที่
เกีย่วข้องตอนนีค้งกนิไม่ได้นอนไม่หลบั เพราะ
ชาวบ้านสวดกนัยบัแล้ว จะบอกกล่าวล่วงหน้า
ก็ไม่ทัน แถวยังบอกผิดๆอีก ปล่อยน�้าออกมา
มากกว่าที่บอก มันจึงเกิดปัญหาตามมา บท
เรียนกี่ครั้งก็ไม่ได้ท�าให้ผู ้บริหารจัดการน�้า
ฉลาดเลย
  เจริญพร
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เศรษฐกิจ

ประกาศ65บจ.หุ้นยั่งยืน

 นายกฤษฎา เสกตระกูล รอง 
ผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนา
ธุรกิจเพ่ือความยั่งยืนตลาดหลัก 
ทรพัย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า 
มุง่มัน่พฒันาคณุภาพของบริษทัจด
ทะเบียน (บจ.) เติบโตอย่างยั่งยืน
โดยจัดท� ารายชื่ อ  Tha i land 
Sustainability Investment : 
THSI หรือหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 3 เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ลง 
ทุนที่สนใจลงทุนตามแนวคิดการ
ลงทุนอย่างยั่งยืนและต้องการ
ลงทุนในหุน้ท่ีสามารถสร้างผลกระ
ทบในเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวด 
ล้อม รวมท้ังเป็นการส่งเสริมให้
บจ.มีการด�าเนินธุรกิจตามแนว 
ทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งปี 
2560 มี 65 บจ.ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความยั่งยืนและเกณฑ์
คุณสมบัติ เพิ่มขึ้น 14 บริษัทจาก 
51 บริษัทในปีที่ผ ่านมา เป็น 
บจ.ใน SET 58 บริษัทและ mai  
7 บริษัท โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด (Market Capitali 
zation) รวม 9.10 ล้านล้านบาท 
คิดเป็น 52.85% เมื่อเทียบกับ
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ท้ังหมดของ SET และ mai ซึ่ง
เท่ากับ 17.22 ล้านล้านบาท หาก

พจิารณาอตัราผลตอบแทนเงนิปัน 
ผลเฉลี่ ยของหุ ้นยั่ งยืนนี้ อยู ่ที่ 
3.63% สูงกว่าอัตราผลตอบแทน
เงินปันผลของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
โดยรวมซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.44% 
(ณ 10 ตุลาคม 2560)  
   บริษัทที่อยู ่ในรายชื่อหุ ้นยั่ง 
ยืนเป็นบริษัทที่มีกระบวนการจัด 
การและบรหิารความเสีย่งและห่วง
โซ่อุปทานอย่างเป็นระบบและ 
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการส่ง
เสริมการพัฒนานวัตกรรมทาง
ธุรกิจและสังคมให้เกิดขึ้นภายใน
องค์กร ซึ่งปี 2560 หุ้นย่ังยืนมี
จ�านวนสูงสุดอยู่ในกลุ่มทรัพยากร 
13 บริษัท อุตสาหกรรมสินค้าอุต 
สาหกรรม 12 บริษัท และอุตสาห 
กรรมอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
8 บริษัทตามล�าดับ 
 ส�าหรับผลการประเมินความ
ยั่งยืนของ 65 บจ. พบว่า บริษัท
ส่วนใหญ่ท�าคะแนนได้ดีในมิต ิ

ตลำดหลกัทรพัย์ฯ ประกำศรำยชือ่ 65 บจ.หุน้ยัง่ยนืปี 2560 เพิม่
ขึ้น 14 บริษัท จำกปี 2559 ที่มี 51 บริษัท สะท้อนกำรด�ำเนิน
ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม สังคมและกำรบริหำรภำยใต้
หลักบรรษัทภิบำล ท�ำให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝำก  เงินกู้

อัตรำดอกเบี้ย

อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

ตลำดกรุงเทพฯ

ตลำดต่ำงประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,350.00 บาท

 ขาย 20,450.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,881.00  บาท

 ขาย   20,450.00 บาท

รำคำทองค�ำ

ฮ่องกง ซื้อ 1,304.79 ขาย 1,305.10
ลอนดอน ซื้อ 1,304.85 ขาย 1,305.10

ภำวะหุ้น 16 ตลุำคม 2560

สถำบัน ซื้อ ขำย สุทธิ 

มูลค่า 

ร้อยละ

ต่ำงชำติ ซื้อ ขำย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

รำยย่อย ซื้อ ขำย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

ดอลลำร์สหรัฐ บำท

ยูโร บำท

ปอนด์สเตอร์ลิง บำท

ดอลลำร์ฮ่องกง บำท

เยน บำท

ดอลลำร์สิงคโปร์ บำท

 ออมทรัพย์ 0.50% MLR  6.25%
 3 เดือน 0.9% MOR 7.12%
 6 เดือน 1.15% MRR 7.12%
 12 เดือน 1.30%  

SET

มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

SET 100 

มูลค่ำ (ล้ำนบำท)  

SET 50 

มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

mai 

มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

33.36

39.77125

45.78

4.35

0.30821

24.812

+14.19  1,726.67  
  66,894.62
+23.33  2,486.83  
  46,818.43
+11.16  1,105.49  
  36,844.43
+0.31  570.10  
  2,120.48

FTSE SET Index Series

แบ่งตำมมูลค่ำตำมรำคำตลำด

 

