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ภาคผนวก ก. งบการเงิน

ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
(หน่ว ย : บาท ยกเว้นตามที่ ได้ระบุไว้)

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) (สทอภ.) ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยงานราชการ
(อาคาร B) ชั้น 6 และชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
กรุงเทพมหานคร จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อ
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2543 โดยอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา
221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชกฤษฎีกา
จั ด ตั้ ง ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 ซึง่ มีผลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 3 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2543 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่มที่
117 ตอนที่ 98ก. วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 และ สทอภ.
ได้เริ่มด�ำเนินงานเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 โดยรับโอน
ทรัพย์สนิ หนีส้ นิ และทุนบางส่วนมาจากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติและส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม

วั ต ถุ ประสงค์ ใ นการจัดตั้ง
1.1 พั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศให้ เ ป็ น
ความรู้ที่ไร้พรมแดนและเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
1.2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและเป็น
ศูนย์ข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศจากข้อมูลดาวเทียมและ
ข้อมูลส�ำรวจจากแหล่งอื่นๆ
1.3 ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากเทคโนโลยี อ วกาศและ
ภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งการจัดท�ำแผนที่และบริการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
1.4 ให้บริการจัดหาเครือ่ งมือ ออกแบบ หรือบริการใดๆ โดยใช้
ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้แก่
หน่วยงานของรัฐ
1.5 ให้ บ ริ ก ารให้ ค� ำ ปรึ ก ษาและพั ฒ นาบุ ค ลากรในด้ า น
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

1.6 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และด�ำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือต่อเนื่องกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ซึง่ รวมทัง้ การจัดหา การพัฒนา และการสร้างระบบดาวเทียม
1.7 ก�ำหนดมาตรฐานกลางด้านภูมิสารสนเทศ และให้บริการ
รับตรวจสอบการด�ำเนินการตามมาตรฐานกลางดังกล่าว
รวมถึงส่งเสริมการน�ำมาตรฐานด้านเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศไปใช้
1.8 ส่งเสริมความร่วมมือและให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของ สทอภ.
ได้แก่ พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สทอภ. พ.ศ. 2543
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สทอภ.ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี ในหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป จ�ำนวน 1,343,425,400 บาท
โดยแยกเป็นแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมระบบโลจิสติกส์
จ�ำนวน 63,480,200 บาท แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล จ�ำนวน 4,710,000 บาทแผนงานบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม จ�ำนวน 46,838,600 บาท แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จ�ำนวน
857,650,000 บาท (เบิกจ่าย จ�ำนวน 831,730,000 บาท เนื่องจาก
ขอความเห็นชอบความเหมาะสมราคารายการอุปกรณ์เครื่องมือ
ส� ำ หรั บ อาคารประกอบและทดสอบดาวเที ย มฯ จากส� ำ นั ก
งบประมาณ) แผนบุคลากรภาครัฐ จ�ำนวน 160,306,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ จ�ำนวน 210,440,200 บาท และงบกลางเงินส�ำรองจ่ายเพือ่
กรณีฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดการระบบดาวเทียมส�ำรวจเพื่อการ
พัฒนา THEOS-2 จ�ำนวน 663,480,000 บาท

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
รายงานการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ ที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ ซึ่งรวมถึง
หลักการและนโยบายบัญชีส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการ
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บั ญ ชี ภ าครั ฐ และนโยบายการบั ญ ชี ภ าครั ฐ และแสดงรายการ
ในรายงานการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง รูปแบบการ
น�ำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ตามหนังสือกรมบัญชี
กลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 357 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้
เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานการบั ญชี ภาครั ฐและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่

กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่และที่ปรับปรุงใหม่ ดังนี้
มีผลบังคับใช้สำ� หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่
1 ตุลาคม 2561
- หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1
เรื่อง การน�ำเสนอรายงานการเงิน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5
เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12
เรื่อง สินค้าคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13
เรื่อง สัญญาเช่า
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17
เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- นโยบายการบัญชีภาครัฐ
เรื่อง เงินลงทุน

