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ภาคผนวก ก. งบการเงิ น

ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2563

หมายเหตุ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5
ลูกหนี้ระยะสั้น
6
เงินลงทุนระยะสั้น
7
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
8
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
9
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อาคารและอุปกรณ์
10
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
11
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
12
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
หมายเหตุ งบการเงินนี้ เป็นงบการเงินทีย่ งั ไม่ได้รบั การรับรองจากผูส้ อบบัญชี

2563

หน่วย : บาท
2562

1,248,226,682.28
80,207,630.87
352,487,013.70
1,988,213.44
620,477,544.06
2,303,387,084.35

414,029,249.26
69,526,332.08
352,487,013.70
2,279,677.62
658,880,038.29
1,497,202,310.95

3,877,966,088.40
29.00
36,787,586.62
3,914,753,704.02
6,218,140,788.37

3,586,784,382.66
50,494.22
50,463,116.71
3,637,297,993.59
5,134,500,304.54
หน่วย : บาท

หมายเหตุ
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

13
14
15

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
หมายเหตุ งบการเงินนี้ เป็นงบการเงินทีย่ งั ไม่ได้รบั การรับรองจากผูส้ อบบัญชี

2563

2562

76,203,804.38
10,623,151.80
13,348,848.55
100,175,084.73
100,175,084.73
6,117,965,703.64

39,664,339.58
16,846,679.36
9,749,944.51
66,260,963.45
66,260,963.45
5,068,239,341.09

252,201,883.79
5,865,763,819.85
6,117,965,703.64

252,201,883.79
4,816,037,457.30
5,068,239,341.09
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ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
งบแสดงผลการด�ำเนิน งานทางการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้น สุดวัน ที่ 30 กัน ยายน 2563

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากงบประมาณ
16
รายได้จากการขายข้อมูลดาวเทียม
รายได้ค่าฝึกอบรมและถ่ายทอด
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
17
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
18
ค่าวัสดุ
19
ค่าสาธารณูปโภค
20
ค่าธรรมเนียมรับสัญญาณดาวเทียม
21
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
22
เงินบริจาคและเงินสนับสนุน
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
หมายเหตุ งบการเงินนี้ เป็นงบการเงินทีย่ งั ไม่ได้รบั การรับรองจากผูส้ อบบัญชี

2563

หน่วย : บาท
2562

1,795,931,300.00
22,626,080.35
20,017,324.77
758,853.47
9,871,243.57
69,911,546.20
1,919,116,348.36

1,982,256,010.50
29,502,950.70
30,033,810.36
1,987,714.54
18,666,741.59
19,744,498.21
2,082,191,725.90

212,838,273.34
587,100.00
352,875,030.13
10,959,008.03
32,172,646.40
33,323,648.20
217,822,707.71
8,811,572.00
869,389,985.81
1,049,726,362.55

205,808,424.31
1,140,150.00
373,592,683.03
11,984,245.30
34,056,926.30
53,919,635.21
333,448,661.49
6,514,241.88
1,020,464,967.52
1,061,726,758.38

GISTDA 20203 3

ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิน ทรัพย์สุท ธิ/ส่วนทุน
ส�ำหรับปีสิ้น สุดวัน ที่ 30 กัน ยายน 2563

ทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

252,201,883.79
252,201,883.79

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
252,201,883.79
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
252,201,883.79
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
หมายเหตุ งบการเงินนี้ เป็นงบการเงินทีย่ งั ไม่ได้รบั การรับรองจากผูส้ อบบัญชี

รายได้สูง/(ต�่ำ)
กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
3,754,310,698.92
1,061,726,758.38
4,816,037,457.30

หน่วย : บาท
รวม
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
4,006,512,582.71
1,061,726,758.38
5,068,239,341.09