1,846.36  +18.54

2,605.38  +14.31

2,664.23  +6.30

2,016.09  +16.98

2,624.58  +12.93

2,995.15  -6.53

1,362.70  +12.66

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

6,149.52

9.19

5,287.93

7.90

861.59

-

22,277.89

33.30

21,044.22

31.46

1,233.67

-

31,195.80

46.63

33,556.37

50.16

-2,360.58

- 

ส่ิงแวดล้อมโดยโดดเด่นในเรื่อง
การดูแลสภาพแวดล้อมและระบบ
นิเวศน์ให้ได้รับผลกระทบจาก
ธุรกิจน้อยที่สุด ส�าหรับในมิติ
เศรษฐกจิ บรษิทัส่วนใหญ่ให้ความ
ส�าคัญกับเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ
และการต่อต้านการทุจริต รวมถึง
บรรษัทภิบาล และการบริหาร
ความเส่ียงและภาวะวิกฤต ขณะท่ี
มิติสังคม บริษัทส่วนใหญ่มุ่งเน้น
เร่ืองการดูแลสุขภาวะและความ
ปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการ
ท�างานของพนักงาน และการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมเพื่อ
แสดงความรับผิดชอบต่อผลกระ
ทบจากการด�าเนินงานของบริษัท
และการร่วมพฒันาหรอืแก้ไปัญหา 
สงัคมอย่างย่ังยืนผ่านกระบวนการ
ทางธุรกิจ
   บจ. ที่ผ่านการคัดเลือกในราย
ช่ือหุ ้นย่ังยืนต้องมีคะแนนจาก 
การตอบแบบประเมินความยั่งยืน
อย่างน้อย 50% ในแต่ละมิติของ 
สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภ ิ
บาล หรือเป็น บจ. ที่ได้รับการคัด
เลอืกให้เป็นสมาชิกของ DJSI รวม
ทัง้มคีณุสมบัตติามเกณฑ์ทีก่�าหนด
   ผู ้สนใจสามารถติดตามราย 
ชื่อได้ที่ www.set.or.th หรือ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พัฒนา
ความรับผิดชอบต่อสังคม (SR 
Center) โทร.0-2009-9882 และ 
0-2009-9885 หรอื SRcenter@
set.or.th



เซ็นสัญญา : สัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ ของ บริษัท  
ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน) ลงนามสัญญาซื้อขาย หม้อแปลงไฟฟ้าชนิด 
ตดิตัง้อปุกรณ์ป้องกนัสมบรูณ์ ขนาด 225 kVA 3 Ph 24000-416/240 
V จ�านวน 213 เครื่อง กับ ชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน) 

อบรม : เนตรพิศ สุวรรณพุ่ม หัวหน้างานอบรมทดสอบใบอนุญาตขับ
รถ ส�านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 และ ชลทิชา สัตยมานะ 
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายส่ือสารองค์กร บมจ.วิริยะประกันภัย แสดงความ 
ยินดีผู้ผ่านการอบรม ในโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบ
อนุญาตขับรถยนต์ รุ่นที่ 334

นำยโสภณ พรโชคชยั ประธาน
กรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัย
และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอส
เตท แอฟแฟร์ส (www.area.
co.th) เปิดเผยจ�านวนอสังหาริม 
ทรัพย์เกิดใหม่ในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑลเดือนกันยายนมี
ทั้งหมด 15,692 หน่วย เพิ่มขึ้น
จากเดือนสิงหาคม 3,390 หน่วย 
หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 28% เนื่อง 
จากมีจ�านวนโครงการเปิดใหม่
เพิ่มขึ้น 
 โดยเฉพาะกลุ ่มอาคารชุดท่ี
พัฒนาโดยผู ้ประกอบการราย
ใหญ่และมีจ�านวนหน่วยขายต่อ
โครงการจ�านวนมากขึ้น โดยผู้
ประกอบการที่เปิดตัวโครงการ
ใหม่เดอืนกนัยายนเป็น 15 บรษิทั
ในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) 
เกือบ 90%  คือ บริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) 
บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ 
จ�ากัด (มหาชน) บริษัท เจเอเอส 
แอสเซ็ท จ�ากัด (มหาชน) บริษัท 
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 

(มหาชน) บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) 
จ�ากดั (มหาชน) บรษิทั เอสซี แอส
เสท คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) 
บริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน) 
บรษิทั แอล.พ.ีเอน็. ดเีวลลอปเมนท์ 
จ�ากัด (มหาชน) บริษัท พร็อพ 
เพอร์ตี ้เพอร์เฟค จ�ากดั (มหาชน) 
บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ากัด 
(มหาชน) บริษัท ลลิล พร็อพ 
เพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) บริษัท 
ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) บริษัท 
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 
(มหาชน) บริษัท ออริจิ้น พร็อพ
เพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) บริษัท 
ออลล์อินสไปร์ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ�ากัด (มหาชน) ตามล�าดับ
 อย่างไรก็ตาม นายโสภณ ตั้ง
ข้องสังเกตว่า โครงการที่เปิดใหม่
ไม่ได้หมายความว่าประชาชนมี
ก�าลังซื้อมากขึ้น แต่น่าจะเป็น 
การเก็งก�าไรมากขึ้นมากกว่า ซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑลที่ เพิ่มขึ้นอย ่าง 
ต่อเนื่องก่อนสิ้นไตรมาส 3 มี
จ�านวนโครงการเปิดขายใหม่ท้ัง 
หมด 48 โครงการ เพิ่มขึ้นจาก

เดอืนสิงหาคมจ�านวน 8 โครงการ 
มีจ�านวนหน่วยขายรวม 15,692 
หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนา
โครงการรวม 60,985 ล้านบาท        
 นายสาธิต สุดบรรทัด กรรม 
การผูจ้ดัการบรษิทั ผลติภณัฑ์ตรา
เพชร จ�ากัด (มหาชน) หรือ DRT 
กล่าวถึงภาพรวมตลาดวัสดุก่อ 
สร้างช่วงไตรมาสสุดท้ายปีนี้ว่า 
ปรับตัวได้ดีกว่าช่วงไตรมาส 3 ซึ่ง
เป็นช่วงโลว์ซซีัน่ เพราะกลุม่ลกูค้า
ซ่อมแซมทีอ่ยูอ่าศยัและผูป้ระกอบ
การกลุ่มร้านค้า ร้านอาหารส่ัง 
ซ้ือสินค้าวัสดุก่อสร้างไปปรับปรุง
และตกแต่งร้านใหม่ เพื่อรองรับ
ก�าลังซ้ือท่ีคาดว่าจะฟื้นตัวได้ใน
ช่วง 2 เดือนสุดท้าย ส่วนภาพ 
รวมเศรษฐกจิช่วงปลายปีประเมนิ
ว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นจากความ
ชัดเจนด้านการลงทุนโครงสร้าง 
พื้นฐานของภาครัฐที่เริ่มก่อสร้าง 

อสังหำริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลทะลักเพรำะเก็ง
ก�ำไร ส่งผลให้ภำพรวมตลำดวัสดุก่อสร้ำงโค้งสุดท้ำยฟื้นตัว 
รวมถึงกลุ่มซ่อมแซมที่อยู่อำศัย ท�ำให้อัตรำกำรท�ำกลุ่มวัสดุ
ก่อสร้ำงมีก�ำไร 25-27% 

อสังหาฯทะลัก-วัสดุก่อสร้างฟื้น

ท�าให้ผู ้ประกอบการอสังหาริม 
ทรัพย์ลงทุนพัฒนาโครงการที่ 
อยู ่อาศัยเพิ่มเติม รวมถึงการ 
ส่งออกที่เพิ่มขึ้นท�าให้การค้าการ
ลงทุนคึกคักมากขึ้น
 ส�าหรับแนวโน้มการด�าเนิน
งานของ DRT ไตรมาส 3 ที่ผ่าน
มายังรักษาเป้าหมายอัตราการ 
ท�าก�าไรขัน้ต้นเฉลีย่ที ่25-27% ไว้
ได้ แม้ภาพรวมยอดขายมีโอกาส 
ชะลอตัวเล็กน้อย เนื่องจากใน 
ไตรมาส 3 เป็นช่วงโลว์ซีซั่นจาก
ปรมิาณฝนทีเ่พิม่ขึน้ ท�าให้งานก่อ 
สร้างต้องชะลอตัว ประกอบกับ
บริษัทมีการซ่อมบ�ารุงเครื่องจักร
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิตมีผลให้อัตราการเดินเครื่อง 
จักรลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 75% 
จากเป้าหมายเฉล่ียทั้งปีที่ระดับ 
80-90% ของก�าลังการผลิต
ทั้งหมด
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เศรษฐกิจ
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คอสตสั คโูฟจอิอร์กอส เสนอภาพนีใ้น toonpool.com มองกรณี
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศถอนสหรัฐออกจากองค์
การยูเนสโกว่า ไม่ต่างกับการระเบิดท�าลายเทพีเสรีภาพ

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

กำรประกำศ “ตดัญำติ” กับองค์
การยเูนสโก(UNESCO) ของสหรฐั  
เมื่อวันพฤหัสบดี (12 ต.ค.) ที่ผ่าน
มา เป็นความเคลื่อนไหวส�าคัญอีก
ครั้งหนึ่ง ที่สะท้อนให้เห็นนโยบาย

หนึ่ง ได้แก่ การที่ยูเนสโกประกาศ
เมื่อเดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมาว่า  
เฮ็บรอน (Hebron) ซึ่งอยู่ในเขต 
ครอบครองของอิสราเอลในเวสต์
แบงก์ เป็นมรดกโลกของปาเลส 
ไตน์ที่อยู่ในความเสี่ยง
 นักวิเครำะห์ส่วนใหญ่ รวม
ทัง้เจอร์ร ีพแูบนซ์ ศำสตรำจำรย์ 
ด้ำนรัฐศำสตร์ชื่อดังคนหนึ่ง
ของสหรัฐ มองท่ำทีของสหรัฐ
ในเรื่องนี้ว่ำ มำจำกกำรไม่ให้
ควำมส�ำคญักบัยเูนสโก ต่อเมือ่
ต้องกำรใช้ยเูนสโกเป็น “เครือ่ง
มือ” จึงจะเปลี่ยนท่ำที 
 ท้ังนี้ สหรัฐเคยถอนตัวจากยู 
เนสโกมาแล้วครึ่งหนึ่งเมื่อปี 1984 
ในยุคประธานาธิบดีโรนัลด์ รีแกน 
และประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู 
บุช น�าสหรัฐกลับเข้าเป็นสมาชิก 
ยูเนสโกใหม่เมื่อปี 2002
 สหรัฐแสดงท่าทีไม่แข็งกร้าว
มากนักในการประกาศ “ตัดญาติ” 
กับยูเนสโกครั้งนี้ โดยตั้งเงื่อนไข
ท�านองว่า “ถ้ายูเนสโกกลับมายืน
จดุเดมิ ท�าหน้าทีส่่งเสรมิวฒันธรรม
และการศึกษาอย่างแท้จรงิ เราอาจ 
เปลี่ยนใจก็ได้”
 ขยำยนัยที่แฝงอยู่ในเงื่อน 
ไขดงักล่ำวด้วยภำษำชำวบ้ำนก็
คอื “ยเูนสโกต้องกลบัมำอยูข้่ำง
สหรัฐ สหรัฐจึงจะยอมเป็นสมำ 
ชิกให้ควำมร่วมมือด้วย”

 
 

In Brief : ย่อความ

สหรัฐ “เขย่ำ”องค์กำรยู
เนสโก ด้วยกำรประกำศ
ถอนตัวจำกกำรเป็นสมำ 
ชิกสิ้นปีหน้ำ แต่ตั้งเงื่อน 
ไขว่ำ ถ้ำยูเนสโกกลับมำ
ท�ำหน้ำที่ส ่งเสริมวัฒน 
ธรรมและกำรศกึษำอย่ำง
แท้จรงิ กอ็ำจเปลีย่นใจไม่
ถอนตัว

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

ต่างประเทศของรัฐบาลประธานา 
ธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
  เฮเธอร์ นูเอิร์ต โฆษกหญิง
กระทรวงต่างประเทศสหรัฐ แถลง
ว่า สหรัฐจะถอนตัวจากการเป็น
สมาชิกองค์การการศึกษาวิทยา
ศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประ 
ชาชาติ (United Nations Educa 
tional, Scientific and Cultural 
Organization : UNESCO) สิ้นปี

