
เงนิน ำส่งรำยได้แผ่นดินของเดือนพฤษภำคม 2560 จ ำนวน ๒๕,๗๑๓.๗๖ ล้ำนบำท
ดังมีรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำง
ตำรำงสรปุเงนิน ำส่งรำยได้แผ่นดินของรฐัวิสำหกิจและกิจกำรที่กระทรวงกำรคลังถือหุ้นต่ ำกว่ำรอ้ยละ 50 ของเดือนพฤษภำคม 2560

หน่วย : ล้ำนบำท

ประมำณกำร น ำส่งจรงิ น ำส่งจรงิสูง (ต่ ำ)
กว่ำประมำณกำร

1. เงนิน ำส่งรำยได้แผ่นดินเดือนพฤษภำคม 2560 ๙,๙๘๔.๐๒ ๒๕,๗๑๓.๗๖ ๑๕,๗๒๙.๗๔ 
    1.1 เงนิน ำส่งรำยได้แผ่นดิน/เงนิปันผลของรฐัวิสำหกิจ ๙,๑๗๘.๘๑ ๒๕,๖๒๙.๓๑ ๑๖,๔๕๐.๔๙ 
          1.1.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๔,๙๙๙.๑๑ ๕,๔๓๙.๕๐ 440.39 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธคิร่ึงปีหลัง 2559 
          1.1.2 ส านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาล
                    - รายได้ ๒๐% ของการจ าหน่ายสลากกนิแบ่งและดอกเบี้ย ๑,๗๖๐.๐๐ ๒,๒๕๖.๐๐ 496.00 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากร้อยละ 20 ของรายได้จากการจ าหน่ายสลากกนิแบ่งรัฐบาล (สลากฯ) ส าหรับ

เดือนพฤษภาคม 2560 งวดที่ 1 จ านวน 142 ล้านฉบับ (142,000,000 ฉบับ * 40 บาท/ฉบับ* 20%) 
และ งวดท่ี 2 จ านวน 140 ล้านฉบับ (140,000,000 ฉบับ * 40 บาท/ฉบับ* 20%)  รวมเป็นเงิน 2,256
 ล้านบาท จากประมาณการสลากฯ ที่จัดพิมพ์จ านวน 110 ล้านฉบับต่องวดต่อเดือน (110,000,000 ฉบับ
 * 40 บาท/ฉบับ * 2 งวดต่อเดือน * 20%)

                    - เงินกองทุนสลากกนิแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม ๐.๐๐ ๓๓๘.๔๐ 338.40 เงินกองทุนสลากกนิแบ่งเพื่อพัฒนาสังคมคงเหลือหลังหักเงินใช้จ่าย 1,000 ล้านบาท
          1.1.3 องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย ๖๒.๐๐ ๓๐.๐๐ (32.00) น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธปิระจ าปี 2558 (งวดที่ 2)
          1.1.4 บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ๐.๐๐ ๑๔,๕๙๘.๘๖ 14,598.86 น าส่งเงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรสุทธคิร่ึงปีหลัง 2559 จ านวน 10 บาทต่อหุ้น
          1.1.5 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ 500.00 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธคิร่ึงปีหลัง 2559 (งวดที่ 2) ส่วนที่เหลืออกีจ านวน 1,000 ล้านบาท 

จะน าส่งในเดือนมิถุนายน 2560 จ านวน 500 ล้านบาท และคาดการณ์น าส่งในเดือนกรกฎาคม 2560  
อกีจ านวน 500 ล้านบาท ตามล าดับ

