
เงินน าส่งรายไดแ้ผ่นดนิของเดอืนเมษายน ๒๕๖๑ จ านวน ๔๕,๐๙๑.๖๐ ล้านบาท
ดงัมรีายละเอียดปรากฏตามตาราง
ตารางสรุปเงินน าส่งรายไดแ้ผ่นดนิของรัฐวิสาหกิจและกิจการทีก่ระทรวงการคลังถือหุน้ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ของเดอืนเมษายน ๒๕๖๑

หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการ น าส่งจริง น าส่งจริงสูง (ต่ า)
กว่าประมาณการ

๑. เงินน าส่งรายไดแ้ผ่นดนิเดอืนเมษายน ๒๕๖๑ ๒๔,๘๑๖.๓๙ ๔๕,๐๙๑.๖๐ ๒๐,๒๗๕.๒๐
    1.1 เงินน าส่งรายไดแ้ผ่นดนิ/เงินปนัผลของรัฐวิสาหกิจ ๒๔,๕๕๓.๓๔ ๔๔,๙๘๔.๕๖ 20,431.22
          ๑.๑.๑ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ๑๐,๒๑๙.๒๐ ๑๗,๕๑๘.๖๓ 7,299.43 น าส่งเงินปนัผลจากก าไรสุทธิป ี๒๕๖๐ จ านวน ๑๒ บาท/หุน้
          ๑.๑.๒ ส านกังานสลากกนิแบง่รัฐบาล
                    - รายได้ ๒๐% ของการจ าหนา่ยสลากกนิแบง่และดอกเบีย้ ๑,๖๐๐.๐๐ ๒,๕๖๐.๐๐ 960.00 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากร้อยละ ๒๐ ของรายได้จากการจ าหนา่ยสลากกนิแบง่รัฐบาล (สลากฯ) ส าหรับเดือนเมษายน 

๒๕๖๑ จ านวน ๑๖๐ ล้านฉบบัต่อเดือน (๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ฉบบั * ๘๐ บาท/ฉบบั* ๒๐%)  จากประมาณการ
จากสลากฯ ทีจ่ัดพิมพ์จ านวน ๑๐๐ ล้านฉบบัต่อเดือน (๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ฉบบั * ๘๐ บาท/ฉบบั * ๒๐%)