หน้า (2018) หลังจากนั้นจะขอเป็น
ผู้สังเกตการณ์แทน
 สหรัฐให้เหตุผลส�ำคัญต่อ
กำรตดัสนิใจ 2 อย่ำง คอื ปัญหำ
ค้ำงช�ำระเงินที่ประเทศสมำชิก
ต้องจ่ำยสมทบรำยปีให้ยูเนสโก 
และยเูนสโกปฏบิตัต่ิออสิรำเอล
อย่ำงล�ำเอียง
 สหรัฐเป็นสมาชิกรายใหญ่ ท่ี
จ่ายเงนิสมทบรายปีให้ยเูนสโก โดย 
จ่ายปีละประมาณ 70 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (2,330 ล้านบาท) คิดเป็น 
22% ของยอดเงนิจ่ายสมทบทัง้หมด
 ปัจจบุนั สหรฐัมยีอดเงินค้ำง 
ช�ำระสะสมประมำณ 550 ล้ำน
เหรียญสหรัฐ (18,315 ล้ำน
บำท) เนือ่งจำกงดจ่ำยสมทบมำ
ตั้งแต่ปี 2011 หลังมีมติระงับ
ควำมช่วยเหลือยูเนสโกท่ีรับ
ปำเลสไตน ์เข ้ำเป ็นสมำชิก
ประเทศที่ 195
 สหรัฐก�าหนดข้อบังคับไว้ว่า จะ
ระงับความช่วยเหลือด้านการเงิน 
แก่องค์กรของสหประชาชาติทุก
องค์กร ทีร่บัปาเลสไตน์เป็นสมาชกิ
 ส่วนประเด็นที่สหรัฐเห็นว่า ยู
เนสโกปฏิบัติต ่ออิสราเอลด้วย 
ความล�าเอยีงมหีลายกรณ ีโดยกรณี

เบื้องลึกสหรัฐทิ้งยูเนสโก

ข้อมูลภาพ : elpaisonline.com
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TAITI-OM-060617-01

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณทาวน

ไมจำกัดวุฒิ

024155-OM-150317-02

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือ สงใบสมัครและหลักฐานมาที่ บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด
เลขที่ 53 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5 ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 0-2415-5825-7 สายตรง 09-3535-6365, 08-6475-3138

รับสมัครงานดวน

1. พนักงานบัญชี (สมุทรสาครและบางขุนเทียน)    
 • เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา
2. เสมียนประจำออฟฟศ   
 • เพศหญิง วุฒิปวช.ขึ้นไป • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา
3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)     
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ หลายอัตรา
4. พนักงานขับรถ 6 ลอ-10 ลอ    
 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มี ใบอนุญาตขับขี่ เปนของตัวเอง หลายอัตรา
5. พนักงานขับรถสงนักเรียน (เพศหญิง)       
 • วุฒิม.6ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได 2 อัตรา
6. แมบาน (กินอยูประจำ)  
 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)
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หมายเหตุ : ทุกตำแหนง 

 • เพศชายตองผานภาระทางการทหารเรียบรอยแลว • ทุกตำแหนง พรอมเริ่มงานไดทันที

 • สามารถปฏิบัติงานไดที่ โรงงาน หัวหมาก, มีนบุรี จตุจักร และ อยุธยา

 • เปนพนักงานประจำ, มีเงินเดือนประจำ, โบนัส, คารักษาพยาบาล, ประกันสังคม,

  เงินกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ, ทุนการศึกษาและสวัสดิการอ�นๆ

ผูสนใจสามารถสมัครดวยตนเอง หรือสงเอกสารการสมัครงานไดที่

บริษัท โอสถสภา จำกัด (ฝายสรรหาและวาจาง)

เลขที่ 348 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป

กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2351-1000 ตอ 1160

08-6355-5377, 06-3206-0366-7

50 อัตรา

20 อัตรา

20 อัตรา

15 อัตรา

5 อัตรา

5 อัตรา

5 อัตรา

2 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

2. พนักงานจายสินคา
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิม.3 มีประสบการณไมนอยกวา 1 ป • วุฒิม.6 ไมจำเปนตองมีประสบการณ • มีประสบการณดานคลังสินคา จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

1. พนักงานควบคุมเคร�่องจักร  
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวช.ข�้นไปสาขาเคร�่องกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต, ชางอุตสาหการ, ชางยนต ไมจำเปนตองมีประสบการณ

 • สำหรับวุฒิม.3,ม.6 มีประสบการณในสายงานการผลิตไมต่ำกวา 1-3 ป

3. พนักงานขับรถยก
• อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิม.3 ข�้นไป • มีประสบการณในการขับรถโฟรคลิฟท ไดเปนอยางดี
• สามารถยกของ เคลื่อนยายสินคา และใชอุปกรณตางๆได

4. พนักงานผสมเคร�่องดื่ม
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิม.6 สายว�ทย-คณิต หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • จบใหมหร�อมีประสบการณในสายโรงงานผลิตเคร�่องดื่มจะพ�จารณาเปนพ�เศษ

 • มีความซื่อสัตยขยันอดทน มีใจรักในการทำงาน

5. พนักงานขับรถ                                    
• อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิม.3 ข�้นไป • มีใบอนุญาตขับข�่ประเภท 2 • มีประสบการณการขับรถ 6 ลอ หร�อบรรทุกขนาดใหญ จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

6. ชางไฟฟา                                               
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส. ไฟฟากำลัง, ยานยนต หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูดานระบบไฟฟาควบคุมเคร�่องจักร และพ�้นฐานทางดาน PLC โดยเฉพาะ Siemens
 • มีความรูดานงานดูแล ซอมแซมระบบปรับอากาศขนาดเล็ก และขนาดใหญ เชน Chiller, cooling Tower • หากมีใบรับรองชางไฟในอาคารระดับ 1 จะพ�จารณาเปนพ�เศษ

7. ชางควบคุมหมอไอน้ำ  
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางยนต, ชางกลโรงงาน, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • หากมีใบอนุญาตผูควบคุมงานหมอไอน้ำจะไดรับพ�จารณาเปนพ�เศษ

 • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป • มีความรูดานควบคุมหมอไอน้ำ และความรูพ�้นฐานดานไฟฟาเคร�่องกลทั่วไป เชน เคร�่องอัดอากาศ, ระบบลม เปนตน