4,816,037,457.30
1,049,726,362.55
5,865,763,819.85

5,068,239,341.09
1,049,726,362.55
6,117,965,703.64
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ส� ำ นั ก งานพัฒ นาเทคโนโลยีอวกาศและภู มิส ารสนเทศ (องค์ ก ารมหาชน)
หมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น
ส�ำหรับ ปีสิ้น สุด วัน ที่ 30 กั น ยายน 2563
(หน่ว ย : บาท ยกเว้ น ตามที่ ได้ ร ะบุ ไว้ )

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 จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวัน
ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2543 โดยอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา
221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา 5 แห่งพระ
ราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ได้มพี ระราชกฤษฎีกาจัดตัง้
ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2543 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2543 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่มที่
117 ตอนที่ 98ก. วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 และ สทอภ. ได้
เริ่มด�ำเนินงานเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 โดยรับโอน
ทรัพย์สนิ หนีส้ นิ และทุนบางส่วนมาจากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติและส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิง่
แวดล้อม

วั ต ถุ ประสงค์ ใ นการจัดตั้ง
1.1 พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็นความรู้
ที่ไร้พรมแดนและเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
1.2 ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลจากภาพถ่ายดาวเทียม และเป็นศูนย์
ข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศจากข้อมูลดาวเทียม และข้อมูล
ส�ำรวจจากแหล่งอื่น ๆ
1.3 ให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
ซึ่งรวมทั้งการจัดท�ำแผนที่และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.4 ให้บริการจัดหาเครื่องมือ ออกแบบ หรือบริการใด ๆ
โดยใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ให้แก่หน่วยงานของรัฐ
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 พระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ.2542 และ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2559 และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สทอภ.พ.ศ.2543
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สทอภ.ได้รับจัดสรรงบ
ประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป
จ�ำนวน 1,795,731,300 บาท โดยแบ่งเป็นแผนงานบุคลากรภารรัฐ
172,988,900 บาท แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 144,233,400 บาท แผนงานยุทธศาสตร์
พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
1,464,120,000 บาท แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์ 4,067,000 บาท แผนงานบูรณาการเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 10,322,000 บาท

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
รายงานการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ ที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ ซึ่งรวมถึง
หลักการและนโยบายบัญชีส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการใน
รายงานการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง รูปแบบการน�ำ
เสนอรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ตามหนังสือกรมบัญชี
กลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 357 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ,
ที่ กค0410.2/ว15 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ และ ที่ กค 0410.2/ว479
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563
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งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้
เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานการบั ญชี ภาครั ฐและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐที่ปรับปรุ ง ใหม่

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
โดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับจ�ำนวนลูกหนี้ที่
เก็บเงินไม่ได้ ข้อมูลประวัตกิ ารช�ำระหนี้ และหลักฐานการติดตามลูกหนี้
แต่ละรายรวมกับการวิเคราะห์อายุลูกหนี้
4.3 สินค้าและวัสดุคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนและตีราคาสินค้าคงเหลือ
โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
วัสดุคงเหลือแสดงตามราคาทุนและค�ำนวณมูลค่าโดยวิธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
4.4 อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้
มาหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม
ส�ำหรับอุปกรณ์ทมี่ รี าคารวมหน่วยละไม่เกิน 10,000 บาท  
จะตัดเป็นค่าใช้จา่ ยทัง้ จ�ำนวนและจัดท�ำทะเบียนคุมแยกไว้ตา่ งหาก
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตาม
อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท การ
ค�ำนวณค่าเสื่อมราคาสิน ทรัพย์จะเริ่มค�ำนวณค่าเสื่อมราคาเมื่อ
สิน ทรัพย์พร้อมใช้งานโดยใช้วัน ที่ที่กรรมการตรวจรับ ยกเว้น
ดาวเทียม THEOS และส่วนควบคุมภาคพื้นดินดาวเทียม THEOS จะ
ค�ำนวณค่าเสื่อมราคาโดยใช้วันที่ที่จัดประชุมผู้ใช้ข้อมูลเป็นวันที่
พร้อมใช้งานในการบริการลูกค้า
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ประเภทของสินทรัพย์

