
เงินน ำส่งรำยไดแ้ผ่นดนิของเดอืนกรกฎำคม 2559 จ ำนวน ๑๓,๖๔๗.๑๑ ล้ำนบำท
ดงัมีรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำง
ตำรำงสรปุเงินน ำส่งรำยไดแ้ผ่นดนิของรฐัวิสำหกิจและกิจกำรทีก่ระทรวงกำรคลังถือหุน้ต่ ำกว่ำรอ้ยละ 50 ของเดอืนกรกฎำคม 2559

ประมำณกำร น ำส่งจรงิ น ำส่งจรงิสูง (ต่ ำ)
กว่ำประมำณกำร

1. เงินน ำส่งรำยไดแ้ผ่นดนิเดอืนกรกฎำคม 2559 ๑๙,๓๙๓.๕๑ ๑๓,๖๔๗.๑๑ (5,746.40)
    1.1 เงินน ำส่งรำยไดแ้ผ่นดนิ/เงินปันผลของรฐัวิสำหกิจ ๑๙,๓๕๘.๕๑ ๑๓,๖๔๗.๑๑ (5,711.40)
          1.1.1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 3,346.33         500.00                          (2,846.33) เงินรายได้แผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 2559 จ านวน 4,802.61 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงินรายได้แผ่นดิน

จากก าไรสุทธิคร่ึงปีหลังประจ าปี 2558 จ านวน 2,958.61 ล้านบาท น าส่งแล้วในเดือนมกราคม 2559 จ านวน
 1,500 ล้านบาท น าส่งในเดือนกรกฎาคม 2559 จ านวน 500 ล้านบาท คงเหลือยงัไม่ได้น าส่งอกีจ านวน 
958.61 ล้านบาท (2) เงินรายได้แผ่นดินระหว่างกาลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2559 1,844.00 ล้านบาท ยงั
ไม่ได้น าส่งจ านวน 1,844.00 ล้านบาท ดังนั้น รายได้แผ่นดินที่ยงัไม่ได้น าส่งในปีงบประมาณ 2559 ตามข้อ (1) 
และ (2) รวมจ านวน 2,802.61 ล้านบาท

          1.1.2 การประปานครหลวง 3,027.91         1,876.00                       (1,151.91) น าส่งเงินรายได้แผ่นดินระหว่างกาลจากก าไรสุทธิประจ าปี ๒๕๕9
          1.1.3 การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2,370.00         463.61                          (1,906.39) น าส่งเงินรายได้แผ่นดินระหว่างกาลจากก าไรสุทธิประจ าปี ๒๕59
          1.1.4 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 3,809.72         1,972.00                       (1,837.72) น าส่งเงินรายได้แผ่นดินระหว่างกาลจากก าไรสุทธิประจ าปี ๒๕59 (งวดที่ 1)
          1.1.5 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 64.95              58.23                            (6.72) น าส่งเงินรายได้แผ่นดินระหว่างกาลจากก าไรสุทธิประจ าปี ๒๕59
          1.1.6 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต  25.54              75.00                            49.46 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินระหว่างกาลจากก าไรสุทธิประจ าปี ๒๕59
          1.1.7 ส านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาล
                  - จากการจดัสรรก าไรสุทธิ 402.12            614.98                          212.86 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินระหว่างกาลจากก าไรสุทธิประจ าปี ๒๕59
                  - รายได้ 20% ของการจ าหน่ายสลากกนิแบ่งและดอกเบี้ย 1,164.80         1,920.00                       755.20 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากร้อยละ 20 ของรายได้จากการจ าหน่ายสลากกนิแบ่งรัฐบาล (สลากฯ) ส าหรับเดือน

พฤษภาคม 2559 จ านวน 120 ล้านฉบับคู่ (120,000,000 ฉบับ * 40 บาท/ฉบับ * 2 งวดต่อเดือน* 20%) 
รวมเป็นเงิน 1,920 ล้านบาท จากประมาณการเดิมที่น าส่งเงินรายได้แผ่นดินร้อยละ 28 ของรายได้จากการ
จ าหน่ายสลากฯ จ านวน 52 ล้านฉบับต่อเดือน  (52,000,000 ฉบับ * 40 บาท/ฉบับ * 2 งวดต่อเดือน * 28%)