8. ชางซอมบำรุง   
 • อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางยนต ชางกลโรงงาน ชางเทคนิคอุตสาหกรรม หร�อสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ • ประสบการณ 1 ปข�้นไป
 • มีความรูดานการซอมบำรุงเคร�่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใชงานเคลื่องกลึง ไส กัด เจาะได
 • ถามีความสามารถพ�เศษดานการเชื่อมโลหะเชื่อมไฟฟา อารกอน  จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

9. เจาหนาที่ธุรการคลังสินคา
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปร�ญญาตร� สาขาการบร�หารธุรกิจ/การจัดการคลังสินคาโลจิสติกส/คอมพ�วเตอร หร�อสาขาที่เกี่ยวของ

 • สามารถใชโปรแกรมคอมพ�วเตอร ไดเปนอยางดี • มีประสบการณการทำงานธุรการคลังสินคาจะพ�จารณาเปนพ�เศษ

10. เจาหนาที่พัสดุชาง                                  
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางกลโรงงาน, ชางเทคนิคอุตสาหกรรม, ไฟฟากำลัง, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูความเขาใจอุปกรณ อะไหลชิ�นสวนทางกล และระบบไฟฟา • มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพ�วเตอร ใช MS office ไดดี
 • มีความรูดานการบร�หารจัดคลังอะไหล จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

1 อัตรา11. ชางควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย            
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางกลโรงงาน, ชางยนต, ไฟฟากำลัง, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูดานการควบคุมระบบบบำบัดน้ำเสียเบื้องตน และความรูพ�้นฐานไฟฟาเคร�่องกลทั่วไปเชน ปมน้ำ, ระบบวาลวตางๆ
 • หากมีใบรับรองผูปฏิบัติงานประจำระบบำบัดมลพ�ษทางน้ำ จะพ�จารณาเปนพ�เศษ

รวมเปนสวนหนึ่งกับเรา...
ชาวโอสถสภา

รวมเปนสวนหนึ่งกับเรา...
ชาวโอสถสภา
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พาณิชย ์พลิกโฉมงานแฟร ์ครั้ ง
ส�าคัญ ยกระดับงานแสดงสินค้า
เป็นงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์
ระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่และครบ
ครันท่ีสุดในภูมิภาค “STYLE” 
รงัสรรค์กจิกรรมพิเศษทัง้จบัคู่ธุรกจิ
บริการพร้อมล่าม เปิดศูนย์ให้ค�า
ปรึกษาด้านโลจิสติกส์การค้า และ 
DITP SERVICE CENTER รวม
บริการต่างๆ อ�านวยความสะดวก
ด้านการส่งออก ณ จุดเดียว
 นำงจนัทริำ ยมิเรวตั ววัิฒน์-
รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ หรือ DITP กระ 
ทรวงพาณชิย์ เปิดเผยว่า จากการที่
กรมฯได้ยกระดับงานแสดงสินค้า
ของกรมฯ ให้เป็นงานแสดงสินค้า
ไลฟ์สไตล์ระดบันานาชาต ิโดยรวม
ทั้ง 3 งานเข้าไว้ด้วยกัน โดยใช้ชื่อ 
“STYLE” กรมจึงได้มีแนวคิดที่จะ
จดับรกิารและกจิกรรมพเิศษ พร้อม
ทัง้นทิรรศการใหม่ๆ ทีห่ลากหลาย

DITPจัดทัพงาน‘STYLE’

เป็นงานท่ีรวบรวมนทิรรศการ และ 
Showcase สร้างแรงบันดาลใจ
ต่างๆ กว่า 20 นิทรรศการไว้ด้วย
กนั ซึง่จะมทีัง้งานแสดงนทิรรศการ
ที่เน้นการสร้างแรงบันดาลใจ อัป
เดตเทรนด์ใหม่ๆ ในด้านการออก 
แบบสินค้า แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ 
เพ่ือให้เกิดการต่อยอดสู่การท�า
ธุรกิจ อาทิ นิทรรศการแนวโน้ม
แฟชั่น ป ี 2561, นิทรรศการ 
T-STYLE  ท่ีรวบรวม 4 นทิรรศการ
ย่อยไว้ด ้วยกันคือ  BIG TOY 
DESIGN, ECO Commercial 
Design, ISAAN Object, DEWA  
 นอกจากนีใ้นปีนีก้รมฯ ร่วมกบั
มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดนิทรรศการ
น้อมส�านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
อนัหาทีส่ดุมไิด้ของพระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
และมีกิจกรรมการประดิษฐ์ดอก 
ไม้จันทน์จากหญ้าแฝกภายใน 
งานด้วย

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆ 
ของทั้งผู้ร่วมจัดแสดงสินค้า ผู้มา 
ดูงาน ผู้ซื้อจากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และนกัเรยีนนกัศกึษา 
และผู้ที่อยู่ในวงการแฟชั่นและไลฟ์
สไตล์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้
เกิดการต่อยอดความคิดไปสู่การ
ท�าธุรกจิเพือ่การส่งออก ขยายธรุกจิ
ให้เติบโตในประเทศ 
 งานนีจ้ะแตกต่างและพิเศษกว่า
งานแฟร์ทั่วไปที่ กรมฯ ได้ร่วมกับ 
24 หน่วยงานและสมาคมท่ีเก่ียว 
ข้องร่วมกนัจดังานแสดงสนิค้า ทีล่�า้ 
สมัย มุ่งเน้นตอบโจทย์ความต้อง 
การของทุกฝ่าย ด้วยการจัดบริการ
พิเศษเพื่ออ�านวยความสะดวกผู้ที่
ท�าธุรกิจ ทั้งการบริการเจรจาธุรกิจ 
หรือ Business Matching เพื่อ
สร้างเครือข่ายธุรกิจใน Buyer 
Lounge พร้อมล่ามภาษาท้ังยังมี 
DITP SERVICE CENTER ซ่ึงรวบ 
รวมบริการต่างๆ ของกรมส่งเสริม

การค้าระหว่างประเทศไว้ ณ จุด
เดียวเพื่อให้ค�าปรึกษาผู้ประกอบ
การในการขยายตลาดส่งออกใน
ต่างประเทศพร้อมด้วยศูนย์ให้ค�า
ปรึกษาด้านโลจิสติกส์การค้าใน
งานแสดงสินค้า เพ่ืออ�านวยความ
สะดวกในการขนส่งสินค้า หากมี
การตกลงธุรกิจกันได้ เรียกได้ว่า
งานนี้งานเดียวท�าให้เกิดผลทาง
ธุรกิจได้จริง
 นอกจากนี้งาน “STYLE” จะ

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

J 09.30 น. ยงวฒุ ิเสำวพฤกษ์ 
ผูอ้�านวยการสถาบนัอาหาร จดังาน
แถลงข่าวร่วม 3 องค์กร เรื่อง 
สถานการณ์ธุรกจิเกษตรและอาหาร
ในปัจจบุนั และแนวโน้มในปี 2561 
ที่สถาบันอาหาร J 09.30 น. 

