เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๑ ง

หนา้ ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ
เรื่อง การส่งรายงานผลการประกอบกิจการ งบกระแสเงินสด งบกาไรขาดทุน และงบดุลประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๑
ด้วยประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ค้าขายในการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๙ กาหนดไว้ในข้อ ๔๓ (๖) และ (๗) ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศมีหน้าที่จัดส่งรายงานผลการประกอบกิจการ และงบกระแสเงินสด
ทุก ๆ สามเดือนจนครบหนึ่งปีนับจากวันที่เริ่มต้นการประกอบกิจการ (Actual Flight Operations)
และจัดส่งงบกาไรขาดทุนและงบดุลประจาปีต่อผู้อานวยการสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
เป็นประจาทุกปีภายในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป รวมทั้งข้อมูลทางด้านการเงินอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศกาหนด อาศัยอานาจ
ตามความในข้อ ๔๓ (๖) และ (๗) ของประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศจึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการค้าขาย
ในการเดินอากาศ เรื่อง การส่งรายงานผลการประกอบกิจการ งบกระแสเงินสด งบกาไรขาดทุน
และงบดุลประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ข้อ ๔ นอกจากต้ องปฏิ บั ติต ามข้ อ ๕ แล้ ว ให้ ผู้ ไ ด้ รั บใบอนุญ าตเป็ นครั้ งแรกมีหน้ าที่
จัดส่งรายงานผลการประกอบกิจการและงบกระแสเงินสดที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐาน
การบัญชีโดยใช้แบบการนาส่งท้ายประกาศนี้ ต่อผู้อานวยการ ทุก ๆ สามเดือนจนครบหนึ่งปีนับจาก
วันที่เริ่มต้นการประกอบกิจการ (Actual Flight Operations) โดยให้ประกอบด้วยเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการลงบัญ ชีใ ห้ ถูกต้อ งครบถ้ว น ทั้ ง นี้ ให้ จั ด ส่ งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัด จากเดือน
ที่ครบกาหนดสามเดือน
รายงานผลการประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ผลการดาเนินงานโดยรวมของ
ผู้ได้รับใบอนุญาต โดยให้ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ ค่าใช้จ่าย กาไรสุทธิ ซึ่งการรายงานต้องใช้ตัวเลขจากงบการเงินของนิติบุคคล

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๑ ง

หนา้ ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ข้อ ๕ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทุกรายมีหน้าที่จัดส่งงบกาไรขาดทุนและงบดุลประจาปีโดยใช้
แบบการน าส่งท้ายประกาศนี้ ต่อผู้อานวยการเป็นประจาทุกปีภายในเดือนพฤษภาคมของปีถัด ไป
รวมทั้งข้อมูลทางด้านการเงินอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) รายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(๒) งบกระแสเงินสด
(๓) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
(๔) สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
(๕) รายงานประจาปีหรือรายงานผลการประกอบกิจการในรอบปี
(๖) สาเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถจัดส่งข้อมูลดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่งได้
ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตชี้ แ จงเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น เป็ น หนั ง สื อ ต่ อ ผู้ อ านวยการ และผู้ อ านวยการ
อาจพิจารณาสั่งให้ขยายกาหนดเวลาการจัดส่งออกไปอีกตามความจาเป็นแก่กรณีได้
ข้อ ๖ การส่งข้อมูลตามข้อ ๔ หรือข้อ ๕ ให้กระทาโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ยื่น ต่อฝ่ายกากับกิจการการบินพลเรือน สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ด้วยตนเอง
(๒) ส่งทางไปรษณีย์ไปที่สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
(๓) ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปที่ erd@caat.or.th
ข้อ ๗ การไม่ จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ตามข้ อ ๔ และข้ อ ๕ ถื อ เป็ น การฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ป ฏิ บั ติการ
ให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศกาหนด
ซึ่งผู้อานวยการมีอานาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทาการแก้ไขปรับปรุงหรือดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดได้ แต่หากผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ทาการแก้ไขปรับปรุงภายในระยะเวลาที่ผู้อานวยการกาหนด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ต ามข้อ ๕๑ (๓) และวรรคสอง
ของประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขาย
ในการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
จุฬา สุขมานพ
ประธานกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ

สําหรับเจ้าหน้าที่
เลขรับที่.............................................วันที่............................................................
แบบนําส่งรายงาน
ผลการประกอบกิจการและ
งบกระแสเงินสด

เจ้าหน้าที่.................................................
(.................................................)

เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล
1.เอกสาร

2. ข้อมูล
ผู้ได้รับ
ใบอนุญาต

 รายงานผลการประกอบกิจการ รอบระยะเวลาบัญชี
เริ่มตั้งแต่เดือน...................พ.ศ. .........ถึง เดือน.................พ.ศ. ..............
 งบกระแสเงินสด
 เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ประกอบด้วย
..................................................................................
.................................................................................
..................................................................................
ชื่อนิติบุคคล...........................................................................
ประเภทใบอนุญาต..................................................................
เลขที่ใบอนุญาต....................................... มีกําหนด..........ปี
นับตั้งแต่วันที่...............เดือน.................พ.ศ. ........ ถึงวันที่ .................เดือน...................พ.ศ. .....................
ชื่อกรรมการผู้จัดการ.....................................................................................................................................

3. ที่ตั้ง

สํานักงานแห่งใหญ่เลขที่...............................หมู่ที่.......................ซอย............................ถนน.......................
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.............................................
โทร..........................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ……………………………………………………………….

