
เงนิน าส่งรายไดแ้ผ่นดนิของเดอืนพฤษภาคม 2559 จ านวน ๑๒,๐๑๘.๘๙ ล้านบาท
ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง
ตารางสรปุเงนิน าส่งรายไดแ้ผ่นดนิของรฐัวสิาหกิจและกิจการทีก่ระทรวงการคลังถือหุน้ต่ ากวา่รอ้ยละ 50 ของเดอืนพฤษภาคม 2559

ประมาณการ น าส่งจรงิ น าส่งจรงิสูง (ต่ า)
กวา่ประมาณการ

1. เงนิน าส่งรายไดแ้ผ่นดนิเดอืนพฤษภาคม 2559 ๑๖,๖๗๓.๐๓ ๑๒,๐๑๘.๘๙ (4,654.14)      
    1.1 เงนิน าส่งรายไดแ้ผ่นดนิ/เงนิปนัผลของรฐัวสิาหกิจ ๑๕,๙๒๕.๖๗ ๑๑,๒๗๑.๕๖ (4,654.11)      
          1.1.1 การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ๑๒,๑๘๖.๗๕ ๐.๐๐ (12,186.75) น าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558 แล้ว ในเดือนเมษายน 2559
          1.1.2 การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค 0.00 ๖,๖๖๔.๐๐ 6,664.00 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธปิระจ าปี 2558 ส่วนที่เหลือ (เดิมประมาณการไวเ้ดือนเมษายน 2559)
          1.1.3 บริษทั อสมท. จ ากดั (มหาชน) ๑๐๐.๐๙ ๙.๐๔ (91.04) น าส่งเงินปันผลจากก าไรสุทธปิระจ าปี 2558 ส่วนที่เหลือ
          1.1.4 บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ๔๐๐.๐๐ ๐.๐๐ (400.00) อยูร่ะหวา่งการน าเร่ืองเขา้ประชมุผู้ถอืหุ้น
          1.1.5 การประปาส่วนภมูิภาค ๐.๐๐ ๙๖๔.๐๐ 964.00 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธปิระจ าปี 2558 ส่วนที่เหลือ (เดิมประมาณการไวเ้ดือนมิถนุายน 2559)
          1.1.6 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ๐.๐๐ ๖๓.๘๙ 63.89 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธปิระจ าปี 2558 (เดิมประมาณการไวเ้ดือนมิถนุายน 2559)
          1.1.7 ส านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาล ๑,๑๖๔.๘๐ ๓,๔๒๓.๑๙ 2,258.39
                  - รายได้ 20% ที่น าส่งรัฐจากการจ าหน่ายสลากกนิแบ่ง ๑,๑๖๔.๘๐ ๑,๗๖๐.๐๐ 595.20 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากร้อยละ 20 ของรายได้จากการจ าหน่ายสลากกนิแบ่งรัฐบาล (สลากฯ) ส าหรับเดือน พ.ค. 59 

จ านวน 110 ล้านฉบับ (110,000,000 ฉบับ * 40 บาท/ฉบับ * 20%) รวมเป็นเงิน 1,760,000,000 บาทจาก
ประมาณการเดิมที่น าส่งเงินรายได้แผ่นดินร้อยละ 28 ของรายได้จากการจ าหน่าย สลากฯ จ านวน 52 ล้านฉบับต่อเดือน  
(52,000,000 ฉบับ * 40 บาท/ฉบับ *2 งวดต่อเดือน * 28%)

                  - เงินกองทุนสลากกนิแบ่งรัฐบาลเพื่อพฒันาสังคม ๐.๐๐ ๑,๖๖๓.๑๙ 1,663.19 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินร้อยละ 3 ของรายได้จากการจ าหน่ายสลากกนิแบ่งรัฐบาล (สลากฯ) ต้ังแต่งวด
2 พ.ค. 58 - 16 พ.ค. 59 รวมคอดเบี้ยเงินฝากธนาคาร