ธำดำ พฤฒธิำดำ กรรมการผูจ้ดั 
การสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
สรปุภาวะตลาดตราสารหนีไ้ตรมาส
ที ่3 และแนวโน้มการลงทุนในตลาด 
ตราสารหนีไ้ตรมาสที ่4 ปี 2560 ที่
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย J 
10.00 น. ฉตัรชยั ศริิไล กรรมการ
ผูจ้ดัการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
และ กฤษณ์ เสสะเวช กรรมการผู้
จดัการใหญ่ บรษิทับรหิารสนิทรพัย์ 
กรงุเทพพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 

จัดพิธีลงนามสัญญาจ�าหน่ายสิน
เชือ่ทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ ที ่ ธอส. 
ส�านกังานใหญ่ J 13.00 น.หม่อม 
หลวงปนัดดำ ดิศกุล รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ
จติรกรรมยูโอบี คร้ังที ่ 8  ทีห้่อง
ประชุมอเนกประสงค์ หอศิลป
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
J 13.00 น. ทศพร  จติตวรีะ 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ฟลอยด์ 

จ�ากดั (มหาชน) จดัพธิลีงนามแต่ง
ตัง้ผูจ้ดัจ�าหน่ายและรับประกนัการ
จ�าหน่ายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ท่ีห้อง
ประชมุ 701 ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง 
ประเทศไทย J 15.00 น. อภริดี 
ตนัตรำภรณ์ รฐัมนตรว่ีาการกระ 
ทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิด 
งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์รูปแบบ
ใหม่ “STYLE” ทีห้่องภริชั คอน
เวนชัน่ เซน็เตอร์ ศนูย์นทิรรศการ
และการประชมุไบเทค บางนา

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์
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พงษ์ภาณ ุ เศวตรนุทร์ ปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา เปิดการแสดง
ดนตรเีทดิไท้องค์คตีราชนั “บทเพลงของพ่อ สถติในดวงใจนรินัทร์” โดยมี 
ดร.ปัญญา หาญล�ายอง, อนนัต์ วงศ์เบญจรัตน์, พล.ต.ต.ปฏิพทัธ์ สบุรรณ ณ 
อยธุยา และ พล.ต.ต.สิทธชิยั โล่กนัภยั มาร่วมในงาน 

พลตรรีงัษ ีกติญิาณทรพัย์ ผูท้รงคณุวฒุสิ�านกังานปลดักระทรวงกลาโหม และ
ทีป่รกึษา ผบ.พล.1 รอ., นพ.สทิธวร์ี เกยีรตชิวนนัต์ ประธานกรรมการบริหาร 
บรษิทั  ซคัเซสมอร์ บอีิง้ค์ จ�ากดั ร่วมเปิด “ทุง่ดาวเรอืง รวมใจภกัดิ”์ ต้นดาว
เรอืงจ�านวน 450,000 ต้น เตม็พืน้ที ่50 ไร่ พร้อมสญัลกัษณ์เลข “๙” 

มร.เอม็ กนัด ิกก.ผจก.บจก.ยบูเีอม็ เอเชยี (ประเทศไทย) ร่วมกบั ดร.ยศพงษ์ 
ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ลงนามความร่วมมอื จดังานแสดง
เทคโนโลยใีนอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และการประชมุนานาชาติ iEVTech 
และ Electric Vehicle Asia 2018 คร้ังแรกในอาเซยีน 

ปพชิญา ณ นครพนม ผูอ้�านวยการศนูย์การค้าเทอร์มนิอล 21 โคราช ร่วม
กับ ณฐันิภีรณ์ จนัทรโณทยั นายกเหล่ากาชาดจงัหวดันครราชสมีา จดังาน 
จติอาสา ร่วมท�าด ี บรจิาคโลหิตด้วยหัวใจ น้อมถวายเป็นพระราชกศุล แด่
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช
 

ดร.จารรุตัน์ ชยัยศบรูณะ รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั บ.ีเอน็.บรา 
เดอร์ จ�ากดั ในเครอื กลุม่บรษิทัสเีบเยอร์ มอบสทีาอาคารมลูค่า 346,102 
บาท แก่ นาวาเอกสถาพร เหลอืงทองค�า รองผูอ้�านวยการกองประวัตศิาสตร์  
กรมยุทธศกึษาทหารเรอืเพือ่ใช้ในการปรบัปรงุพพิธิภณัฑ์กองทพัเรือ  

ชฎาทพิ จตูระกลู ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท สยามพวิรรธน์ จ�ากดั ร่วม
กบั ศ.ถาวร โกอดุมวิทย์ เปิดงานนทิรรศการ “กราบสักการะ” น�าเสนอผลงาน
จติรกรรมภาพพระบรมฉายาสาทสิลกัษณ์ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหา
ภมูพิลอดลุยเดช ทีไ่ลฟ์สไตล์ ฮอลล์ สยามพารากอน

พงศ์พฒัน์ วรรตันธรรม ผูอ้�านวยการฝ่ายขาย บริษทั ไทยสเตนเลสสตลี จ�ากดั 
จัดกจิกรรม ‘Seagull Cooking Show (ซกีลั คกุกิง้ โชว์)’ ในงาน แมค็โคร 
โฮเรก้า โดยมแีขกรบัเชญิคนพเิศษ นกัร้อง-นกัแสดงสาวสวยสขุภาพดแีกรนด์ 
เดอะสตาร์ -กรณ์ภสัสร ด้วยเศยีรเกล้า ร่วมสาธติเมน ู‘ล่าเตยีง’ 