๖. คํารับรอง ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุในแบบนําส่งรายงานผลการประกอบกิจการและงบกระแสเงินสด ตลอดจนข้อมูลของ
รายงานผลการประกอบกิจการและงบกระแสเงินสด รวมทั้งเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดส่งมาพร้อมนี้ได้
จัดทําขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงแล้ว
ลงชื่อ..................................................... ลงชื่อ...........................................................
(..........................................................) (............................................................)
กรรมการผู้อํานาจ / ผู้รับมอบอํานาจดําเนินการแทนนิติบุคคล
วันที่...................................................... (ประทับตรา)

สําหรับเจ้าหน้าที่
เลขรับที่.............................................วันที่............................................................
แบบนําส่งงบกําไรขาดทุน
งบดุลประจําปี และข้อมูล
ทางด้านการเงิน

เจ้าหน้าที่.................................................
(.................................................)

เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล
1.เอกสาร

2. ข้อมูล
ผู้ได้รับ
ใบอนุญาต

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
 ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. .............  รอบปี อื่น ๆ (โปรดระบุ)......................
 งบกําไรขาดทุน  งบดุลประจําปี
 ข้อมูลทางด้านการเงินอื่น ๆ ได้แก่
 รายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 งบกระแสเงินสด
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้น
 สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันประชุมสามัญประจําปีเมื่อวันที่.................................................................
 รายงานประจําปีหรือรายงานผลการประกอบกิจการในรอบปี
 สําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี
ชื่อนิติบุคคล...........................................................................
ประเภทใบอนุญาต..................................................................
เลขที่ใบอนุญาต....................................... มีกําหนด..........ปี
นับตั้งแต่วันที่...............เดือน.................พ.ศ. ........ ถึงวันที่ .................เดือน...................พ.ศ. .....................

3. ที่ตั้ง

สํานักงานแห่งใหญ่เลขที่...............................หมู่ที่.......................ซอย............................ถนน.......................
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.............................................
โทร..........................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ……………………………………………………………….

๔. ผู้ทํา
บัญชี

(นาย/นาง/นางสาว)............................................................ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ …………..............……………………………………

5. ผู้สอบ
บัญชีรับ
อนุญาต

(นาย/นาง/นางสาว).........................................................วันที่รับรองงบการเงิน............................................

รหัสผู้ทําบัญชี

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี

โทร. ....................................................

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ………………………….โทร..............................

การแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชี  ไม่มีเงื่อนไข

 มีเงื่อนไข  ไม่แสดงความเห็น  ไม่ถูกต้อง

๖. คํารับรอง ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า
ข้ อ ความที่ ร ะบุ ใ นแบบ
นํ า ส่ ง งบกํ า ไรขาดทุ น ลงชื่อ..................................................... ลงชื่อ...........................................................
งบดุลประจําปี และข้อมูล
(..........................................................) (............................................................)
ทางด้ า นการเงิ น และ
ข้ อ มู ล ทางด้ า นการเงิ น
กรรมการผู้อํานาจ / ผู้รับมอบอํานาจดําเนินการแทนนิติบุคคล
ทั้ ง หมดดั ง กล่ า วที่ จั ดส่ ง
วันที่...................................................... (ประทับตรา)
มาพร้ อ มนี้ ไ ด้ จั ด ทํ า ขึ้ น
อย่ า งถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
ตามความเป็ น จริ ง และ
ตามมาตรฐานการบัญชี

คําแนะนําการกรอกข้อมูลในแบบนําส่งงบกําไรขาดทุน
งบดุลประจําปี และข้อมูลทางด้านการเงิน
หัวข้อ
เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล

คําอธิบาย/รายละเอียด
เลขทะเบียนนิติบุคคลที่จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
เป็นช่องทางในการติดต่อกับสํานักงานเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร /
ข่าวประชาสัมพันธ์จากสํานักงานได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น
ผูท้ ําบัญชี
ให้กรอกรหัสผูท้ ําบัญชี ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต
เพื่อให้การรับรองบัญชีเป็นไปโดยถูกต้องมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยการบัญชี
ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกําหนด
ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไข
ในการอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ พ.ศ. 2559
ข้อ 43 (๖) และ (๗) กําหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดส่งรายงาน
ผลการประกอบกิ จ การและงบกระแสเงิ น สดทุ ก ๆ สามเดื อ น
จนครบหนึ่ ง ปี นั บ จากวั น ที่ เ ริ่ ม ต้ น การประกอบกิ จ การ (Actual
Flight Operations) และจัดส่งงบกําไรขาดทุน และงบดุลประจําปี
ต่อผู้อํานวยการเป็นประจําทุกปีภายในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป
ตามลําดับ
งบการเงิน (ในคําว่า “รายงานการตรวจสอบ รายงานผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลง
งบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต”)
ฐานะการเงิ น ของกิ จ การ ไม่ ว่ า จะรายงานโดยงบดุ ล งบกํ า ไร
ขาดทุน งบกําไรสะสม งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น งบประกอบ หรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หรือคําอธิบายอื่นซึ่งระบุไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน และต้อง
ได้รับการตรวจสอบ และแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
มาตรฐานการบัญชี
หลั ก การบั ญ ชี แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป หรื อ
มาตรฐานการบั ญ ชี ที่ กําหนดตามกฎหมายว่ าด้ วยการนั้ น (ตาม
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543)

