ภาคผนวก ก. หมายเหตุ งบการเงิน และบทวิเคราะห์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส� ำหรับปีสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 (หน่วย : บาท ยกเว้นตามทีไ่ ด้ระบุไว้)
หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ตัง้ อยูท่ ี่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120
หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยงานราชการ (อาคาร B) ชัน้ 6 และชัน้ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง กรุงเทพมหานคร จัดตัง้ ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมือ่ วันที่ 27 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2543 โดยอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ได้มพี ระราชกฤษฎีกา
จัดตัง้ ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 117 ตอนที่ 98 ก. วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 และ สทอภ. ได้เริม่ ด�ำเนินงานเมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 โดยรับโอนทรัพย์สนิ หนีส้ นิ และทุน
บางส่วนมาจากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติและส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม
วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้
1.1 พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศให้เป็นความรูท้ ไี่ ร้พรมแดนและเกิดประโยชน์แก่สว่ นรวม
1.2 ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและเป็นศูนย์ขอ้ มูลด้านทรัพยากรธรรมชาติจากข้อมูลดาวเทียม
1.3 ให้บริการข้อมูลทีไ่ ด้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ ซึง่ รวมทัง้ บริการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
1.4 ให้บริการให้คำ� ปรึกษาและพัฒนาบุคลากรในด้านส�ำรวจข้อมูลจากระยะไกลด้วยดาวเทียมและภูมสิ ารสนเทศ
1.5 ศึกษา ค้นคว้า วิจยั พัฒนา และด�ำเนินการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือต่อเนือ่ งกับเทคโนโลยีอวกาศซึง่ รวมทัง้ การพัฒนาและสร้างดาวเทียมส�ำรวจทรัพยากรธรรมชาติ
ขนาดเล็กเองได้
1.6 เป็นหน่วยงานหลักก�ำหนดมาตรฐานกลางส�ำหรับระบบส�ำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบภูมสิ ารสนเทศทีเ่ หมาะสม
หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐทีก่ ระทรวงการคลังประกาศใช้ ซึง่ รวมถึงหลักการและนโยบายการบัญชีสำ� หรับหน่วยงานภาครัฐ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงินตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรือ่ ง แนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชี ประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรือ่ ง การน�ำเสนองบการเงิน
งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอืน่ ในนโยบายการบัญชี
หมายเหตุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐทีป
่ รับปรุงใหม่
กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ดงั นี้
มีผลบังคับใช้สำ� หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2559
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรือ่ ง ต้นทุนการกูย้ มื
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรือ่ ง อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
มีผลบังคับใช้สำ� หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2560
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรือ่ ง ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
มีผลบังคับใช้สำ� หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรือ่ ง สินค้าคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรือ่ ง เหตุการณ์ภายหลังวันทีใ่ นรายงาน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ฝ่ายบริหารเชือ่ ว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ขา้ งต้น จะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินในงวดทีน่ ำ� มาถือปฏิบตั ิ
หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีทส
ี่ � ำคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม และเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูงซึง่ มีอายุไม่เกิน
สามเดือนนับจากวันทีไ่ ด้มา
4.2 ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนีแ้ สดงด้วยมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจะตัง้ ขึน้ ส�ำหรับลูกหนีส้ ว่ นทีค่ าดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ทผี่ า่ นมา
เกีย่ วกับจ�ำนวนลูกหนีท้ เี่ ก็บเงินไม่ได้ ข้อมูลประวัตกิ ารช�ำระหนี้ และหลักฐานการติดตามลูกหนีแ้ ต่ละราย รวมกับการวิเคราะห์อายุลกู หนี้
4.3 สินค้าและวัสดุคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนและตีราคาสินค้าคงเหลือโดยวิธเี ข้าก่อนออกก่อน
วัสดุคงเหลือแสดงตามราคาทุนและค�ำนวณมูลค่าโดยวิธถี วั เฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนัก
4.4 อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุน ณ วันทีซ่ อื้ หรือได้มาหลังหักค่าเสือ่ มราคาสะสม
ส�ำหรับอุปกรณ์ทมี่ รี าคารวมหน่วยละไม่เกิน 5,000 บาท จะตัดเป็นค่าใช้จา่ ยทัง้ จ�ำนวนและจัดท�ำทะเบียนคุมแยกไว้ตา่ งหาก
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ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท การคำ�นวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์จะเริ่ม
คำ�นวณค่าเสือ่ มราคาเมือ่ สินทรัพย์พร้อมใช้งานโดยใช้วนั ทีท่ ก่ี รรมการตรวจรับ ยกเว้น ดาวเทียม THEOS และส่วนควบคุมภาคพืน้ ดินดาวเทียม THEOS จะคำ�นวณค่าเสือ่ มราคา
โดยใช้วนั ทีท่ จ่ี ดั ประชุมผูใ้ ช้ขอ้ มูลเป็นวันทีพ่ ร้อมใช้งานในการบริการลูกค้า
4.5 การรับรูร้ ายได้และค่าใช้จา่ ย
- รายได้จากงบประมาณจะรับรู้เมื่อได้รับจัดสรร และอนุมัติฎีกา
เบิกเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง
อายุการให้ประโยชน์ (ปี)
ประเภทของสินทรัพย์
- รายได้จากการขายสินค้าและบริการจะรับรู้เมื่อได้ส่งมอบสินค้า
30
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
หรือให้บริการกับลูกค้าแล้ว
5 , 10
อุปกรณ์สำ�นักงาน-คงทน
- รายได้ดอกเบี้ยรับจะรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา
โดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริงของสินทรัพย์
3
อุปกรณ์สำ�นักงาน-ไม่คงทน
- ค่าใช้จา่ ยรับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง
5
อุปกรณ์ไฟฟ้า
3
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
4.6 กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
5
ยานพาหนะ
ส�ำนักงานได้จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2545
5 , 10
อุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์
อยูภ่ ายใต้กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึง่ บริหารโดยบริษทั หลักทรัพย์
5
ดาวเทียม THEOS
จัดการกองทุนกสิกรไทย จ�ำกัด เจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงานสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิก
10
ส่วนควบคุมภาคพืน้ ดินดาวเทียม THEOS
กองทุนได้นับแต่วันแรกที่ได้รับการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ตามความสมัครใจ สมาชิก
สามารถเลือกจ่ายเงินสะสมได้ในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 2-15 ของเงินเดือน โดย
8
อุปกรณ์สำ�รวจ
ส�ำนักงานจะจ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 7 ถึง 9 ของเงินเดือนตาม
5
สินทรัพย์โครงสร้างพืน้ ฐาน
อายุงาน และจะรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีทเี่ กิดรายการ
หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
2560
2561
เงินสด
150,000.00
100,000.00
เงินยืมทดรองจ่าย
900,000.00
1,000,000.00
เงินฝากธนาคาร
     - เงินฝากกระแสรายวัน
2,934,906.84
4,000.00
     - เงินฝากออมทรัพย์
149,761,437.44
215,049,808.97
รวม
153,746,344.28
216,153,808.97