ทวีรัชฎ์ รัชไชยบญุ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท ห้องอาหารสฟ้ีา จ�ากดั 
เข้าร่วมแสดงความยนิดเีนือ่งในโอกาสเปิดตวัแฟมลิีม่าร์ทรปูแบบใหม่ โดย
ม ีจรินนัท์ ผู้พฒัน์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทเซน็ทรัลแฟมลิีม่าร์ท จ�ากดั
ให้การต้อนรับ ทีแ่ฟมลิีม่าร์ทโฉมใหม่ ปากซอยสุขมุวิท 33
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ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

113700 192717 523302 626487 846800

046495 134024 204205 318373 357001 414157 569159 600826 624020 803589

017024 116496 292027 328027 463294 540594 613846 702727 763565 860365
056921 129820 307089 348507 480177 547664 646381 725252 776484 899615
058280 137073 313446 361895 497524 595201 652287 725822 817179 934745

4 1 3 4 9 3

รางวัลละ  80,000 บาท

รางวัลละ  40,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่  3

รางวัลที่  2 รางวัลละ 200,000 บาท

รางวัลที่  4

4 1 3 4 9 5

สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล   ช่วยราษฎร์   เสริมรัฐ   ยืนหยัดยุติธรรม

ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว

งวดประจําวันที่  16 ตุลาคม 2560

เลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว

 ตรวจผลรางวัลทันใจ  หรือย้อนหลังได้ท่ี  โทร. 1900-1900-10 , 0-2528-8899

 128  287 8 6

ตรวจผลทาง Internet ได้ท่ีเว็บไซต์  www.glo.or.th

รางวัลละ  2,000 บาท

413494  180  971 
รางวัลละ  4,000 บาท รางวัลละ  4,000 บาท   รางวัลละ  6,000,000 บาท

099681 226748 323864 391310 497893 604164 664593 741664 823930 992771
101306 260248 327633 432105 524699 612382 702438 748495 836619 994690

008099 109938 241766 338312 462609 529647 635206 726611 857184 928109
013532 137909 248040 346955 475450 543026 640086 750503 862625 935412
014638 143805 253847 368619 478565 545636 652379 756877 867268 938536
076957 149733 254124 384767 478979 558721 656705 763875 875810 940476
084137 188677 256289 400620 479308 597263 662356 793759 900414 940481
084909 192860 268359 409226 488979 609776 665463 796049 902792 949770
087753 205546 294885 419310 489806 616743 688176 806778 908647 961345
091763 208042 296516 426871 507750 621337 701090 817897 910924 977679
096318 214379 319542 451438 509636 621605 701409 828549 912311 982492
105723 230647 331634 457786 519246 626879 707301 837413 915849 984770

   และสถานีวิทยุสปริงเรดิโอ เอฟเอ็ม 98.5 เมกกะเฮิร์ทซ์ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

        ● สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอเรียนให้ทราบว่า ท่านท่ีถูกรางวัล สามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ ภายใน 2 ปี นับจากงวดท่ีท่านถูกรางวัล ขอให้ท่านตรวจผลรางวัลโดยละเอียด

                                                                นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

  ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ ระบบตรวจผลรางวัลผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ หมายเลข 0 2528 8899 หรือหมายเลข 1900 1900 10 และผ่านทาง เว็บไซต์ www.glo.or.th

  อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ประชาชนที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐ ทีวี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. สถานีโทรทัศน์ข่าวสปริงนิวส์ ตั้งแต่เวลา 14.30 น.

รางวัลละ  20,000 บาท

   และทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา 15.00 - 16.00 น. รวมท้ังรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  กรมประชาสัมพันธ์

        ●  ในงวดประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทําการออกรางวัลสลาก ณ อาคารออกรางวัล สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนนนทบุรี ตําบลท่าทราย

        ● เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับเงินรางวัล สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการขอรับเงินรางวัล

รางวัลที่  5

   โดยใช้เคร่ืองอ่านบัตรประชาชน Smart Card  มาใช้แทนการกรอกใบคําร้องขอรับเงินรางวัล ซ่ึงจะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน

          สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะดําเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประชาชนเกิดความมั่นใจ ยอมรับ และเช่ือถือ

     เสี่ยงโชคถูกกฎหมาย  รายได้พัฒนาสังคม

ฐ
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ตรวจรางวัลสลากออมสิน



 เคยีงคู่รู้ค่าประชาชน

44   4 4 3 1 4 7 5

เลขท้าย  4  ตวั 

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดที ่2 H8   4 4 3 1 4 7 5

U1   4 4 3 1 4 7 5
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดที ่3 M2   4 4 3 1 4 7 5ชุดกล้วยไม้นานาชาติ

สอบถามรายละเอยีดได้ที ่ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ Call Center  0-2555-0555 

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดที ่1 และ ชุดที ่2  จ านวนรางวลัชุดละ 1,268,040 รางวลั เป็นเงนิรางวลั  107,750,000 บาท
     สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ชุดที ่3  และชุดที ่4   จ านวนเงนิรางวลั 1,268,040 รางวลั เป็นเงนิรางวลั 90,380,000 บาท

 และชุดเกษตรมัง่คัง่  จ านวนเงนิรางวลั 1,268,040 รางวลั  เป็นเงนิรางวลั 83,780,000 บาท

4068461

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดที ่4

6618352

3443287

4451495
5489450

ชุดกล้วยไม้นานาชาติ  ชุดเกษตรมัน่คง 

รางวลัท่ี 1 ต่างหมวด  ชุดสลากออมทรัพยท์วีสิน 2558 รางวลัละ 500,000 บาท ชุดกลว้ยไมน้านาชาติ รางวลัละ 300,000 บาท ชุดเกษตรมัน่คง  รางวลัละ