มีผลบังคับใช้สำ� หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลัง
วันที่ 1 ตุลาคม 2562
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9
เรื่อง รายได้จากการแลกเปลี่ยน
ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่
ข้างต้น จะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินในงวด
ที่น�ำมาถือปฏิบัติ

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายรวมถึงเงินสด
ในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเงินลงทุน
ระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูงซึง่ มีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา
4.2 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญจะตัง้ ขึน้ ส�ำหรับลูกหนีส้ ว่ นทีค่ าดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
โดยพิจารณาจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาเกี่ยวกับจ�ำนวนลูกหนี้ที่
เก็บเงินไม่ได้ ข้อมูลประวัตกิ ารช�ำระหนี้ และหลักฐานการติดตามลูกหนี้
แต่ละรายรวมกับการวิเคราะห์อายุลูกหนี้
4.3 สินค้าและวัสดุคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนและตีราคาสินค้าคงเหลือ
โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
วัสดุคงเหลือแสดงตามราคาทุนและค�ำนวณมูลค่าโดยวิธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
4.4 อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้
มาหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม
ส�ำหรับอุปกรณ์ที่มีราคารวมหน่วยละไม่เกิน 5,000 บาท
จะตัดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�ำนวนและจัดท�ำทะเบียนคุมแยกไว้ต่างหาก
ค่ า เสื่ อ มราคาอาคารและอุ ป กรณ์ ค� ำ นวณโดยวิ ธี เ ส้ น ตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท
การค�ำนวณค่าเสื่อมราคาสิน ทรัพย์จะเริ่มค�ำนวณค่าเสื่อมราคา
เมื่อสินทรัพย์พร้อมใช้งาน โดยใช้วันที่ที่กรรมการตรวจรับ ยกเว้น
ดาวเทียม THEOS และส่วนควบคุมภาคพื้นดินดาวเทียม THEOS
จะค�ำนวณค่าเสื่อมราคาโดยใช้วันที่ที่จัดประชุมผู้ใช้ข้อมูลเป็นวันที่
พร้อมใช้งานในการบริการลูกค้า
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4.5 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
- รายได้จากงบประมาณจะรับรู้เมื่อได้รับจัดสรร และ
อนุมัติฎีกาเบิกเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง
- รายได้ จ ากการขายสิ น ค้ า และบริ ก ารจะรั บ รู ้ เ มื่ อได้
ส่งมอบสินค้าหรือให้บริการกับลูกค้าแล้ว
- รายได้ดอกเบี้ยรับจะรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วน
ของเวลาโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
		 - ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.6 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ส�ำนักงานได้จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 15
มกราคม 2545 อยูภ่ ายใต้กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์
ซึ่งบริหารโดยบริษั ทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จ�ำกัด
เจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้
นับแต่วันแรกที่ ได้รับการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ตามความสมัครใจ
สมาชิกสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมได้ในอัตราไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 2-15
ของเงินเดือน โดยส�ำนักงานจะจ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนในอัตรา
ร้อยละ 7 ถึง 9 ของเงินเดือนตามอายุงาน และจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีที่
เกิดรายการ

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
2562
100,000.00
950,000.00

2561
100,000.00
1,000,000.00

เงินสด
เงินยืมทดรองจ่าย
เงินฝากธนาคาร
- เงินฝากกระแสรายวัน
4,000.00
4,000.00
- เงินฝากออมทรัพย์ 412,975,249.26 215,049,808.97
รวมเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
414,029,249.26 216,153,808.97

ประเภทของสินทรัพย์

อายุการให้ประโยชน์ (ปี)

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์ส�ำนักงาน-คงทน
อุปกรณ์ส�ำนักงาน-ไม่คงทน
อุปกรณ์ไฟฟ้า
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ดาวเทียม THEOS
ส่วนควบคุมภาคพื้นดินดาวเทียม
THEOS
อุปกรณ์ส�ำรวจ
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
เกษตร
กีฬา