อายุการให้ประโยชน์ (ปี)

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์ส�ำนักงาน-คงทน
อุปกรณ์ส�ำนักงาน-ไม่คงทน
อุปกรณ์ไฟฟ้า
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ดาวเทียม THEOS
ส่ ว นควบคุ ม ภาคพื้ น ดิ น ดาวเที ย ม
THEOS
อุปกรณ์ส�ำรวจ
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
เกษตร
กีฬา

30 ,10
5 , 10
3
5
3
5
5, 10
5
10
8
5
5
5

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
2563

2562
100,000.00
950,000.00

เงินสด
เงินยืมทดรองจ่าย
1,000,000.00
เงินฝากธนาคาร
- เงินฝากกระแสรายวัน
4,000.00
2,000.00
- เงินฝากออมทรัพย์
1,247,222,682.28 412,977,249.26
รวมเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
1,248,226,682.28 414,029,249.26

4.5 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
-	 รายได้จากงบประมาณจะรับรูเ้ มือ่ ได้รบั จัดสรร และอนุมตั ฎิ กี า
เบิกเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง
- รายได้จากการขายสินค้าและบริการจะรับรูเ้ มือ่ ได้สง่ มอบสินค้า
หรือให้บริการกับลูกค้าแล้ว
- รายได้ดอกเบีย้ รับจะรับรูเ้ ป็นรายได้ตามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลา
โดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.6 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ส�ำนักงานได้จดั ให้มกี องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพตัง้ แต่วนั ที่ 15 มกราคม
2545 อยู่ภายใต้กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งบริหาร
โดยบริษั ทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จ�ำกัด เจ้าหน้าที่ของ
ส�ำนักงานสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้นบั แต่วนั แรกที่ได้รบั การ
บรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ตามความสมัครใจ สมาชิกสามารถเลือกจ่ายเงินสะสม
ได้ในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 2-15 ของเงินเดือน โดยส�ำนักงานจะจ่ายเงิน
สมทบเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 7 ถึง 9 ของเงินเดือนตามอายุงาน และ
จะรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน ในรอบระยะ
เวลาบัญชีที่เกิดรายการ

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น ประกอบด้วย
2563
2,200,000.00
67,619,723.84
1,305,666.75
8,375,017.65
1,346,459.62
80,846,867.86

ลูกหนี้เงินยืม
ลูกหนี้กรมสรรพากร
รายได้ค้างรับ
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
รวม
(หัก) ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ลูกหนีก้ ารค้าต่างประเทศ
(639,236.99)
รวมลูกหนี้ระยะสั้น
80,207,630.87

2562
1,800,000.00
60,296,519.09
1,299,679.51
5,355,885.81
1,442,845.46
70,194,929.87
(668,597.79)
69,526,332.08
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ลูกหนี้เงินยืม ประกอบด้วย
ลูกหนี้เงินยืม
ลูกหนี้ สทอภ. ค้างรับ
รวม
ลูกหนี้เงินยืมและลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นปีแยกตามอายุหนี้ ดังนี้
ลูกหนี้เงินยืม
2563
2562
ลูกหนี้การค้า
2563
2562

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
และการส่งใช้ใบส�ำคัญ
1,960,000.00
1,800,000.00

เกินก�ำหนดช�ำระ
และการส่งใช้ใบส�ำคัญ
240,000.00
-

5,541,380.54
1,324,477.00

2,833,637.11
4,031,408.81

หมายเหตุ 7 เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบด้วย
2563
เงินฝากประจ�ำไม่เกิน 1 ปี 352,487,013.70
รวมเงินลงทุนระยะสั้น 352,487,013.70

