
๑๑,๔๓๔.๓๓ ล้านบาท

                                                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการ น าส่งจริง น าส่งจริงสูง (ต  า)
กว่าประมาณการ

๒๑,๗๔๕.๙๘ ๑๑,๔๓๔.๓๓ (10,311.65)
๒๑,๐๖๐.๔๘ ๑๐,๔๙๑.๙๖ (10,568.52)

๑.๑.๑ ส านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาล ๒,๑๐๓.๓๓ ๒,๙๐๗.๒๐ 803.87

- รายได้ ๒๐% ของการจ าหน่ายสลากกนิแบ่งรัฐบาล ๑,๙๒๐.๐๐ ๒,๕๒๘.๐๐ 608.00
น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากร้อยละ ๒๐ ของรายได้จากการจ าหน่ายสลากกนิแบ่งรัฐบาล (สลากฯ) ส าหรับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
จ านวน ๑๕๘ ล้านฉบับต่อเดือน (๑๕๘,๐๐๐,๐๐๐ ฉบับ * ๘๐ บาท/ฉบับ* ๒๐%) จากประมาณการจากสลากฯ ที่จดัพิมพ์จ านวน 
๑๒๐ ล้านฉบับต่อเดือน (๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ฉบับ * ๘๐ บาท/ฉบับ * ๒๐%)

- เงินกองทุนสลากกนิแบ่งรัฐบาลเพือ่พัฒนาสังคมและดอกเบี้ย ๑๘๓.๓๓ ๓๗๙.๒๐ 195.87 เงินกองทุนสลากกนิแบ่งรัฐบาลเพือ่พัฒนาสังคมคงเหลือหลังหักเงินค่าใช้จา่ย ๑,๐๐๐ ล้านบาท
1.1.2 องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย ๓๕.๑๕ ๒๐.๐๐ (15.15) น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิปี ๒๕๖๐ ส่วนที่เหลือ

๑.๑.๓ ธนาคารออมสิน ๘,๒๕๐.๐๐ ๐.๐๐ (8,250.00) น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิปี ๒๕๖๑ แล้วในเดือนเมษายน ๒๕๖๒

1.1.4 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ๒,๖๘๐.๐๐ ๐.๐๐ (2,680.00) น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิปี ๒๕๖๑ แล้วในเดือนเมษายน ๒๕๖๒

1.1.5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๗,๓๔๒.๐๐ ๐.๐๐ (7,342.00) จะน าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิปี 2561 ในเดือนมิถุนายน 2562

1.1.6 บริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ๖๕๐.๐๐ ๐.๐๐ (650.00) อยูร่ะหว่างด าเนินการจดัสรรก าไรสุทธิปี ๒๕๖๑

1.1.7 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ 6,000.00 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิปี 2561

1.1.8 การประปาส่วนภูมิภาค ๐.๐๐ ๙๘๔.๐๔ 984.04 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิปี 2561

๑.๑.9 การยาสูบแห่งประเทศไทย ๐.๐๐ ๑๘๔.๐๐ 184.00 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิปี 256๑ (งวดที่ ๑)

1.1.10 บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จ ากดั ๐.๐๐ ๒๗.๐๗ 27.07 น าส่งเงินเงินปันผลจากผลประกอบการปี ๒๕๖๑

1.1.11 องค์การเภสัชกรรม ๐.๐๐ ๓๖๙.๖๕ 369.65 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิปี 2561

1.1.12 ธนาคารกรุงไทย ๐.๐๐ ๐.๐๐๒ 0.002 น าส่งเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2561

๖๘๕.๕๐ ๙๔๒.๓๗ 256.87
1.2.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ ๖.๒๖ ๑๒.๒๙ 6.03 น าส่งเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2561
1.2.2 ธนาคารทหารไทย ๔๗๖.๘๕ ๗๙๕.๕๐ 318.65 น าส่งเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2561
1.2.3 บริษัท ทริส คอปอเรชั่น จ ากดั ๑.๓๘ ๑.๓๓ (0.05) น าส่งเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2561
1.2.4 บริษัท หลักทรัพยเ์พือ่ธุรกจิหลักทรัพย ์จ ากดั ๕.๔๘ ๔.๐๙ (1.39) น าส่งเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2561
1.2.5 บริษัท หลักทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) ๓๘.๒๐ ๒๖.๐๐ (12.20) น าส่งเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2561
1.2.6 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ ากดั (มหาชน) ๑๓๒.๓๑ ๖๕.๓๔ (66.97) น าส่งเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2561
๑.๒.๗ บริษัท น้ าตาลครบุรี จ ากดั (มหาชน) ๐.๐๑ ๐.๐๐๖ (0.004) น าส่งเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2561
๑.๒.๘ บริษัท ประจวบอตุสาหกรรม จ ากดั ๐.๐๐๓ ๐.๐๐๔ 0.00 น าส่งเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2561
๑.๒.๙ บริษัท เทรดสยาม จ ากดั ๐.๙๐ ๑.๘๕ 0.95 น าส่งเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2561
๑.๒.๑๐ บริษัท ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ๐.๗๘ ๒.๔๖ 1.68 น าส่งเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2561
๑.๒.๑๒ บริษัท ยไูนเต็ด ชิปปิ้ง จ ากดั ๑๔.๕๙ ๑๐.๕๐ (4.09) น าส่งเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2561 (ส่วนที่เหลือ)
1.2.5 บริษัท ผาแดงอนิดัสทรี จ ากดั (มหาชน) ๘.๗๔ ๐.๐๐ (8.74) น าส่งเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2561
1.2.13 บริษัท หินออ่น จ ากดั ๐.๐๐ ๒๑.๔๘ 21.48 น าส่งเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2561
1.2.14 บริษัท อมตะซิต้ี จ ากดั ๐.๐๐ ๑.๐๘ 1.08 น าส่งเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2561
1.2.15 บริษัท เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) ๐.๐๐ ๐.๐๒๒ 0.02 น าส่งเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2561
1.2.16 บริษัท อติาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) ๐.๐๐ ๐.๐๐๐๓ 0.0003 น าส่งเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2561
1.2.17 บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) ๐.๐๐ ๐.๔๓ 0.4290 น าส่งเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2561
1.2.18 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ๐.๐๐ ๐.๐๐๕ 0.005 น าส่งเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2561

๑๒๘,๐๔๐.๐๕ ๑๓๘,๗๕๕.๐๐ ๑๐,๗๑๔.๙๕ 

๑. เงินน าส่งรายได้แผ่นดินเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
1.1 เงินน าส่งรายไดแ้ผ่นดนิ/เงินปันผลของรฐัวิสาหกิจ

รายการ

๒. เงินน าส่งรายไดแ้ผ่นดนิสะสมตัง้แตต่น้ปีงบประมาณ - เดอืนพฤษภาคม 2562

การน าส่งเงินรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและกิจการที กระทรวงการคลังถือหุ้นต  ากว่าร้อยละ ๕๐ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เดือนพฤษภาคม 2562)
เงินน าส่งรายได้แผ่นดินของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖2 จ านวน
ดังมรีายละเอียดปรากฏตามตาราง
ตารางสรุปเงินน าส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและกิจการที กระทรวงการคลังถือหุ้นต  ากว่าร้อยละ ๕๐ ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

๑.๒ เงินปันผลของกิจการที กระทรวงการคลังถือหุน้ต  ากว่ารอ้ยละ ๕๐

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
หมายเหตุ