5, 10, 30
5 , 10
3
5
3
5
5, 10
5
10
5, 10
5
5
5

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น ประกอบด้วย
2562
1,800,000.00
60,296,519.09
2,157,472.40
5,355,885.81
1,564,483.46
71,174,360.76

ลูกหนี้เงินยืม
ลูกหนี้กรมสรรพากร
รายได้ค้างรับ
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
รวม
(หัก) ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ลูกหนีก้ ารค้าต่างประเทศ
(668,597.79)
รวมลูกหนี้ระยะสั้น
70,505,762.97
ลูกหนี้เงินยืม ประกอบด้วย

2561
3,372,437.19
182,101,206.62
3,232,428.70
11,682,914.79
933,571.53
201,322,558.83
(117,810.06)
201,204,748.77

86

ANNUAL REPORT

ลูกหนี้เงินยืม
ลูกหนี้ สทอภ. ค้างรับ
รวม
ลูกหนี้เงินยืมและลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นปีแยกตามอายุหนี้ ดังนี้
ลูกหนี้เงินยืม
2562
2561
ลูกหนี้การค้า
2562
2561

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
และการส่งใช้ใบส�ำคัญ
1,800,000.00
2,489,536.60
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
1,324,477.00
4,107,541.98

หมายเหตุ 7 เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบด้วย

หมายเหตุ 8 สินค้าและวัสดุคงเหลือ ประกอบด้วย
สินค้าส�ำเร็จรูป
วัสดุคงคลัง
รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ

2561
1,191,061.05
1,938,687.87
3,129,748.92

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
2562
ค่าเบีย้ ประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 18,722,449.43
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
เงินจ่ายล่วงหน้า

เกินก�ำหนดช�ำระ
และการส่งใช้ใบส�ำคัญ
872,237.00
เกินก�ำหนดช�ำระ
4,031,410.47
7,575,372.81

2561
3,361,773.60
10,663.59
3,372,437.19

รวม
1,800,000.00
3,361,773.60
รวม
5,355,887.47
11,682,914.79

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย (ต่อ)

2562
2561
เงินฝากประจ�ำไม่เกิน 1 ปี 352,487,013.70 1,067,125,978.87
รวมเงินลงทุนระยะสั้น 352,487,013.70 1,067,125,978.87
2562
815,340.92
1,464,336.70
2,279,677.62

2562
1,800,000.00
1,800,000.00

2561
436,476.79

292,213.77
292,213.77
640,387,230.68 989,904,765.76

2562
835,544.35

2561
1,811,846.00

ค่ า ธรรมเนี ย มรั บ สั ญ ญาณ
จ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายอื่นจ่ายล่วงหน้า
463,032.11
930,648.56
ภาษีซื้อยังไม่ถึงก�ำหนด
694,010.02
291,619.87
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.36)
0.00
133,360.61
เงินมัดจ�ำอื่นๆ
411,642.00
0.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 661,806,122.36 993,800,931.36
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ ณ 30 ก.ย. 2562 จ�ำนวน 661,806,122.36 บาท
เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าจ�ำนวน 640,387,230.68 บาท ประกอบด้วย 1) เงินจ่าย
ล่วงหน้าโครงการก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม ณ
อุทยานรังสรรค์นวัตกรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จ�ำนวน 8,547,230.68
บาท ตามสัญญาเลขที่ 5/2561 ในอัตราร้อยละ 15 ของราคาค่าจ้างตาม
สัญญา จ�ำนวน 98,890,000 บาท 2) เงินจ่ายล่วงหน้าโครงการ THEOS-2
จ�ำนวน 631,840,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ 47/2561 ในอัตราร้อยละ
14.82 ของมูลค่าตามสัญญา จ�ำนวน 6,984,000,000 บาท
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หมายเหตุ 10 เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย

เงินจ่ายล่วงหน้า ประกอบด้วย
2562
2561
เงินจ่ายล่วงหน้ายกมา
989,904,765.76 13,567,345.25
บวก เงินจ่ายล่วงหน้าในงวด
- 1,051,582,313.26
หัก รับรูเ้ งินจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์ (349,517,535.08) (75,244,892.75)
เงินจ่ายล่วงหน้าสุทธิ
640,387,230.68 989,904,765.76

2562
เงินฝากประจ�ำ 13 เดือน
รวมเงินลงทุนระยะยาว

2561
0.00 70,000,000.00 .
0.00 70,000,000.00 .

หมายเหตุ 11 อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
2562
ราคาทุน

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อุปกรณ์

ดาวเทียม THEOS

2561
งานระหว่างท�ำ

รวม

รวม

ณ วันต้นงวด
724,120,146.07 3,168,325,751.74 6,274,618,737.83 546,123,923.94 10,713,188,559.58 10,078,328,969.02
ซื้อ
49,873.08 23,495,154.77
- 2,396,982,135.53 2,420,527,163.38 726,630,286.16
รับโอน
36,655,991.19 46,367,917.86
83,023,909.05 193,691,748.01
โอนออก
- (104,516,252.96) (104,516,252.96) (257,346,026.59)
รับบริจาค
ปรับปรุง
1,014,998.99
1,014,998.99 (2,228,303.33)
จ�ำหน่าย
- (5,742,808.27)
- (5,742,808.27) (25,888,113.69)
ณ วันปลายงวด 760,826,010.34 3,233,461,015.09 6,274,618,737.83 2,838,589,806.51 13,107,495,569.77 10,713,188,559.58
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันต้นงวด
ค่าเสื่อมราคา
จ�ำหน่าย
ณ วันปลายงวด
ราคาตามบัญชี

306,336,971.85 2,732,430,045.79 6,216,565,235.77
43,175,007.83 168,746,550.67 58,053,500.06
349,511,979.68 2,901,176,596.46 6,274,618,735.83

ณ วันที่ 30 ก.ย. 62 411,314,030.66
ณ วันที่ 30 ก.ย. 61 417,783,174.22

332,284,418.63
435,895,705.95

- 9,255,332,253.41 8,941,715,608.86
- 269,975,058.56 339,191,487.87
- (25,574,843.32)
- 9,525,307,311.97 9,255,332,253.41

2.00 2,838,589,806.51 3,582,188,257.80
58,053,502.06 546,123,923.94
- 1,457,856,306.17

ในปี 2562 สทอภ. โอนงานระหว่างท�ำที่แล้วเสร็จ จ�ำนวน 104,516,252.96 บาท ไปเป็นอาคารและส่วนปรับปรุง จ�ำนวน 36,655,991.19 บาท
อุปกรณ์ จ�ำนวน 46,367,917.86 บาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ�ำนวน 21,233,731.26 บาท ครุภัณฑ์ต�่ำกว่าเกณฑ์ 258,612.65 บาท
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หมายเหตุ 12 สินทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย
2562

2561

ราคาทุน
ณ วันต้นงวด
ณ วันปลายงวด
ค่าเสื่อมราคาสะสม

33,774,940.50
33,774,940.50

33,774,940.50
33,774,940.50

ณ วันต้นงวด
เพิ่มขึ้นในงวด
ณ วันปลายงวด
ราคาตามบัญชี

32,329,847.23
1,394,599.05
33,724,446.28

29,991,427.54
2,338,419.69
32,329,847.23

ณ วันที่ 30 ก.ย.

