
เงินน าส่งรายได้แผ่นดินของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๑๒,๖๙๒.๓๖ ล้านบาท
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง
ตารางสรุปเงินน าส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและกิจการทีก่ระทรวงการคลังถือหุน้ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการ น าส่งจริง น าส่งจริงสูง (ต  า)
กว่าประมาณการ

๑. เงินน าส่งรายได้แผ่นดินเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
    1.1 เงินน ำส่งรำยได้แผ่นดิน/เงินปันผลของรัฐวิสำหกิจ ๑๖,๘๒๑.๔๔ ๑๑,๕๒๔.๕๗ (5,296.87)
          ๑.๑.๑  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๕,๘๕๐.๐๐ ๖,๑๐๐.๐๐ 250.00 น าส่งรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิปี ๖๐
          ๑.๑.๒  ส านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาล
                    - รายได้ ๒๐% ของการจ าหน่ายสลากกนิแบ่งและดอกผล ๑,๖๐๐.๐๐ ๒,๕๖๐.๐๐ 960.00 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากร้อยละ ๒๐ ของรายได้จากการจ าหน่ายสลากกนิแบ่งรัฐบาล (สลากฯ) ส าหรับเดือน

พฤษภาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๑๖๐ ล้านฉบับต่อเดือน (๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ฉบับ * ๘๐ บาท/ฉบับ* ๒๐%)  
จากประมาณการสลากฯ ที่จัดพิมพ์จ านวน ๑๐๐ ล้านฉบับต่อเดือน (๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ฉบับ * ๘๐ บาท/ฉบับ * ๒๐%)

                    - เงินกองทุนสลากกนิแบ่งรัฐบาลเพือ่พัฒนาสังคมและดอกเบีย้ ๑๐๐.๐๐ ๓๘๙.๗๑ 289.71 เงินกองทุนสลากกนิแบ่งรัฐบาลเพือ่พัฒนาสังคมคงเหลือหลังหักเงินใช้จ่าย ๑,๐๐๐ ล้านบาท และเงินรับคืน
จากส านักงานมูลนิธิต่อต้านทุจริต