2562
352,487,013.70
352,487,013.70

2563
704,355.24
1,283,858.20
1,988,213.44

2562
815,340.92
1,464,336.70
2,279,677.62

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
ค่าเบีย้ ประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
เงินจ่ายล่วงหน้า

2563
5,195,485.59

2562
1,800,000.00
1,800,000.00

รวม
2,200,000.00
1,800,000.00
รวม
8,375,017.65
5,355,885.81

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย (ต่อ)

หมายเหตุ 8 สินค้าและวัสดุคงเหลือ ประกอบด้วย
สินค้าส�ำเร็จรูป
วัสดุคงคลัง
รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ

2563
2,200,000.00
2,200,000.00

2562
16,013,579.13

758,165.32
75,000.00
581,652,102.27 640,387,230.68

2563
1,374,660.59

2562
835,544.35

ค่ า ธรรมเนี ย มรั บ สั ญ ญาณ
จ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายอื่นจ่ายล่วงหน้า
400,613.78
463,032.11
ภาษีซื้อยังไม่ถึงก�ำหนด
565,036.99
694,010.02
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.36)
29,692,837.52
เงินมัดจ�ำอื่น ๆ
838,642.00
411,642.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 620,477,544.06 658,880,038.29
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ ณ 30 ก.ย. 2563 เป็นเงินจ่ายล่วงหน้า จ�ำนวน
581,652,102.27 บาท ประกอบด้วย 1) เงินจ่ายล่วงหน้าโครงการก่อสร้าง
อาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรม อ�ำเภอ
ศรีราชา จ.ชลบุรี จ�ำนวน 4,492,102.27 บาท ตามสัญญาเลขที่ 5/2561
ในอัตราร้อยละ 15 ของราคาค่าจ้างตามสัญญา จ�ำนวน 98,890,000 บาท
2) เงินจ่ายล่วงหน้าโครงการ THEOS-2 จ�ำนวน 577,160,000 บาท
ตามสัญญาเลขที่ 47/2561 ในอัตราร้อยละ 14.82 ของมูลค่าตามสัญญา
จ�ำนวน 6,984,000,000 บาท  
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เงินจ่ายล่วงหน้า ประกอบด้วย
2563
2562
เงินจ่ายล่วงหน้ายกมา
640,387,230.68 989,904,765.76
บวก เงินจ่ายล่วงหน้าในงวด
หัก รับรูเ้ งินจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์ (58,735,128.41) (349,517,535.08)
เงินจ่ายล่วงหน้าสุทธิ
581,652,102.27 640,387,230.68

หมายเหตุ 10 อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
2563
ราคาทุน

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อุปกรณ์

2562

ดาวเทียม THEOS

งานระหว่างท�ำ

รวม

รวม

ณ วันต้นงวด
762,026,010.34 3,236,139,823.13 6,274,618,737.83 2,840,637,971.03 13,113,422,542.33 10,713,188,559.58
ซื้อ
- 12,137,238.23
- 532,278,575.16 544,415,813.39 2,482,677,112.96
รับโอน
37,017,286.91 63,766,604.75
- 100,783,891.66
83,023,909.05
โอนออก
- (169,864,068.77) (169,864,068.77) (166,666,202.54)
รับบริจาค
51,000,00
51,000,00
1,000,000.00
ปรับปรุง
0
0
5,941,971.55
จ�ำหน่าย
- (32,206,541.29)
- (32,206,541.29) (5,742,808.27)           
ณ วันปลายงวด 799,043,297.25 3,279,888,124.82 6,274,618,737.83 3,203,052,477.42 13,556,602,637.32 13,113,422,542.33
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันต้นงวด
ค่าเสื่อมราคา
จ�ำหน่าย
ปรับปรุง
ณ วันปลายงวด
ราคาตามบัญชี

349,744,111.55 2,902,275,312.29 6,274,618,735.83
43,685,754.51 140,240,078.85
- (31,927,444.11)
393,429,866.06 3,010,587,947.03 6,274,618,735.83