50,494.22

1,445,093.27

หมายเหตุ 13 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

ราคาทุน
ณ วันต้นงวด
ซื้อ
รับโอนจากงานระหว่างท�ำ
จ�ำหน่าย
ณ วันปลายงวด
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ณ วันต้นงวด
ค่าตัดจ�ำหน่าย
จ�ำหน่าย
ณ วันปลายงวด
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 30 ก.ย.62
ณ วันที่ 30 ก.ย.61

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

2561
รวม

รวม

663,533,590.95
999,351.32
21,233,731.26
685,766,673.53

478,000.00
478,000.00

664,011,590.95
999,351.32
21,233,731.26
686,244,673.53

600,911,938.79
943,519.70
63,654,278.58
(1,498,146.12)
664,011,590.95

581,673,842.55
54,040,695.38
635,714,537.93

477,998.00
477,998.00

582,151,840.55
54,040,695.38
636,192,535.93

527,801,299.59
55,848,684.08
(1,498,143.12)
582,151,840.55

50,052,135.60
81,859,748.40

2.00
2.00

50,052,137.60
-

81,859,750.40

หมายเหตุ 14 เจ้าหนี้ระยะสั้น ประกอบด้วย
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ใบส�ำคัญค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น

2562
ค่าลิขสิทธิ์

2562
15,968,176.79
16,694,637.51
2,178,901.56
2,840,997.12
2,681,626.60
40,364,339.58

หมายเหตุ 15 เงินรับฝากระยะสั้น ประกอบด้วย
2561
31,218,529.22
12,789,229.83
2,460,430.33
6,348,494.75
3,195,786.89
1,066.44
56,013,537.46

เงินค�้ำประกันต่าง ๆ
เงินประกันผลงาน
รวมเงินรับฝากระยะสัน้

2562
14,081,703.86
2,764,975.50
16,846,679.36

2561
15,845,281.85
5,328,833.41
21,174,115.26
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หมายเหตุ 16 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
รายได้รับล่วงหน้า
รายได้รอการรับรู้
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

2562
7,628,637.33
2,097,105.79
24,201.39
9,749,944.51

หมายเหตุ 17 รายได้จากงบประมาณ ประกอบด้วย
2561
8,536,697.25
249,820.33
89,613.72
8,876,131.30

หมายเหตุ 19 ค่าใช้สอย ประกอบด้วย

หมายเหตุ 18 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วย
2562
2561
เงินเดือน
170,061,897.28 160,971,030.16
เงินรางวัลผลการด�ำเนินงาน
419,710.00
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
11,919,415.24 11,356,764.42
สวัสดิการ
10,729,500.19 13,686,839.86
อื่น ๆ
12,677,901.60 12,378,366.81
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร
205,808,424.31 198,393,001.25
เนื่องจากเป็นการจัดประเภทบัญชีใหม่

หมายเหตุ 20 ค่าวัสดุ ประกอบด้วย
2562
2561
ค่าวัสดุส�ำนักงาน
1,662,845.52 2,108,944.48
ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 4,398,586.95 3,637,823.50
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
3,094,074.00 2,772,695.42
ค่าวัสดุอื่น
1,641,182.92 3,069,312.68
ค่าครุภัณฑ์ต�่ำกว่าเกณฑ์
1,187,089.89 1,866,157.61
รวมค่าวัสดุ
11,983,779.28 13,454,933.69

หมายเหตุ 21 ค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย
ค่าไฟฟ้า
ค่าน�้ำประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการทางโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค

2562
20,512,105.13
1,376,144.10
1,278,542.58
12,132,906.49
35,299,698.30

2562
2561
รายได้จากงบอุดหนุนทั่วไป
1,317,505,400.00 1,809,464,800.00
รายได้จากงบประมาณเบิกแทนกัน
1,270,610.50
104,172.40
รายได้จากงบกลาง
663,480,000.00 1,035,000,000.00
รายได้เงินอุดหนุน (เงินกู้)
(756,284.51)
รวมรายได้จากงบประมาณ
1,982,256,010.50 2,843,812,687.89