          1.1.6 การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ๐.๐๐ ๔๓๖.๔๒ 436.42 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธคิร่ึงปีหลัง 2559 
          1.1.7 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ๐.๐๐ ๑,๔๖๓.๐๐ 1,463.00 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธคิร่ึงปีหลัง 2559 (งวดที่เหลือ)
          1.1.8 บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จ ากดั ๐.๐๐ ๖๑.๒๑ 61.21 น าส่งเงินปันผลจากก าไรสุทธคิร่ึงปีหลัง 2559 
          1.1.9 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  ๐.๐๐ ๐.๐๐๓ 0.003 น าส่งเงินปันผลจากก าไรสุทธปิระจ าปี 2559 
          1.1.10 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย    ๐.๐๐ ๓๘๕.๖๐ 385.60 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธคิร่ึงปีหลัง 2559 
          1.1.11 บรรษัทประกนัสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม  ๐.๐๐ ๑๒๐.๓๒ 120.32 น าส่งเงินปันผลจากก าไรสุทธปิระจ าปี 2559 
          1.1.12 บริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ๔๖๐.๐๐ ๐.๐๐ (460.00) อยูร่ะหวา่งจัดสรรก าไรสุทธปิระจ าปี 2559
          1.1.13 บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) ๒๐.๓๕ ๐.๐๐ (20.35) ผลประกอบการประจ าปี 2559 ขาดทุน
          1.1.14 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ๑,๘๔๘.๖๐ ๐.๐๐ (1,848.60) น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธคิร่ึงปีหลัง 2559 แล้ว ในเดือนเมษายน 2560 
          1.1.15 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่าศัย ๒๘.๗๖ ๐.๐๐ (28.76) อยูร่ะหวา่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงินประจ าปี 2559
   1.2 เงนิปันผลของกิจกำรที่กระทรวงกำรคลังถือหุ้นต่ ำกว่ำรอ้ยละ 50 ๘๐๕.๒๑ ๘๔.๔๖ (720.75)
          1.2.1 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ๒๕.๐๐ ๑๒.๒๙ (12.71) น าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559

          1.2.2 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากดั ๑.๐๐ ๒.๙๓ 1.93 น าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559

          1.2.3 บริษัท หลักทรัพยเ์พื่อธรุกจิหลักทรัพย ์จ ากดั ๑๒.๐๐ ๒.๔๕ (9.55) น าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559

          1.2.4 บริษัท ผาแดงอนิดัสทรี จ ากดั (มหาชน) ๙.๐๐ ๓๑.๒๐ 22.20 น าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559

          1.2.5 บริษัท หลักทรัพยจ์ัดการกองทุน เอม็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) ๕๕.๐๐ ๓๑.๐๐ (24.00) น าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559

          1.2.6 บริษัท ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ๐.๗๐ ๑.๒๓ 0.53 น าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559

          1.2.7 บริษัท อมตะซิต้ี จ ากดั ๐.๐๐ ๑.๒๐ 1.20 น าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559

          1.2.8 บริษัท ประจวบอตุสาหกรรม จ ากดั ๐.๐๐ ๐.๐๐๓ 0.003 น าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559

          1.2.9 บริษัท เทรดสยาม จ ากดั ๐.๐๐ ๑.๔๖ 1.46 น าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559

          1.2.10 บรัษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) ๐.๐๐ ๐.๗๑ 0.71 น าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559

          1.2.11 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ๕๐๐.๕๐ ๐.๐๐ (500.50) อยูร่ะหวา่งน าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559

          1.2.12 บริษัท สยามซิต้ีประกนัภัย จ ากดั ๐.๐๑ ๐.๐๐ (0.01) ผลประกอบการปี 2559 ขาดทุน

          1.2.13 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ ากดั (มหาชน) ๒๐๐.๐๐ ๐.๐๐ (200.00) น าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 แล้ว ในเดือนเมษายน 2560

          1.2.14 บริษัท ยไูนเต็ดไทย ชิปปิ้ง จ ากดั ๒.๐๐ ๐.๐๐ (2.00) อยูร่ะหวา่งน าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559

2. เงนิน ำส่งรำยได้แผ่นดินสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ - เดือนพฤษภำคม 2560 ๙๗,๙๓๘.๘๐ ๑๒๒,๐๑๗.๒๘ 24,078.47

กำรน ำส่งเงนิรำยได้แผ่นดินของรฐัวิสำหกิจและกิจกำรที่กระทรวงกำรคลังถือหุ้นต่ ำกว่ำรอ้ยละ 50 ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕60 (เดือนพฤษภำคม 2560)

รำยกำร
ปีงบประมำณ 2560

หมำยเหตุ