ลูกหนีเ้ งินยืม ประกอบด้วย
ลูกหนีเ้ งินยืม
ลูกหนี้ สทอภ. ค้างรับ
รวม

หมายเหตุ 6 ลูกหนีร้ ะยะสั้ น ประกอบด้วย
2561
3,372,437.19
ลูกหนีเ้ งินยืม
182,101,206.62
ลูกหนีก้ รมสรรพากร
2,229,195.51
รายได้คา้ งรับ
เงินประกันค้างรับ
11,682,914.79
ลูกหนีก้ ารค้า
933,571.53
ลูกหนีอ้ น่ื
200,319,325.64
รวม
    (117,810.06)
(หัก) ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ลูกหนีก้ ารค้าต่างประเทศ
200,201,515.58
รวม

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

2560
5,307,017.65
77,626,558.47
1,995,560.06
6,586,411.01
929,971.53
92,445,518.72
    (117,810.06)
92,327,708.66

2560
5,259,601.85
47,415.80
5,307,017.65

ลูกหนีเ้ งินยืมและลูกหนีก้ ารค้า ณ วันสิน้ ปีแยกตามอายุหนี้ ดังนี้
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ลูกหนีเ้ งินยืม
2561
2560
ลูกหนีก้ ารค้า
2561
2560

ยังไม่ถงึ กำ�หนดชำ�ระ และการส่งใช้ใบสำ�คัญ
2,489,536.60
3,855,936.16
ยังไม่ถงึ กำ�หนดชำ�ระ
4,107,541.98
2,223,126.23

เกินกำ�หนดชำ�ระ และการส่งใช้ใบสำ�คัญ
872,237.00
1,403,665.69
เกินกำ�หนดชำ�ระ
7,575,372.81
4,363,284.78

รวม
3,361,773.60
5,259,601.85
รวม
11,682,914.79
6,586,411.01

หมายเหตุ 7 เงินลงทุนระยะสั้ น ประกอบด้วย
2561
2560
1,067,125,978.87 738,421,372.46
เงินฝากประจำ�ไม่เกิน 1 ปี
1,067,125,978.87 738,421,372.46
รวม

หมายเหตุ 9 สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
่ ประกอบด้วย
2561
2560
436,476.79
430,144.71
ค่าเบีย้ ประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
292,213.77
291,618.66
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
989,904,765.76 13,567,345.25
เงินจ่ายล่วงหน้า
1,811,846.00
4,152,717.39
ค่าธรรมเนียมรับสัญญาณจ่ายล่วงหน้า
930,648.56
3,045,121.21
ค่าใช้จา่ ยอืน่ จ่ายล่วงหน้า
291,619.87
339,037.29
ภาษีซอ้ื ยังไม่ถงึ กำ�หนด
133,360.61
0.00
ภาษีมลู ค่าเพิม่ (ภพ.36)
993,800,931.36 21,825,984.51
รวม

หมายเหตุ 8 สิ นค้าและวัสดุ ประกอบด้วย
2561
1,191,061.05
สินค้าสำ�เร็จรูป
1,938,687.87
วัสดุคงคลัง
3,129,748.92
รวม

หมายเหตุ 10 เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย
2561
เงินฝากประจ�ำ 13 เดือน
70,000,000.00
รวม
70,000,000.00

2560
856,783.71
2,288,197.96
3,144,981.67

2560
0.00
0.00

หมายเหตุ 11 อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

ราคาทุน
ณ วันต้นงวด
ซือ้
รับโอน
โอนออก
รับบริจาค
ปรับปรุง
จ�ำหน่าย
ณ วันปลายงวด
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ณ วันต้นงวด
ค่าเสือ่ มราคา
จ�ำหน่าย
ณ วันปลายงวด
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
ณ วันที่ 30 ก.ย. 60

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
699,721,276.11
689,600.02
23,759,024.94
-

อุปกรณ์

2561
ดาวเทียม THEOS

งานระหว่างท�ำ

2560
รวม

รวม

6,274,618,737.83

96,006,603.30
733,667,236.49
(246,347,596.05)
(31,564,319.80)
551,761,923.94

10,078,328,969.02
750,620,842.09
192,608,448.01
(246,347,596.05)
(31,579,289.80)
(25,888,113.69)           
10,717,743,259.58

10,074,997,661.09
276,177,063.43
185,353,075.22
(206,794,835.22)
506,703.00
(12,120,200.05)
(239,790,498.45)           
10,078,328,969.02