2562
2561
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
38,873,563.67
50,629,508.03
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
23,880,084.98
18,315,827.53
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
13,617,970.90
13,458,619.03
ค่าแก๊สและน�้ำมันเชื้อเพลิง
204,915.64
232,451.15
ค่าจ้างเหมาบริการ
140,386,578.06
141,209,853.40
ค่าธรรมเนียม
25,078.26
16,272.12
ค่าจ้างที่ปรึกษา
58,506,464.97
66,985,245.94
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
6,157,761.58
5,083,147.46
ค่าเช่า
12,710,103.58
9,425,993.77
ค่าประชาสัมพันธ์
8,569,189.61
20,181,493.19
ภาษีขอคืนไม่ได้
6,974,030.12
6,087,915.32
ค่าใช้สอยอื่น
33,995,387.68
11,441,215.15
ค่าจ้างลูกจ้างโครงการ
33,548,202.43
22,059,409.08
รวมค่าใช้สอย
377,449,331.48
365,126,951.17
ค่าจ้างเหมาบริการ จ�ำนวน 140,386,578.06 บาท ประกอบด้วย ค่าจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกจ�ำนวน 119,362,023.56 บาท และค่าจ้างเหมาหน่วยงาน
ภาครัฐจ�ำนวน 18,424,554.50 บาท ค่าจ้างที่ปรึกษา 2,600,000.00 บาท
ส�ำนักงานฯ ได้ปรับบัญชีค่าจ้างที่ปรึกษารวมกับบัญชีค่าจ้างเหมาบริการ

หมายเหตุ 22 ค่าธรรมเนียมรับสัญญาณดาวเทียม ประกอบด้วย
2561
19,874,232.29
1,251,829.98
1,326,277.42
16,055,853.75
38,508,193.44

ค่าข้อมูลดาวเทียม
ค่าธรรมเนียมรับสัญญาณ
รวมค่าธรรมเนียมรับสัญญาณ
ดาวเทียม

2562
32,004,948.53
21,914,686.68

2561
25,695,749.50
27,476,325.45

53,919,635.21

53,172,074.95
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หมายเหตุ 23 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย ประกอบด้วย
ค่าเสื่อมราคา
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
รวมค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจ�ำหน่าย
รวมค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจ�ำหน่าย

2562

หมายเหตุ 24 ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 สทอภ. มีภาระผูกพันที่ยังไม่รับรู้รายการ
ในรายงานการเงิน ดังนี้

2561

275,695,432.53 339,191,487.87
1,394,599.05
2,338,419.69
277,090,031.58 341,529,907.56
54,040,695.38 55,848,684.08

ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวมภาระผูกพัน

2562
179,403,281.60
18,265,044.13
197,668,325.73

2561
901,574,003.80
30,721,347.85
932,295,351.65

331,130,726.96 397,378,591.64

ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอ วกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณเบิกแทน
งบกลาง

งบสุทธิ
1,343,425,400.00
663,480,000.00

การส�ำรองเงิน
-

เบิกจ่าย
1,317,505,400.00
663,480,000.00

หน่วย : บาท
คงเหลือ
25,920,000.00
-

ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอ วกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย : บาท
2561

หมายเหตุ
2562
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5
414,029,249.26
216,153,808.97
ลูกหนี้ระยะสั้น
6
70,505,762.97
201,204,748.77
เงินลงทุนระยะสั้น
7
352,487,013.70
1,067,125,978.87
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
8
2,279,677.62
3,129,748.92
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
9
661,806,122.36
993,800,931.36
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
1,501,107,825.91
2,481,415,216.89
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
10
70,000,000.00
อาคารและอุปกรณ์
11
3,582,188,257.80
1,457,856,306.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
12
50,494.22
1,445,093.27
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
13
50,052,137.60
81,859,750.40
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
3,632,290,889.62
1,611,161,149.84
รวมสินทรัพย์
5,133,398,715.53
4,092,576,366.73
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
หมายเหตุ งบการเงินนี้ ยังไม่ได้รบั การรับรองจาก ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เนือ่ งจากอยูร่ ะหว่างการตรวจสอบ
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หมายเหตุ
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

14
15
16

2562
40,364,339.58
16,846,679.36
9,749,944.51
66,960,963.45
66,960,963.45
5,066,437,752.08