4199486
2918395 5796754

ชุดเกษตรมัง่คั่ง รางวลัละ 45 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมัง่คัง่ ข4   4 4 3 1 4 7 5

7976064

9766884

8051535
4844717

2377893

รางวลัที ่2

1491941

7481438

7804720

3329267

ชุดสลากออมทรัพย์ทวสิีน 2558

รางวลัละ 300 บาท  สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.
ชุดที ่2  ชุดที ่3 ชุดที ่4 รางวลัละ 50 บาท

7282650
4827800

5581334

   ชุดกล้วยไม้นานาชาติ  และชุดเกษตรมัน่คง  รางวลัละ 100,000 บาท   

รางวลัที ่1

 ชุดสลากออมทรัพย์ ทวสิีน 2558

 รางวลัที ่1  รางวัลละ 20,000,000 บาท รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดที ่1

69178172890523
4 8 1

4 4 3 1 4 7 5

รางวลัละ 200 บาท  สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดที ่1 
 ชุดที ่1  ชุดที ่2  ชุดที ่3 ชุดที ่4 รางวลัละ 100 บาท

และชุดเกษตรมัง่คัง่  รางวลัละ 90 บาท

เลขท้าย  3  ตวั 
ชุดสลากออมทรัพย์ทวสิีน 2558

ชุดกล้วยไม้นานาชาติ  ชุดเกษตรมั่นคง 

รางวลัที ่   3  
2365717

0 0 7 80 6 8

2984580

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ชุดที ่1 และ ชุดที ่2  รางวลัละ 40,000 บาท 

3662496

0357278 2377332

ชุดสลากออมทรัพย์ทวสิีน 2558 รางวลัละ 15,000 บาท รางวลัที ่   4  

5201467 รางวลัละ 3,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 และชุดเกษตรมั่งคั่งรางวลัละ 2,000 บาท

ชุดกล้วยไม้นานาชาติ และชุดเกษตรมั่นคง รางวลัละ 10,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ชุดที่ 1   และชุดที่ 2

6650490

6953807

  รางวลัละ 2,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ชุดที่ 3 ชุดที่ 4  และชุดเกษตรมั่งคั่ง  รางวลัละ 1,000 บาท

ชุดสลากออมทรัพย์ทวสิีน 2558  รางวลัละ 7,000 บาทรางวลัที ่    5

0324048 24506661388331

5528781
4379834

           ผ ล ก า ร อ อ ก ร า ง ว ัล ส ล า ก อ อ ม ท รั พ ย์ 
      ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 ชุดสลากออมทรัพยท์วีสิน 2558 คร้ังท่ี 27  ชุดกลว้ยไมน้านาชาติ คร้ังท่ี 17  ชุดเกษตรมัน่คง คร้ังท่ี 2
   สลากออมทรัพย ์ธ.ก.ส. ชุดท่ี 1 คร้ังท่ี  36   ชุดท่ี 2  คร้ังท่ี 27  ชุดท่ี 3 คร้ังท่ี 13  ชุดท่ี 4 คร้ังท่ี 8  และชุดเกษตรมัง่คัง่ คร้ังท่ี 1 

           ประจ าวนัที ่  16 ตุลาคม 2560

1177672 8556693

NG 4 4 3 1 4 7 5ชุดสลากออมทรัพย์ทวสิีน  2558

ชุดเกษตรมัน่คง

7994995

5127294

1124295

9920716

9572479
2163036

72512785112885

2876402

5978842

7607636
3506729 5155785

2649770
2899465

3372324

5084759
4990715

6847676
6712517

1044048

6979197
0897803

0441829

0690504
0470530

1505512
1621617 3194119

3286570 9368181
3367312 5102363

48726883121815

9810711

5798136
2690237

51532093405776

9376752

9226122

5511167

5655410
2509214

2975950

6968733

4490159
55350264755084

8133289

3006057
89957565794379

  ชุดกล้วยไม้นานาชาติ และชุดเกษตรมั่นคง รางวลัละ 5,000 บาท  สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดที่ 1  และชุดที่ 2

6705402
8908861
89838524804245

8401488

7911122

6000024
6121889
6214941
6553795

72294235918463

1223367

9827754

9984716
2930269

 จ านวนรางวลั 211,340 รางวลั เป็นเงนิรางวลั 77,200,000 บาท  ชุดเกษตรมัน่คง จ านวนรางวลั 147,938 รางวลั เป็นจ านวนเงนิ 59,050,000 บาท
ชุดสลากออมทรัพย์ทวสิีน 2558   จ านวนรางวลัชุดละ 120,804 รางวลั เป็นเงนิรางวลัชุดละ 58,800,000 บาท  ชุดกล้วยไม้นานาชาติ 

3688491 5308349
7486460

3988491 5443493

7402483

5834462

2332686 2971961

1036630 1971910

1199095 2294388

2808884
2170956

2800727

1057019

27499951698946

1309069

2589231
1685128

23821610293527

PC 4 4 3 1 4 7 5

ชุดสลากออมทรัพย์ทวสิีน  2558 รางวลัละ  150,000 บาท

 รางวลัละ  10,000  บาท ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 รางวลัละ 5,000 บาท ชุดเกษตรมัง่คัง่ รางวลัละ 5,000 บาท

NW 4 4 3 1 4 7 5

4667215
 รางวลัละ 30,000  บาท   ชุดกล้วยไม้นานาชาติ

 ชุดเกษตรมัน่คง รางวลัละ 15,000 บาท  สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดที ่1  และชุดที ่2

  ชุดที ่3  ชุดที ่4 และชุดเกษตรมัง่คั่ง รางวลัละ 10,000 บาท

 150,000 บาท  สลากออมทรัพย ์ธ.ก.ส. ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 รางวลัละ 50,000 บาท  สลากออมทรัพย ์ธ.ก.ส.ชุดท่ี 3 ชุดท่ี 4 และชุดเกษตรมัง่คัง่ รางวลัละ 20,000 บาท 

1600169

ฉบับดิจิตอลรายวัน 13ปีที่ 18 ฉบับที่ 4688 (1213) วันอังคารที่ 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2560

ตรวจรางวัลสลาก ธ.ก.ส.


