
เงนิน าส่งรายได้แผ่นดินของเดือนมิถุนายน 2560 จ านวน ๗,๕๘๙.๙๖ ล้านบาท
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง
ตารางสรปุเงนิน าส่งรายได้แผ่นดินของรฐัวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ ากว่ารอ้ยละ 50 ของเดือนมิถุนายน 2560

หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการ น าส่งจรงิ น าส่งจรงิสูง (ต่ า)
กว่าประมาณการ

1. เงนิน าส่งรายได้แผ่นดินเดือนมิถุนายน 2560 ๕,๐๔๗.๖๓ ๗,๕๘๙.๙๖ 2,542.33
    1.1 เงนิน าส่งรายได้แผ่นดิน/เงนิปันผลของรฐัวิสาหกิจ ๕,๐๓๒.๙๓ ๗,๕๗๑.๖๕ 2,538.72
          1.1.1 การไฟฟ้านครหลวง ๒,๕๖๙.๑๕ ๒,๕๕๐.๐๐ (19.15) น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธคิร่ึงปีหลัง 2559 
          1.1.2 ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
                   -  จากการจัดสรรก าไรสุทธิ ๐.๐๐ ๓๔๖.๙๘ 346.98 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธคิร่ึงปีหลัง 2558
                    - รายได้ ๒๐% ของการจ าหน่ายสลากกินแบ่งและดอกเบีย้ ๑,๗๖๐.๐๐ ๒,๒๗๒.๐๐ 512.00 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากร้อยละ 20 ของรายได้จากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (สลากฯ) ส าหรับ

เดือนมิถุนายน 2560 งวดละ 142 ล้านฉบับ (142,000,000 ฉบับ * 40 บาท/ฉบับ* 20%) จาก
ประมาณการสลากฯ ทีจ่ัดพิมพ์จ านวน 110 ล้านฉบับต่องวดต่อเดือน (110,000,000 ฉบับ * 40 บาท/
ฉบับ * 2 งวดต่อเดือน * 20%)

                    - รางวลัทีไ่ม่มีผู้มาขอรับและดอกเบีย้ ๒๕๐.๐๐ ๒๔๑.๗๖ (8.24) รางวลัทีไ่ม่มีผู้มาขอรับและดอกเบีย้
                    - เงินกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพือ่พัฒนาสังคม ๐.๐๐ ๓๔๐.๘๐ 340.80 เงินกองทุนสลากกินแบ่งเพือ่พัฒนาสังคมคงเหลือหลังหักเงินใช้จ่าย 1,000 ล้านบาท
          1.1.3  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ 500.00 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธคิร่ึงปีหลัง 2559 (งวดที ่3)
          1.1.4  การประปาส่วนภูมิภาค ๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ 1,000.00 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธคิร่ึงปีหลัง 2559 (งวดที ่1) และคาดการณ์น าส่งจากก าไรสุทธคิร่ึงปี

หลัง 2559 (ส่วนทีเ่หลือ) อีกจ านวน 635 ล้านบาท ในเดือนกรกฏาคม 2560
          1.1.5  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ๐.๐๐ ๓๐.๐๐ 30.00 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธปิระจ าปี 2558 (งวดที ่3)
          1.1.6  องค์การเภสัชกรรม ๐.๐๐ ๒๙๐.๑๑ 290.11 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธคิร่ึงปีหลัง 2559 
          1.1.7  โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ๕๙.๕๒ ๐.๐๐ (59.52) อยูร่ะหวา่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงินประจ าปี 2559
          1.1.8  องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ๕๖.๙๘ ๐.๐๐ (56.98) อยูร่ะหวา่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงินประจ าปี 2559
          1.1.9  องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร ๒.๐๐ ๐.๐๐ (2.00) อยูร่ะหวา่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงินประจ าปี 2559
          1.1.10  ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ๒๗๕.๒๘ ๐.๐๐ (275.28) น าส่งเงินปันผลจากก าไรสุทธคิร่ึงปีหลัง 2559 แล้วในเดือนพฤษภาคม 2560 
          1.1.11  ส านักงานธนานุเคราะห์  กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ ๖๐.๐๐ ๐.๐๐ (60.00) อยูร่ะหวา่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงินประจ าปี 2559
   1.2 เงนิปันผลของกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ ากว่ารอ้ยละ 50 ๑๔.๗๐ ๑๘.๓๑ 3.61
          1.2.1  บริษัท ไทยยูนีค จ ากัด ๐.๐๐ ๐.๐๑ 0.01 น าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการประจ าปี 2559
          1.2.2  บริษัท ยูไนเต็ดไทย ชิ้ปปิง้ จ ากัด ๐.๐๐ ๑.๗๘ 1.78 น าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการประจ าปี 2559
          1.2.3  บริษัท หินอ่อน จ ากัด ๙.๐๐ ๑๖.๕๓ 7.53 น าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559

          1.2.4  บริษัท อมตะซิต้ี จ ากัด ๕.๗๐ ๐.๐๐ (5.70) น าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 แล้วในเดือนพฤษภาคม 2560

2. เงนิน าส่งรายได้แผ่นดินสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ - เดือนมิถุนายน 2560 ๑๐๒,๙๘๖.๔๓ ๑๒๙,๖๐๗.๒๔ 26,620.81

การน าส่งเงนิรายได้แผ่นดินของรฐัวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ ากว่ารอ้ยละ 50 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 (เดือนมิถุนายน 2560)

รายการ
ปีงบประมาณ 2560

หมายเหตุ