หน่วย : บาท
2561
56,013,537.46
21,174,115.26
8,876,131.30
86,063,784.02
86,063,784.02
4,006,512,582.71

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน
252,201,883.79
252,201,883.79
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
4,814,235,868.29
3,754,310,698.92
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
5,066,437,752.08
4,006,512,582.71
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
หมายเหตุ งบการเงินนี้ ยังไม่ได้รบั การรับรองจาก ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เนือ่ งจากอยูร่ ะหว่างการตรวจสอบ

ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้น สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หมายเหตุ

2562

หน่วย : บาท
2561

รายได้
รายได้จากงบประมาณ
17
1,982,256,010.50
2,843,812,687.89
รายได้จากการขายข้อมูลดาวเทียม
29,502,950.70
29,038,575.23
รายได้ค่าฝึกอบรมและถ่ายทอด
30,033,810.36
27,991,822.17
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
1,987,714.54
157,614.70
รายได้ดอกเบี้ย
19,646,172.48
17,971,631.80
รายได้อื่น ๆ
19,744,498.21
10,187,954.68
รวมรายได้
2,083,171,156.79
2,929,160,286.47
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
18
205,808,424.31
198,393,001.25
ค่าตอบแทน
1,140,150.00
1,778,500.00
ค่าใช้สอย
19
377,449,331.48
365,126,951.17
ค่าวัสดุ
20
11,983,779.28
13,454,933.69
ค่าสาธารณูปโภค
21
35,299,698.30
38,508,193.44
ค่าธรรมเนียมรับสัญญาณดาวเทียม
22
53,919,635.21
53,172,074.95
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
23
331,130,726.96
397,378,591.64
เงินบริจาคและเงินสนับสนุน
6,514,241.88
5,943,895.20
รวมค่าใช้จ่าย
1,023,245,987.42
1,073,756,141.34
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
1,059,925,169.37
1,855,404,145.13
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
หมายเหตุ งบการเงินนี้ ยังไม่ได้รบั การรับรองจาก ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เนือ่ งจากอยูร่ ะหว่างการตรวจสอบ
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ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอ วกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
งบแสดงการเปลี่ย นแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

252,201,883.79
252,201,883.79

รายได้สูง/(ต�่ำ)
กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
3,754,310,698.92
1,059,925,169.37
4,814,235,868.29

หน่วย : บาท
รวม
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
4,006,512,582.71
1,059,925,169.37
5,066,437,752.08

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
252,201,883.79
1,898,906,553.79
2,151,108,437.58
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวด
1,855,404,145.13
1,855,404,145.13
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
252,201,883.79
3,754,310,698.92
4,006,512,582.71
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
หมายเหตุ งบการเงินนี้ ยังไม่ได้รบั การรับรองจาก ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เนือ่ งจากอยูร่ ะหว่างการตรวจสอบ
ภาคผนวก ข. รายชื่อ คณะกรรมการ

ส� ำ นั ก งานพัฒนาเทคโนโลยีอ วกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) :

สทอภ. ชุ ด ที่ 5 และคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ สทอภ. ชุดที่ 5
1. คณะกรรมการส� ำ นั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม
2561 - ปัจจุบัน)
องค์ประกอบ

1. นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ
		ประธานกรรมการ
2. นายสรนิ ต ศิ ล ธรรม ปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
		วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
		กรรมการโดยต�ำแหน่ง
3. นายเดชาภิ วั ฒ น์ ณ สงขลา ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก
		งบประมาณ
		กรรมการโดยต�ำแหน่ง
4. พลโท หัสฎี วงศ์อิศเรศ (ด�ำรงต�ำแหน่ง ระหว่างวัน ที่
		1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2562)
		กรรมการโดยต�ำแหน่ง

5. นายสมศั ก ดิ์ โชติ รั ต นะศิ ริ (ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ระหว่ า ง
		วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 - 7 พฤษภาคม 2562)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายสมบัติ อยู่เมือง
		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์
		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
		พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน)
		กรรมการและเลขานุการ