2,544,862,555.14
213,073,846.02
(25,525,430.07)
2,732,410,971.09

6,129,365,534.92
87,199,700.85
6,216,565,235.77

-

8,941,715,608.86
339,172,413.17
(25,574,843.32)
9,255,313,178.71

8,812,291,561.27
369,035,645.97
(239,611,598.38)
8,941,715,608.86

434,831,480.65
463,119,796.64

58,053,502.06
145,253,202.91

551,761,923.94
96,006,603.30

1,462,430,080.87
-

1,136,613,360.16

6,274,618,737.83
-

(49,755.00)
724,120,146.07

3,007,982,351.78
16,264,005.58
168,849,423.07
(14,970.00)
(25,838,358.69)
3,167,242,451.74

267,487,518.80
38,898,866.30
(49,413.25)
306,336,971.85
417,783,174.22
432,233,757.31

ในปี 2561 สทอภ. โอนงานระหว่างท�ำทีแ่ ล้วเสร็จ จ�ำนวน 277,911,915.85 บาท ไปเป็นอาคารและส่วนปรับปรุง จ�ำนวน 23,759,024.94 บาท
อุปกรณ์ จ�ำนวน 168,849,423.07 บาท สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน จ�ำนวน 53,123,778.58 บาท ครุภณ
ั ฑ์ตำ�่ กว่าเกณฑ์ 615,369.46 บาท และปรับปรุงเป็นค่าใช้จา่ ย
จ�ำนวน 31,564,319.80 บาท
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หมายเหตุ 12 สิ นทรัพย์โครงสร้างพื้ นฐาน
ประกอบด้วย
ราคาทุน
ณ วันต้นงวด
ณ วันปลายงวด
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ณ วันต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ในงวด
ณ วันปลายงวด
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 30 ก.ย.
หมายเหตุ 13 สิ นทรัพย์ไม่มีตัวตน
ประกอบด้วย

ราคาทุน
ณ วันต้นงวด
ซือ้
รับโอนจากงานระหว่างท�ำ
จ�ำหน่าย
ณ วันปลายงวด
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ณ วันต้นงวด
ค่าตัดจ�ำหน่าย
จ�ำหน่าย
ณ วันปลายงวด
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 30 ก.ย.61
ณ วันที่ 30 ก.ย.60

2560

33,774,940.50
33,774,940.50

33,774,940.50
33,774,940.50

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

26,897,010.69
3,094,416.85
29,991,427.54

1,445,093.27

3,783,512.96

2561
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ค่าลิขสิทธิ์

2560
รวม

รวม

600,433,938.79
943,519.70
53,123,778.58
(1,498,146.12)
653,003,090.95

478,000.00
478,000.00

600,911,938.79
943,519.70
53,123,778.58
(1,498,146.12)
653,481,090.95

578,576,395.69
992,223.10
21,441,760.00
(98,440.00)
600,911,938.79

527,361,504.87
55,436,901.35
(1,498,143.12)
581,300,263.10

439,794.72
38,203.28
477,998.00

527,801,299.59
55,475,104.63
(1,498,143.12)
581,778,261.10

404,808,112.28
123,091,625.31
(98,438.00)
527,801,299.59

71,702,827.85
73,072,433.92

2.00
38,205.28

71,702,829.85
-

73,110,639.20

หมายเหตุ 14 เจ้าหนีร้ ะยะสั้ น ประกอบด้วย
2561
2560
31,218,529.22 16,559,279.23
เจ้าหนีก้ ารค้า
11,889,229.83 15,930,923.56
เจ้าหนีอ้ นื่
2,460,430.33
2,430,176.68
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
6,348,494.75
4,740,857.56
ใบส�ำคัญค้างจ่าย
3,195,786.89
1,181,695.00
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายอืน่
1,066.44
ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย
55,113,537.46 40,842,932.03
รวม
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2561

หมายเหตุ 15 เงินรับฝากระยะสั้ น ประกอบด้วย
2561
2560
15,845,281.85
21,410,611.10
เงินค�ำ้ ประกันต่าง ๆ
5,328,833.41
2,360,348.88
เงินประกันผลงาน
21,174,115.26 23,770,959.98
รวม