          ๑.๑.๓  องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย ๔๖.๙๔ ๓๗.๐๐ (9.94) น าส่งรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิปี ๖๐ งวดที่ ๒
          ๑.๑.๔  การประปาส่วนภูมิภาค ๐.๐๐ ๑,๗๘๒.๓๙ 1,782.39 น าส่งรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิปี ๖๐
          ๑.๑.๕  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ 500.00 น าส่งรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิปี ๖๐ งวดที่ ๓
          ๑.๑.๖  ส านักงานธนานุเคราะห์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ๐.๐๐ ๘๐.๕๐ 80.50 น าส่งรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิปี ๕๙ งวดที่ ๒
          ๑.๑.๗  องค์การตลาด ๐.๐๐ ๔๕.๕๔ 45.54 น าส่งรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิปี ๕๙
          ๑.๒.๑๓ บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จ ากดั ๐.๐๐ ๒๙.๔๓ 29.43 น าส่งเงินปันผลจากการด าเนินงานปี ๖๐
          ๑.๑.๘  ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ๐.๐๐ ๐.๐๐๒ 0.002 น าส่งเงินปันผลจากการด าเนินงานปี ๖๐
          ๑.๑.๘  ธนาคารออมสิน ๖,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ (6,500.00) น าส่งเงินปันผลจากก าไรสุทธิปี ๖๐ แล้วในเดือน เมษายน ๖๑
          ๑.๑.๑๐ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ๒,๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ (2,100.00) น าส่งเงินปันผลจากก าไรสุทธิปี ๖๐ แล้วในเดือน เมษายน ๖๑
          ๑.๑.๙  บริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ๖๒๐.๐๐ ๐.๐๐ (620.00) ขอเล่ือนการน าส่งรายได้แผ่นดินไปยงัเดือน กรกฎาคม ๖๑
          ๑.๑.๑๑ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ๔.๕๐ ๐.๐๐ (4.50)
   ๑.๒ เงินปันผลของกิจการทีก่ระทรวงการคลังถือหุน้ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ๖๘๕.๔๘ ๑,๑๖๗.๗๙ 482.31
          ๑.๒.๑  ธนาคารทหารไทย ๔๗๖.๘๕ ๖๘๑.๘๖ 205.01 น าส่งเงินปันผลจากการด าเนินงานปี ๖๐
          ๑.๒.๒  บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ ากดั (มหาชน) ๑๓๒.๓๑ ๑๙๖.๐๑ 63.70 น าส่งเงินปันผลจากการด าเนินงาน ๖ เดือนหลังปี ๖๐
          ๑.๒.๓  บริษัท หลักทรัพยจ์ัดการกองทุน เอม็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) ๓๘.๒๐ ๒๘.๐๐ (10.20) น าส่งเงินปันผลจากการด าเนินงานปี ๖๐
          ๑.๒.๔  บริษัท ยไูนเต็ด ชิปปิง้ จ ากดั ๑๔.๕๙ ๒๔.๓๒ 9.73 น าส่งเงินปันผลจากการด าเนินงานปี ๖๐
          ๑.๒.๕  บริษัท ผาแดงอนิดัสทรี จ ากดั (มหาชน) ๘.๗๔ ๔๖.๘๐ 38.06 น าส่งเงินปันผลระหว่างกาลจากการด าเนินงานปี ๖๑
          ๑.๒.๖  ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ๖.๒๖ ๑๒.๒๙ 6.03 น าส่งเงินปันผลจากการด าเนินงานปี ๖๐
          ๑.๒.๗  บริษัท หลักทรัพยเ์พือ่ธุรกจิหลักทรัพย ์จ ากดั ๕.๔๘ ๓.๒๗ (2.20) น าส่งเงินปันผลจากการด าเนินงานปี ๖๐
          ๑.๒.๘  บริษัท ทริส คอปอเรชั่น จ ากดั ๑.๓๘ ๑.๐๐ (0.38) น าส่งเงินปันผลจากการด าเนินงานปี ๖๐
          ๑.๒.๙ บริษัท ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ๐.๗๘ ๑.๗๕ 0.97 น าส่งเงินปันผลจากการด าเนินงานปี ๖๐
          ๑.๒.๑๐  บริษัท น้ าตาลครบุรี จ ากดั (มหาชน) ๐.๐๑ ๐.๐๐ (0.01)
          ๑.๒.๑๑ บริษัท เทรดสยาม จ ากดั ๐.๙๐ ๑.๗๐ 0.81 น าส่งเงินปันผลจากการด าเนินงานปี ๖๐
          ๑.๒.๑๒ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ๐.๐๐ ๑๕๑.๑๙ 151.19 น าส่งเงินปันผลจากก าไรสุทธิปี ๖๐
          ๑.๒.๑๓ บริษัท หินออ่น จ ากดั ๐.๐๐ ๑๘.๑๘ 18.18 น าส่งเงินปันผลจากการด าเนินงานปี ๖๐
          ๑.๒.๑๔ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) ๐.๐๐ ๐.๘๑ 0.81 น าส่งเงินปันผลจากการด าเนินงานปี ๖๐
          ๑.๒.๑๕ บริษัท อมตะ ซิต้ี จ ากดั ๐.๐๐ ๐.๖๐ 0.60 น าส่งเงินปันผลจากการด าเนินงานปี ๖๑
          ๑.๒.๑๖ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ๐.๐๐ ๐.๐๐๒ 0.002 น าส่งเงินปันผลจากการด าเนินงานปี ๖๐
          ๑.๒.๑๗ บริษัท ไทยยนูีค จ ากดั ๐.๐๐ ๐.๐๑ 0.01 น าส่งเงินปันผลจากการด าเนินงานปี ๖๐
          ๑.๒.๑๘ บริษัท ประจวบอตุสาหกรรม จ ากดั ๐.๐๐ ๐.๐๐๓ 0.00 น าส่งเงินปันผลจากการด าเนินงานปี ๖๐
๒. เงินน าส่งรายได้แผ่นดินสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ๑๐๐,๓๐๑.๖๗ ๑๒๕,๙๓๑.๑๖ 25,629.49

การน าส่งเงินรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและกิจการทีก่ระทรวงการคลังถือหุน้ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑)

รายการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หมายเหตุ