                  - เงินกองทุนสลากกนิแบ่งรัฐบาลเพือ่พัฒนาสังคม -                  297.06                          297.06 เงินกองทุนสลากกนิแบ่งรัฐบาลเพือ่พัฒนาสังคมคงเหลือหลังหักเงินใช้จา่ยพร้อมดอกผล
          1.1.8 โรงพิมพ์ต ารวจ  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 6.16                15.00                            8.84 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิประจ าปี 2557
          1.1.9 องค์การเภสัชกรรม 424.00            289.89                          (134.11) น าส่งเงินรายได้แผ่นดินระหว่างกาลจากก าไรสุทธิประจ าปี ๒๕59
          1.1.10 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -                  5,565.33                       5,565.33 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิประจ าปี 2558
          1.1.11 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2,693.65         -                                (2,693.65) จะน าส่งเงินรายได้แผ่นดินระหว่างกาลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2559 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559
          1.1.12 บริษัท ขนส่ง จ ากดั  114.42            -                                (114.42) ผลประกอบการคร่ึงปี 2559 ขาดทุน
          1.1.13 การประปาส่วนภูมิภาค  1,334.70         -                                (1,334.70) ขอเล่ือนน าส่งเงินรายได้แผ่นดินระหว่างกาลจากก าไรสุทธิประจ าปี ๒๕๕9 เนื่องจากมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ
          1.1.14 การเคหะแห่งชาติ  96.70              -                                (96.70) อยูร่ะหว่างจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2558
          1.1.15 บริษัท อูก่รุงเทพ จ ากดั 0.36                -                                (0.36) อยูร่ะหว่างการจดัสรรก าไรสุทธิปี 2557 โดยคาดว่าจะน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน ประจ าปี 2557 ในเดือนสิงหาคม 

2559
          1.1.16 องค์การตลาด 13.17              -                                (13.17) อยูร่ะหว่างส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงินประจ าปี 2558
          1.1.17 องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย 45.87              -                                (45.87) อยูร่ะหว่างส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงินประจ าปี 2558
          1.1.18 องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร 3.33                -                                (3.33) อยูร่ะหว่างส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงินประจ าปี 2558
          1.1.19 การยางแห่งประเทศไทย 9.67                -                                (9.67) อยูร่ะหว่างการควบรวมกจิการ
          1.1.20 องค์การคลังสินค้า 13.11              -                                (13.11) อยูร่ะหว่างส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงินประจ าปี 2558
          1.1.21 ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 277.73            -                                (277.73) น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิประจ าปี 2558 (ส่วนที่เหลือ) แล้ว ในเดือนมิถุนายน 2559 
          1.1.22 บรรษัทประกนัสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม 57.82              -                                (57.82) น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิประจ าปี 2558 (ส่วนที่เหลือ) แล้ว ในเดือนพฤษภาคม 2559
          1.1.23 ส านักงานธนานุเคราะห์  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 56.45              -                                (56.45) อยูร่ะหว่างส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงินประจ าปี 2558
   1.2 เงินปันผลของกิจกำรทีก่ระทรวงกำรคลังถือหุน้ต่ ำกว่ำรอ้ยละ 50 ๓๕.๐๐ ๐.๐๐ (35.00)
          1.2.1 บริษัท  ไสวประภาสและบุตร จ ากดั 35.00              -                                (35.00) น าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการประจ าปี 2558 แล้วในเดือนกมุภาพันธ์ 2559

2. เงินน ำส่งรำยไดแ้ผ่นดนิสะสมตัง้แตต่น้ปีงบประมำณ - เดอืนกรกฎำคม2559 ๑๐๙,๙๐๔.๔๕ ๑๑๖,๐๓๒.๔๙ 6,128.04

กำรน ำส่งเงนิรำยได้แผ่นดินของรฐัวิสำหกิจและกิจกำรที่กระทรวงกำรคลังถือหุ้นต่ ำกว่ำรอ้ยละ 50 ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕9 (เดือนกรกฎำคม 2559)

รำยกำร
ปีงบประมำณ 2559

หมำยเหตุ