หมายเหตุ 16 หนีส
่ ประกอบด้วย
้ ิ นหมุนเวียนอืน
2561
6,971,122.61
รายได้รบั ล่วงหน้า
249,820.33
รายได้รอการรับรู้
125,388.36
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
7,346,331.30
รวม

หมายเหตุ 20 ค่าวัสดุ ประกอบด้วย

2561
2,108,944.48
3,637,823.50
2,772,695.42
3,069,312.68
1,866,157.61
13,454,933.69

2560
2,173,444.71
6,726,473.21
3,994,875.42
3,655,820.35
832,738.36
17,383,352.05

หมายเหตุ 17 รายได้จากงบประมาณ ประกอบด้วย
2561
2560
1,809,464,800.00 579,030,500.00
รายได้จากงบอุดหนุนทัว่ ไป
104,172.40
500,000.00
รายได้จากงบประมาณเบิกแทนกัน
1,035,000,000.00
78,762,485.00
รายได้จากงบกลาง
(756,284.51)
40,535,682.87
รายได้เงินอุดหนุน (เงินกู)้
2,843,812,687.89
698,828,667.87
รวม

หมายเหตุ 21 ค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย
2561
19,874,232.29
ค่าไฟฟ้า
1,251,829.98
ค่าน�ำ้ ประปา
1,326,277.42
ค่าโทรศัพท์
16,055,853.75
ค่าบริการทางโทรคมนาคม
38,508,193.44
รวม

2560
18,408,406.41
1,246,723.81
1,276,123.70
16,084,078.79
37,015,332.71

หมายเหตุ 18 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วย
2561
2560
160,971,030.16 154,083,478.29
เงินเดือน
(425,753.42)
เงินรางวัลผลการด�ำเนินงาน
11,356,764.42
10,964,317.91
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
13,686,839.86
12,872,418.70
สวัสดิการ
12,378,366.81
11,594,677.97
อืน่ ๆ
198,393,001.25 189,089,139.45
รวม

หมายเหตุ 22 ค่าธรรมเนียมรับสัญญาณดาวเทียม ประกอบด้วย
2561
2560
25,695,749.50
39,910,285.47
ค่าข้อมูลดาวเทียม
27,476,325.45
31,834,100.00
ค่าธรรมเนียมรับสัญญาณ
53,172,074.95
71,744,385.47
รวม

หมายเหตุ 19 ค่าใช้สอย ประกอบด้วย
2560
2561
ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม
40,476,185.79
50,629,508.03
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
13,063,668.60
18,315,827.53
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
6,862,227.74
13,458,619.03
ค่าแก๊สและน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
276,616.82
232,451.15
ค่าจ้างเหมาบริการ
137,669,853.40 109,675,519.71
ค่าธรรมเนียม
28,796.13
16,272.12
ค่าจ้างทีป่ รึกษา
24,936,830.83
70,585,245.94
ค่าใช้จา่ ยในการประชุม
6,572,988.62
5,083,147.46
ค่าเช่า
8,079,733.83
9,425,993.77
ค่าประชาสัมพันธ์
17,990,928.22
20,181,493.19
ภาษีขอคืนไม่ได้
13,260,558.71
6,087,915.32
ค่าใช้สอยอืน่
9,718,955.81
10,541,215.15
ค่าจ้างลูกจ้างโครงการ
17,876,507.38
22,059,409.08
ค่าจ้างทีป่ รึกษา
3,444,451.61
3,540,000.00
รวม
367,826,951.17 272,263,969.80
ค่าจ้างเหมาบริการ จ�ำนวน 137,669,853.40 บาท ประกอบด้วย ค่าจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกจ�ำนวน 123,459,481.36 บาท และค่าจ้างเหมาหน่วยงาน
ภาครัฐจ�ำนวน 14,210,372.04 บาท