ณ วันที่ 30 ก.ย. 63 405,613,431.19
ณ วันที่ 30 ก.ย. 62 412,281,898.79

269,300,177.79
333,864,510.84

- 9,526,638,159.67 9,255,332,253.41
- 183,925,833.36 275,695,432.53
(31,927,444.11) (5,720,374.97)
1,330,848.70
- 9,678,636,548.92 9,526,638,159.67

2.00 3,203,052,477.42 3,877,966,088.40
2.00 2,840,637,971.03
- 3,586,784,382.66

ในปี 2563 สทอภ. โอนงานระหว่างท�ำที่แล้วเสร็จ จ�ำนวน 169,864,068.77 บาท ไปเป็นอาคารและส่วนปรับปรุง จ�ำนวน 37,017,286.91 บาท
อุปกรณ์ จ�ำนวน 63,766,604.75 บาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ�ำนวน 19,195,680.82 บาท ครุภัณฑ์ต�่ำกว่าเกณฑ์ 2,911,010.41 บาท และค่าใช้จ่าย
46,973,485.88 บาท
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หมายเหตุ 11 สินทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย
2563

2562

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

33,724,446.28
50,465.22
33,774,911.50

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

ณ วันที่ 30 ก.ย.

29.00

50,494.22

หมายเหตุ 12 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

ราคาทุน
ณ วันต้นงวด
ซื้อ
รับโอนจากงานระหว่างท�ำ
จ�ำหน่าย
ปรับปรุง
ณ วันปลายงวด
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ณ วันต้นงวด
ค่าตัดจ�ำหน่าย
จ�ำหน่าย
ปรับปรุง
ณ วันปลายงวด
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 30 ก.ย.63
ณ วันที่ 30 ก.ย.62

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

2562
รวม

รวม

687,164,739.47
975,200.00
19,195,680.82
(105,823.00)
707,229,797.29

478,000.00
478,000.00

687,642,739.47
975,200.00
19,195,680.82
(105,823.00)
707,707,797.29

664,011,590.95
999,351.32
21,233,731.26
1,398,065.94
687,642,739.47

636,701,624.76
33,846,409.13
(105,821.22)
670,442,212.67

477,998.00
477,998.00

637,179,622.76
33,846,409.13
(105,821.22)
670,920,210.67

582,151,840.55
54,040,695.38

36,787,584.62
50,463,114.71

2.00
2.00

36,787,586.62
-

50,463,116.71

หมายเหตุ 13 เจ้าหนี้ระยะสั้น ประกอบด้วย
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ใบส�ำคัญค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น

2563
ค่าลิขสิทธิ์

2563
11,214,963.59
54,129,240.86
1,962,290.55
4,414,572.04
4,482,017.34
76,203,084.38

987,086.83
637,179,622.76

หมายเหตุ 14 เงินรับฝากระยะสั้น ประกอบด้วย
2562
15,968,176.79
15,994,637.51
2,178,901.56
2,840,997.12
2,681,626.60
39,664,339.58

เงินค�้ำประกันต่าง ๆ
เงินประกันผลงาน
รวมเงินรับฝากระยะสั้น

2563
9,362,636.75
1,260,515.05
10,623,151.80

2562
14,081,703.86
2,764,975.50
16,846,679.36
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หมายเหตุ 15 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
2563
รายได้รับล่วงหน้า
11,937,929.44
รายได้รอการรับรู้
1,392,665.62
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
18,253.49
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 13,348,848.55

หมายเหตุ 16 รายได้จากงบประมาณ ประกอบด้วย
2562
7,628,637.33
2,097,105.79
24,201.39
9,749,944.51

หมายเหตุ 18 ค่าใช้สอย ประกอบด้วย

หมายเหตุ 17 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วย
2563
2562
เงินเดือน
177,888,377.79 170,061,897.28
เงินรางวัลผลการด�ำเนินงาน
419,710.00
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
12,433,372.86 11,919,415.24
สวัสดิการ
13,465,916.17 10,729,500.19
อื่น ๆ
9,050,606.52 12,677,901.60
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร
212,838,273.34 205,808,424.31