          1.1.8 บจ. สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว 0.00 ๓.๕๓ 3.53 น าส่งเงินปันผลจากก าไรสุทธปิระจ าปี 2558 ส่วนที่เหลือ (เดิมประมาณการไวเ้ดือนเมษายน 2559)
          1.1.9 บริษทั อูก่รุงเทพ จ ากดั ๐.๓๑ ๐.๐๐๐๐ (0.31) อยูร่ะหวา่งการน าเร่ืองเขา้ประชมุผู้ถอืหุ้น
          1.1.10 องค์การตลาด ๑๑.๑๕ ๐.๐๐๐๐ (11.15) อยูร่ะหวา่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงินประจ าปี 2558
          1.1.11 องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย ๔๒.๗๘ ๐.๐๐๐๐ (42.78) อยูร่ะหวา่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงินประจ าปี 2558
          1.1.12 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ๐.๐๐ ๐.๐๐๒๔ 0.0024 น าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558
          1.1.13 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ๒,๐๑๙.๘๐ ๐.๐๐๐๐ (2,019.80) น าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558 แล้ว ในเดือนเมษายน 2559
          1.1.14 บรรษทัตลาดรองสินเชือ่ที่อยูอ่าศัย ๐.๐๐ ๑๖.๕๕ 16.55 น าส่งเงินปันผลจากก าไรสุทธปิระจ าปี 2558 ส่วนที่เหลือ
          1.1.15 บรรษทัประกนัสินเชือ่อตุสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) ๐.๐๐ ๑๒๗.๓๖ 127.36 น าส่งเงินปันผลจากก าไรสุทธปิระจ าปี 2558 ส่วนที่เหลือ
   1.2 เงนิปนัผลของกิจการทีก่ระทรวงการคลังถือหุน้ต่ ากวา่รอ้ยละ 50 ๗๔๗.๓๖ ๗๔๗.๓๓ (0.03)
          1.2.1 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ๑๒.๕๐ ๑๒.๒๙ (0.21) น าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558
          1.2.2 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ๔๕๕.๐๐ ๖๘๑.๘๖ 226.86 น าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558
          1.2.3 บริษทั ประจวบอตุสาหกรรม จ ากดั ๐.๐๐ ๐.๐๐๑๖ 0.0016 น าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558
          1.2.4 บริษทั เทรดสยาม จ ากดั ๐.๐๐ ๐.๘๘ 0.88 น าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558
          1.2.5 บริษทั หลักทรัพยเ์พื่อธรุกจิหลักทรัพย ์จ ากดั (มหาชน) ๑๒.๐๐ ๘.๑๘ (3.82) น าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558
          1.2.6 บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ๐.๐๐ ๐.๐๐๐๓ 0.0003 น าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558
          1.2.7 บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ๑.๐๐ ๓.๓๐ 2.30 น าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558
          1.2.8 บริษทั สีฐานการแพทย ์จ ากดั ๐.๐๐ ๐.๗๔ 0.74 น าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558
          1.2.9 บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ๐.๐๐ ๐.๘๔ 0.84 น าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558
          1.2.10 บริษทั หลักทรัพยก์ารจัดการกองทุน เอม็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) ๕๕.๐๐ ๓๓.๐๐ (22.00) น าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558
          1.2.11 บริษทั สยามซิต้ีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ๐.๐๑ ๐.๐๐ (0.01) น าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558
          1.2.12 บริษทั น้ าตาลครบุรี จ ากดั (มหาชน) ๐.๐๐ ๐.๐๐๒๖ 0.0026 น าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558
          1.2.13 บริษทั ผาแดงอนิดัสทรี จ ากดั (มหาชน) ๙.๐๐ ๖.๒๔ (2.76) น าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558
          1.2.14 บริษทั อมตะซิต้ี จ ากดั ๒.๘๕ ๐.๐๐ (2.85) ยงัไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558
          1.2.15 บริษทั ทางยกระดับดอนเมือง จ ากดั (มหาชน) ๒๐๐.๐๐ ๐.๐๐ (200.00) น าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558 แล้ว ในเดือนเมษายน 2559
2. เงนิน าส่งรายไดแ้ผ่นดนิสะสมตัง้แตต่น้ปงีบประมาณ - เดอืนพฤษภาคม 2559 ๘๔,๗๙๗.๑๙ ๙๖,๙๙๙.๒๑ 12,202.02

รายการ
ปงีบประมาณ 2559

หมายเหตุ

การน าส่งเงินรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕9 (เดือนพฤษภาคม 2559)