หมายเหตุ 23 ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย ประกอบด้วย
2561
2560
ค่าเสือ่ มราคา
339,172,413.17 369,035,645.97
อาคารและอุปกรณ์
2,338,419.69
3,094,416.85
สินทรัพย์โครงสร้างพืน้ ฐาน
341,510,832.86 372,130,062.82
รวมค่าเสือ่ มราคา
55,475,104.63 123,091,625.31
ค่าตัดจ�ำหน่าย
396,985,937.49 495,221,688.13
รวม

2560
6,787,084.05
407,435.03
57,055.23
7,251,574.31

ค่าวัสดุสำ� นักงาน
ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุอนื่
ค่าครุภณ
ั ฑ์ตำ�่ กว่าเกณฑ์
รวม

หมายเหตุ 24 ภาระผูกพั น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สทอภ. มีภาระผูกพันทีย่ งั ไม่รบั รูร้ ายการใน
งบการเงิน ดังนี้
2561
2560
901,574,003.80 231,630,908.36
ไม่เกิน 1 ปี
30,721,347.85
15,469,545.99
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
932,295,351.65 247,100,454.35
รวม

089

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย
รายการ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณเบิกแทน
งบกลาง

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : บาท
การส�ำรองเงิน
เบิกจ่าย
คงเหลือ
1,809,464,800.00
104,172.40
1,035,000,000.00
-

งบสุทธิ
1,809,464,800.00
104,172.40
1,035,000,000.00

งบแสดงฐานะการเงิน
หมายเหตุ

สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีร้ ะยะสัน้
เงินลงทุนระยะสัน้
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์โครงสร้างพืน้ ฐาน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

5
6
7
8
9

216,153,808.97
200,201,515.58
1,067,125,978.87
3,129,748.92
993,800,931.36
2,480,411,983.70

153,746,344.28
92,327,708.66
738,421,372.46
3,144,981.67
21,825,984.51
1,009,466,391.58

10
11
12
13

70,000,000.00
1,462,430,080.87
1,445,093.27
71,702,829.85
1,605,578,003.99
4,085,989,987.69

1,136,613,360.16
3,783,512.96
73,110,639.20
1,213,507,512.32
2,222,973,903.90

งบแสดงฐานะการเงิน
หมายเหตุ

หนีส้ นิ 		
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เจ้าหนีร้ ะยะสัน้
14
เงินรับฝากระยะสัน้
15
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
16
		 รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ 		
สินทรัพย์สทุ ธิ/ส่วนทุน
		
สินทรัพย์สทุ ธิ/ส่วนทุน		
ทุน
รายได้สงู กว่าค่าใช้จา่ ยสะสม
รวมสินทรัพย์สทุ ธิ/ส่วนทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หน่วย : บาท
2560
2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หน่วย : บาท
2560
2561
55,113,537.46
21,174,115.26
7,346,331.30
83,633,984.02
83,633,984.02
4,002,356,003.67

40,842,932.03
23,770,959.98
7,251,574.31
71,865,466.32
71,865,466.32
2,151,108,437.58

252,201,883.79
3,750,154,119.88
4,002,356,003.67

252,201,883.79
1,898,906,553.79
2,151,108,437.58

งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
รายได้		
รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากการขายข้อมูลดาวเทียม
รายได้คา่ ฝึกอบรมและถ่ายทอด
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้ดอกเบีย้
รายได้อนื่ ๆ                                    
รวมรายได้		
ค่าใช้จา่ ย		
ค่าใช้จา่ ยบุคลากร
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าธรรมเนียมรับสัญญาณดาวเทียม
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
เงินบริจาคและเงินสนับสนุน
รวมค่าใช้จา่ ย		
รายได้ตำ�่ กว่าค่าใช้จา่ ยสุทธิ

หมายเหตุ

ส�ำหรับปีสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
หน่วย : บาท
2560

2561

17

2,843,812,687.89
31,057,266.82
25,127,130.58
157,614.70
16,968,398.61
10,187,954.68
2,927,311,053.28