หมายเหตุ 19 ค่าวัสดุ ประกอบด้วย
2563
2562
ค่าวัสดุส�ำนักงาน
1,409,346.84 1,662,845.52
ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 2,736,491.45 4,398,586.95
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
1,465,933.87 3,094,074.00
ค่าวัสดุอื่น
1,062,163.77 1,641,182.92
ค่าครุภัณฑ์ต�่ำกว่าเกณฑ์
4,285,072.10 1,187,555.91
รวมค่าวัสดุ
10,959,008.03 11,984,245.30

หมายเหตุ 20 ค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย
ค่าไฟฟ้า
ค่าน�้ำประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการทางโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค

2563
18,824,009.51
1,554,215.38
1,237,206.41
10,557,215.10
32,172,646.40

2563
2562
รายได้จากงบอุดหนุนทั่วไป
1,795,731,300.00 1,317,505,400.00
รายได้จากงบประมาณเบิกแทนกัน
200,000.00
1,270,610.50
รายได้จากงบกลาง
- 663,480,000.00
รายได้เงินอุดหนุน (เงินกู้)
รวมรายได้จากงบประมาณ
1,795,931,300.00 1,982,256,010.50

2562
20,512,105.13
1,376,144.10
1,278,542.58
10,890,134.49
34,056,926.30

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
ค่าแก๊สและน�้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียม
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าเช่า
ค่าประชาสัมพันธ์
ภาษีขอคืนไม่ได้
ค่าใช้สอยอื่น
ค่าจ้างลูกจ้างโครงการ
รวมค่าใช้สอย

2563
12,019,127.16
28,924,470.79
7,506,198.72
100,242.80
163,938,436.53
20,322.48
31,190,270.83
5,828,614.07
21,139,403.29
10,159,578.44
3,984,764.81
37,966,386.40
30,097,213.81
352,875,030.13

2562
38,873,563.67
23,880,084.98
13,617,970.90
204,915.64
140,803,845.54
25,078.26
58,506,464.97
6,157,761.58
12,927,317.35
8,569,189.61
6,974,030.12
29,504,257.98
33,548,202.43
373,592,683.03

ค่าจ้างเหมาบริการ จ�ำนวน 163,938,436.53 บาท ประกอบด้วย ค่าจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกจ�ำนวน 151,067,638.03 บาท และค่าจ้างเหมาหน่วยงาน
ภาครัฐจ�ำนวน 10,180,798.50 บาท ค่าจ้างที่ปรึกษา 2,690,000.00 บาท

หมายเหตุ 21 ค่าธรรมเนียมรับสัญญาณดาวเทียม ประกอบด้วย
ค่าข้อมูลดาวเทียม
ค่าธรรมเนียมรับสัญญาณ
รวมค่าธรรมเนียมรับสัญญาณ
ดาวเทียม

2563
12,735,023.44
20,588,624.76

2562
32,004,948.53
21,914,686.68

33,323,648.20

53,919,635.21
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หมายเหตุ 22 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย ประกอบด้วย
2563
ค่าเสื่อมราคา
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
รวมค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจ�ำหน่าย
รวมค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจ�ำหน่าย

2562

183,925,833.36 277,026,280.23
50,465.22
1,394,599.05
183,976,298.58 278,420,879.28
33,846,409.13 55,027,782.21
217,822,707.71 333,448,661.49

หมายเหตุ 23 ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สทอภ. มีภาระผูกพันที่ยังไม่รับรู้รายการ
ในรายงานการเงิน ดังนี้
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวมภาระผูกพัน

2563
1,248,465,257.91
21,947,690.52
1,270,412,948.43

2562
179,403,281.60
75,042,282.68
254,445,564.28

