
เงินน ำส่งรำยได้แผ่นดินของเดือนตุลำคม 2559 จ ำนวน ๓๖,๐๙๑.๐๓ ล้ำนบำท
ดังมีรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำง
ตำรำงสรุปเงินน ำส่งรำยได้แผ่นดินของรัฐวิสำหกิจและกิจกำรที่กระทรวงกำรคลังถือหุ้นต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของเดือนตุลำคม 2559

หน่วย : ลำ้นบำท

ประมำณกำร น ำส่งจริง น ำส่งจริงสูง (ต่ ำ)
กว่ำประมำณกำร

1. เงินน ำส่งรำยได้แผ่นดินเดือนตุลำคม 2559 ๒๙,๗๗๒.๓๙ ๓๖,๐๙๑.๐๓ 6,318.64
    1.1 เงินน ำส่งรำยได้แผ่นดิน/เงินปนัผลของรัฐวิสำหกิจ ๒๙,๗๗๒.๓๙ ๓๕,๙๗๓.๔๒ 6,201.03
          1.1.1 การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย ๑๑,๐๒๓.๕๐ ๑๒,๖๐๗.๒๔ 1,583.74 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินระหว่างกาลจากก าไรสุทธิคร่ึงป ี2559
          1.1.๒ การไฟฟา้นครหลวง ๒,๖๘๙.๕๕ ๕,๕๔๐.๖๖ 2,851.11 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากการจัดสรรก าไรสุทธิคร่ึงปหีลัง 2558 จ านวน 2,704.66 ล้านบาท 

และน าส่งเงินรายได้แผ่นดินระหว่างกาลจากก าไรสุทธิคร่ึงป ี2559 จ านวน 2,836.00 ล้านบาท
          1.1.๓ การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค ๕,๓๙๙.๑๑ ๕,๙๔๔.๕๐ 545.39 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินระหว่างกาลจากก าไรสุทธิคร่ึงป ี2559
          ๑ .๑.4 บริษทั ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ๕๖๐.๐๐ ๖๗๑.๐๒ 111.02 น าส่งเงินปนัผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิคร่ึงป ี2559
          1.1.5 ส านักงานสลากกินแบง่รัฐบาล ๑,๗๖๐.๐๐ ๑,๙๒๐.๐๐ 160.00 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากร้อยละ 20 ของรายได้จากการจ าหน่ายสลากกินแบง่รัฐบาล (สลากฯ) 

ส าหรับเดือนตุลาคม 2559 จ านวน 120 ล้านฉบบั (120,000,000 ฉบบั * 40 บาท/ฉบบั * 2
 งวดต่อเดือน * 20%) รวมเปน็เงิน 1,920.00 ล้านบาท จากประมาณการสลากฯ ที่จัดพมิพ์
จ านวน 110 ล้านฉบบั (110,000,000 ฉบบั * 40 บาท/ฉบบั * 2 งวดต่อเดือน * 20%)

          ๑ .๑.6 ธนาคารออมสิน ๕,๘๙๕.๐๐ ๓,๐๒๐.๐๐ (2,875.00) น าส่งเงินรายได้แผ่นดินระหว่างกาลจากก าไรสุทธิคร่ึงป ี2559
          ๑ .๑.7 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ๒,๐๗๑.๔๐ ๒,๐๖๓.๐๐ (8.40) น าส่งเงินรายได้แผ่นดินระหว่างกาลจากก าไรสุทธิคร่ึงป ี2559
          ๑ .๑.8 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย ๓๒๔.๗๓ ๒๑๔.๔๐ (110.33) น าส่งเงินรายได้แผ่นดินระหว่างกาลจากก าไรสุทธิคร่ึงป ี2559
          ๑ .๑.9 การทา่เรือแหง่ประเทศไทย ๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ 1,500.00 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินเพิ่มเติม ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง
          ๑ .๑.10 การประปาส่วนภมูิภาค ๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ 500.00 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินระหว่างกาลจากก าไรสุทธิคร่ึงป ี2559 (งวดที่ 1)
          ๑ .๑.11 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ๐.๐๐ ๑,๙๗๒.๐๐ 1,972.00 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินระหว่างกาลจากก าไรสุทธิคร่ึงป ี2559 (ส่วนที่เหลือ)
          ๑ .๑.12 บริษทั สหโรงแรมไทยและการทอ่งเที่ยว จ ากัด ๐.๐๐ ๑๐.๕๙ 10.59 น าส่งเงินปนัผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิคร่ึงป ี2559
          ๑ .๑.13 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ 10.00 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิประจ าป ี2557 งวดที่ 1
          ๑ .๑.14 บริษทั อสมท จ ากัด (มหาชน) (บมจ. อสมท)  ๒๐.๓๕ ๐.๐๐ (20.35) จากการประชุมคร้ังที่ 12/2559 ในวันที่ 27 กันยายน 2559 มีมติงดจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาล

ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือนแรกของป ี2559 เนื่องจาก บมจ. อสมท มีความจ าเปน็
ในการส ารองเงินสดไว้ส าหรับการลงทนุเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจโทรทศัน์
ดิจิตอล          ๑ .๑.15 บรรษทัตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่าศัย ๒๘.๗๖ ๐.๐๐ (28.76) อยูร่ะหว่างการพจิารณาน าส่งเงินรายได้แผ่นดินระหว่างกาลจากก าไรสุทธิคร่ึงป ี๒๕๕9

   1.2 เงินปนัผลของกิจกำรที่กระทรวงกำรคลังถือหุ้นต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ๐.๐๐ ๑๑๗.๖๐ ๑๑๗.๖๐ 
          1.2.1 บริษทั บางจากปโิตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ๐.๐๐ ๑๐๙.๙๕ 109.95 น าส่งเงินปนัผลจากผลประกอบการคร่ึงปแีรก 2559
          1.2.2 บริษทั ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  ๐.๐๐ ๗.๖๕ 7.65 น าส่งเงินปนัผลจากผลประกอบการคร่ึงปแีรก 2559
2. เงินน ำส่งรำยได้แผ่นดินสะสมปงีบประมำณ 2560 ๒๙,๗๗๒.๓๙ ๓๖,๐๙๑.๐๓ 6,318.64

กำรน ำส่งเงินรำยได้แผ่นดินของรัฐวิสำหกิจและกิจกำรที่กระทรวงกำรคลังถือหุ้นต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ประจ ำปงีบประมำณ ๒๕60 (เดือนตุลำคม 2559)

รำยกำร
ปงีบประมำณ 2560

หมำยเหตุ