698,828,667.87
37,911,133.93
26,266,427.33
99,267.97
17,287,848.35
28,581,807.69
808,975,153.14

18

198,393,001.25
1,778,500.00
367,826,951.17
13,454,933.69
38,508,193.44
53,172,074.95
396,985,937.49
5,943,895.20
1,076,063,487.19
1,851,247,566.09

189,089,139.45
2,943,200.00
272,263,969.80
17,383,352.05
37,015,332.71
71,744,385.47
495,221,688.13
5,791,199.98
1,091,452,267.59
(282,477,114.45)

19
20
21
22
23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลีย
่ นแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ/ส่ วนทุน
ทุน

ส� ำหรับปีสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายได้สงู /(ต�ำ่ )
กว่าค่าใช้จา่ ยสะสม

หน่วย : บาท
รวมสินทรัพย์สทุ ธิ
/ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
รายได้ตำ�่ กว่าค่าใช้จา่ ยส�ำหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

252,201,883.79
252,201,883.79

1,898,906,553.79
1,851,247,566.09
3,750,154,119.88

2,151,108,437.58
1,851,247,566.09
4,002,356,003.67

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
รายได้ตำ�่ กว่าค่าใช้จา่ ยส�ำหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

252,201,883.79
252,201,883.79

2,181,383,668.24
(282,477,114.45)
1,898,906,553.79

2,433,585,552.03
(282,477,114.45)
2,151,108,437.58

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

091

งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน		
รายได้สงู (ต�ำ่ ) กว่าค่าใช้จา่ ยสุทธิ
ปรับกระทบรายได้สงู กว่าค่าใช้จา่ ยเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าใช้จา่ ยตัดจ�ำหน่าย
รายได้จากการรับบริจาค
(ก�ำไร) ขาดทุน จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศทีย่ งั ไม่เกิดขึน้
(ก�ำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศทีเ่ กิดขึน้ แล้ว
(ก�ำไร) จากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ปรับปรุงสินทรัพย์เป็นค่าใช้จา่ ย
ดอกเบีย้ รับ
รายได้สงู กว่าค่าใช้จา่ ยก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ด�ำเนินงาน
การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์ดำ� เนินงาน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
ลูกหนีร้ ะยะสัน้
รายได้คา้ งรับ
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ด�ำเนินงาน เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนีร้ ะยะสัน้
เงินรับฝาก
รายได้รบั ล่วงหน้า
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนระยะสัน้
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากดอกเบีย้
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
เงินสดจ่ายในอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน		
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นของเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันสิน้ งวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด		
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

092

ส� ำหรับปีสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
2561

หน่วย : บาท
2560

1,851,247,566.09

(282,477,114.45)

396,985,937.49
(157,614.70)
(6,719.96)
(398,268.27)
1,042,486.50
31,579,289.80
(16,968,398.61)
2,263,324,278.34

495,221,688.13
(99,267.97)
44,418.93
0.00
(1,032,936.25)
12,120,200.05
(17,287,848.35)
206,489,140.09

(107,781,232.89)
1,988,793.71
15,232.75
(971,974,946.85)

102,974.04
45,217.36
(124,583.84)
2,539,867.38

14,816,655.08
(2,596,844.72)
184,038.56
(89,281.57)
1,197,886,692.41

(27,758,376.82)
1,005,424.63
752,924.12
25,940.01
183,078,526.97

(328,704,606.41)
(70,000,000.00)
14,745,969.45
43,771.03
(750,620,842.09)
(943,519.70)
(1,135,479,227.72)

59,481,828.57
22,873,676.79
1,211,838.32
(276,177,063.43)
(992,223.10)
(193,601,942.85)