                    - เงินกองทนุสลากกนิแบง่รัฐบาลเพือ่พัฒนาสังคมและดอกเบีย้ ๑๐๐.๐๐ ๓๘๔.๐๐ 284.00 เงินกองทนุสลากกนิแบง่รัฐบาลเพือ่พัฒนาสังคมคงเหลือหลังหกัเงินใช้จ่าย ๑,๐๐๐ ล้านบาท และดอกเบีย้
          ๑.๑.๓ การทา่เรือแหง่ประเทศไทย ๑,๙๕๕.๐๐ ๒,๑๗๗.๐๐ 222.00 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิป ี๒๕๖๐
          ๑.๑.๔ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย ๑๐,๓๖๒.๕๐ ๗,๔๐๐.๐๐ (2,962.50) น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิป ี๒๕๖๐
          ๑.๑.๕ การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย ๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ 400.00 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิป ี๒๕๖๐ (งวดที ่๒)
          ๑.๑.๖ การนคิมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ๐.๐๐ ๔๕๑.๙๒ 451.92 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าป ี๒๕๖๐
          ๑.๑.๗ การเคหะแหง่ชาติ ๐.๐๐ ๒๕๔.๐๐ 254.00 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิป ี๒๕๕๙
          ๑.๑.๘ โรงพิมพ์ต ารวจ ๐.๐๐ ๒๐.๑๑ 20.11 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าป ี๒๕๕๙
          ๑.๑.๘ องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย ๐.๐๐ ๑๕.๐๐ 15.00 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าป ี๒๕๕๙ (งวดที ่๑)
          ๑.๑.๘ ธนาคารออมสิน ๐.๐๐ ๑๐,๗๘๔.๑๐ 10,784.10 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิป ี๒๕๖๐
          ๑.๑.๙ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ๐.๐๐ ๒,๗๖๔.๕๑ 2,764.51 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิป ี๒๕๖๐
          ๑.๑.๙ บรรษัทประกนัสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) ๐.๐๐ ๒๕๐.๘๘ 250.88 น าส่งเงินผลจากผลประกอบการป ี๒๕๖๐
          ๑.๑.๑๐ องค์การเพือ่การปฏรูิประบบสถาบนัการเงิน ๐.๐๐ ๔.๔๐ 4.40 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากมติทีป่ระชุมคณะกรรมการผู้ช าระบญัชีในคราวประชุมคร้ังที ่๒/๒๕๖๑ วันที ่๕ เม.ย. ๒๕๖๑
          ๑.๑.๑๑ บริษัท สหโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว จ ากดั ๑๑.๖๔ ๐.๐๐ (11.64) อยูร่ะหว่างการจัดสรรก าไรสุทธิป ี๒๕๖๐
          ๑.๑.๑๒  บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากดั ๘.๒๐ ๐.๐๐ (8.20) น าส่งเงินปนัผลจากผลประกอบการป ี๒๕๕๙ (งวดที ่๑) แล้ว ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
          ๑.๑.๑๓  องค์การคลังสินค้า ๙.๐๐ ๐.๐๐ (9.00)
          ๑.๑.๑๔  องค์การเภสัชกรรม ๒๘๗.๘๐ ๐.๐๐ (287.80) ขอเล่ือนการน าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากก าไรสุทธิป ี๒๕๖๐
   ๑.๒ เงินปนัผลของกิจการทีก่ระทรวงการคลังถือหุน้ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ๒๖๓.๐๖ ๑๐๗.๐๔ (156.02)
          ๑.๒.๑ บริษัท บญุรอดบริวเวอร่ี จ ากดั ๐.๐๐ ๗๓.๑๔ 73.14 น าส่งเงินเงินปนัผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิคร่ึงป ี๒๕๖๐
          ๑.๒.๒ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) ๐.๐๐ ๐.๐๑ 0.01 น าส่งเงินปนัผลจากผลประกอบการป ี๒๕๖๐
          ๑.๒.๓ บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จ ากดั ๐.๐๐ ๐.๑๓ 0.13 น าส่งเงินปนัผลจากผลประกอบการป ี๒๕๕๔
          ๑.๒.๔ บริษัท กรุงเทพโทรทศันแ์ละวิทย ุจ ากดั ๕๔.๕๐ ๓๐.๐๐ (24.50) น าส่งเงินปนัผลจากผลประกอบการป ี๒๕๖๐
          ๑.๒.๕ บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปโิตรเลียม จ ากดั (มหาชน) ๐.๕๘ ๐.๗๕ 0.17 น าส่งเงินปนัผลจากผลประกอบการป ี๒๕๖๐
          ๑.๒.๖ บริษัท บางกอกเดินเรือและการค้า จ ากดั ๐.๐๒ ๐.๐๒ 0.00 น าส่งเงินปนัผลจากผลประกอบการป ี๒๕๖๐
          ๑.๒.๗ บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท ์แอนด์ ดิ เวลลอปเม้นท ์จ ากดั ๒.๓๔ ๓.๐๐ 0.66 น าส่งเงินปนัผลจากผลประกอบการป ี๒๕๖๐
          ๑.๒.๘ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ๒๐๓.๔๒ ๐.๐๐ (203.42)
          ๑.๒.๙ บริษัท สีฐานการแพทย ์จ ากดั ๒.๒๑ ๐.๐๐ (2.21)
๒. เงินน าส่งรายไดแ้ผ่นดนิสะสมตัง้แตต่น้ปงีบประมาณ - เดอืนเมษายน ๒๕๖๑ ๘๒,๗๙๔.๗๕ ๑๑๓,๒๓๘.๘๐ 30,444.05

การน าส่งเงินรายไดแ้ผ่นดนิของรัฐวิสาหกิจและกิจการทีก่ระทรวงการคลังถือหุน้ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๑ (เดอืนเมษายน ๒๕๖๑)

รายการ
ปงีบประมาณ ๒๕๖๑

หมายเหตุ