62,407,464.69
153,746,344.28
216,153,808.97

(10,523,415.88)
164,269,760.16
153,746,344.28

การวิเคราะห์รายงานแสดงฐานะการเงิน
1. สินทรัพย์รวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�ำนวน  4,085.990 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 1,863.016 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
คิดเป็นร้อยละ 83.81 โดยเป็นสัดส่วนลดลงของ
1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 62.407 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.59 เนือ่ งจากได้รบั เงินโครงการธีออส-2
และยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ จึงน�ำฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
1.2 ลูกหนีร้ ะยะสัน้ เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 3.165 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 24.91 เนือ่ งจากมีการให้บริการให้คำ� ปรึกษาด้าน Solution
1.3 เงินลงทุนชัว่ คราวเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 328.705 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 44.51 เนือ่ งจากได้รบั เงินโครงการธีออส-2 และยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ
จึงน�ำไปฝากประจ�ำ
1.4 รายได้คา้ งรับเพิม่ ขึน้ 0.234 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 11.71 เนือ่ งจากเงินลงทุนชัว่ คราวเพิม่ ขึน้ ท�ำให้ดอกเบีย้ ค้างรับเพิม่ ขึน้
1.5 สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 971,975 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 4,453.29 เนือ่ งจาก มีการจ่ายเงินล่วงหน้าโครงการธีออส-2
1.6 ลูกหนีก้ รมสรรพากรเพิม่ ขึน้ 104.475 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 134.58 เนือ่ งจากมีการยืน่ ภาษีซอื้ โครงการธีออส-2 จ�ำนวน 97.776 ล้านบาท
และยังไม่ได้รบั เงินคืนจากการขอคืนภาษี
1.7 เงินลงทุนระยะยาวเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 70.000 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 100 เนือ่ งจากมีการฝากเงินฝากประจ�ำเพิม่
1.8 อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 323.478 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 28.37 เนือ่ งจากมีการลงทุนในโครงสร้างธีออส-2
1.9 สินทรัพย์ทไี่ ม่มตี วั ตนลดลง จ�ำนวน 1.408 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.93 เนือ่ งจากจัดซือ้ ลดลง
1.10 สินค้าและวัสดุคงเหลือลดลง 0.015 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.48 มีการซือ้ วัสดุสำ� นักงานลดลง
2. สินทรัพย์รวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 4,085.990 ล้านบาท มีรายได้จากแหล่งอืน่ 83.406 ล้านบาท คิดเป็น 0.02 เท่า (ค�ำนวณจากรายได้/
สินทรัพย์รวม) ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่าการบริหารสินทรัพย์ทกุ 100 บาท ท�ำให้เกิดรายได้ 2 บาท
3. สินทรัพย์สทุ ธิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 4,002.356 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 1,851.248 ล้านบาท ซึง่ มีผลจาก
ผลการด�ำเนินงานทีม่ รี ายได้สงู กว่าค่าใช้จา่ ยสะสมคิดเป็นร้อยละ 86.06

การวิเคราะห์รายงานแสดงผลการด�ำเนินงาน
1. รายได้สงู กว่าค่าใช้จา่ ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 1,851.248 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 2,133.725 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 755.36 เนือ่ งจากการที่ สทอภ. มี
1.1 รายได้จากรัฐบาลเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 2,144.984 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 306.94 เนือ่ งจากได้รบั เงินโครงการธีออส-2 เพิม่ ขึน้ รายได้จากการขายสินค้า
และบริการ ลดลง 7.993 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.45 รายได้ดอกเบีย้ ลดลงจ�ำนวน 0.320 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.85 รายได้จากการด�ำเนินงานอืน่ ลดลง
จ�ำนวน 17.752 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.39
1.2 ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานอืน่ ลดลงจ�ำนวน 15.389 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.41 ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายลดลงจ�ำนวน 98.236 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 19.84 ค่าใช้จา่ ยบุคลากรเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 9.303 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.92 และค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานอืน่ เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 73.543 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 18.06
1.3 รายได้ทไี่ ม่เกิดจากการด�ำเนินงาน ก�ำไรสุทธิจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 0.449 ล้านบาท
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 52.59
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