
1. บรษัิท ไทยยนูีคคอยลเ์ซน็เตอร ์จ ำกัด (มหำชน) (TUCC) งบกำรเงนิรำยปี 55 1,797                 N.A.

ผูส้อบบัญช ี: N.A. แบบ 56-1 ปี 55 1,766                 N.A.

ผูบ้รหิำรแผนฟ้ืนฟกูจิกำร : งบกำรเงนิงวด 6 เดอืน ปี 56* 1,631                 N.A.

บรษัิท ไทยยนูีคคอยลเ์ซน็เตอร ์จ ำกัด (มหำชน) งบกำรเงนิรำยปี 56 1,433                 N.A.

(ฟ้ืนฟกูจิกำรผำ่นศำลลม้ละลำย) แบบ 56-1 ปี 56 1,402                 N.A.

งบกำรเงนิ Q1 ปี 57 1,357                 N.A.

งบกำรเงนิ Q2 ปี 57 1,266                 N.A.

งบกำรเงนิ Q3 ปี 57 1,174                 N.A.

งบกำรเงนิรำยปี 57 1,066                 N.A.

แบบ 56-1 ปี 57 1,037                 N.A.

แบบ 56-2 ปี 57 1,007                 N.A.

งบกำรเงนิ Q1 ปี 58 992                    N.A.

งบกำรเงนิ Q2 ปี 58 901                    N.A.

งบกำรเงนิ Q3 ปี 58 807                    N.A.

งบกำรเงนิรำยปี 58 702                    N.A.

แบบ 56-1 ปี 58 671                    N.A.

แบบ 56-2 ปี 58 641                    N.A.

งบกำรเงนิ Q1 ปี 59 625                    N.A.

งบกำรเงนิ Q2 ปี 59 534                    N.A.

งบกำรเงนิ Q3 ปี 59 443                    N.A.

งบกำรเงนิรำยปี 59 337                    N.A.

แบบ 56-1 ปี 59 306                    N.A.

แบบ 56-2 ปี 59 274                    N.A.

งบกำรเงนิ Q1 ปี 60 261                    N.A.

งบกำรเงนิ Q2 ปี 60 169                    N.A.

งบกำรเงนิ Q3 ปี 60 78                     N.A.

2. บรษัิท แอล.ว.ีเทคโนโลย ีจ ำกัด (มหำชน) (LVT) แบบ 56-1 ปี 58 671                    N.A.

ผูส้อบบัญช ี: แบบ 56-2 ปี 58 641                    N.A.

ดร.วรัิช อภเิมธธี ำรง งบกำรเงนิ Q1 ปี 59 625                    N.A.

นำยชัยกรณ์ อุน่ปิตพิงษำ งบกำรเงนิ Q2 ปี 59 534                    N.A.

นำยอภรัิกษ์ อตอินุวรรคน์ งบกำรเงนิ Q3 ปี 59 443                    N.A.

ดร.ปรชีำ สวน งบกำรเงนิรำยปี 59 337                    N.A.

ส ำนักงำน ดร.วรัิช แอนด ์แอสโซซเิอทส์ แบบ 56-1 ปี 59 306                    N.A.

ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร : แบบ 56-2 ปี 59 274                    N.A.

นำยโดนัล เอยีน แม็คเบน งบกำรเงนิ Q1 ปี 60 261                    N.A.

งบกำรเงนิ Q2 ปี 60 169                    N.A.

งบกำรเงนิ Q3 ปี 60 78                     N.A.

3. บรษัิท เอเชยีน อนิซเูลเตอร ์จ ำกัด (มหำชน) (AI) งบกำรเงนิรำยปี 57

ผูส้อบบัญช ี:

นำยวชิัย รุจติำนนท์

นำยอธพิงศ ์อธพิงศส์กลุ

นำยเสถยีร วงศส์นันท์

บรษัิทน ำสง่งบกำรเงนิปี 2557 เมือ่วนัที ่27 มนีำคม 

2558 ซึง่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ใหบ้รษัิทน ำสง่งบกำรเงนิปี 

2557 ฉบับแกไ้ขภำยในวนัที ่27 พฤษภำคม 2558  

ทัง้นี้ปัจจบุันบรษัิทยังมไิดน้ ำสง่งบกำรเงนิดังกลำ่ว 

(รำยละเอยีดตำมขำ่วของส ำนักงำน ก.ล.ต. ฉบับที ่

55/2558 ลงวนัที ่27 เมษำยน 2558)

รายชือ่บรษิทัจดทะเบยีนทีย่งัมไิดน้ าสง่ขอ้มลูตามมาตรา 56 ณ วนัที ่31 มกราคม 2561

      ตำมทีต่ลำดหลักทรัพยไ์ดอ้อกขอ้ก ำหนดโดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 56 อนุโลมตำมมำตรำ 199 แหง่พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535

      ณ วนัที ่31 มกรำคม 2561  มบีรษัิทจดทะเบยีนทีย่ังมไิดน้ ำสง่งบกำรเงนิ แบบ 56-1 และแบบ 56-2  จ ำนวน 10 บรษัิท ดังนี้

ชือ่บรษิทั

 งบการเงนิและรายงาน

ตามมาตรา56

 ทีไ่มไ่ดน้ าสง่
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ก าหนดทีค่าด

วา่จะสง่

ก ำหนดใหบ้รษัิทจดทะเบยีนตอ้งน ำสง่งบกำรเงนิ แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี  (แบบ 56-2)



ชือ่บรษิทั
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นำงสำวกลุธดิำ ภำสรุกลุ งบกำรเงนิรำยปี 58

นำยยทุธพงษ์ เชือ้เมอืงพำน

บรษัิท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ำกัด

ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร :

นำยธนติย ์ธำรรัีตนำวบิลูย์

4. บรษัิท เอไอ เอนเนอรจ์ ีจ ำกัด (มหำชน) (AIE) งบกำรเงนิรำยปี 57

ผูส้อบบัญช ี:

นำยวชิัย รุจติำนนท์

นำยอธพิงศ ์อธพิงศส์กลุ

นำยเสถยีร วงศส์นันท์

นำยยทุธพงษ์ เชือ้เมอืงพำน

นำงสำวกลุธดิำ ภำสรุกลุ งบกำรเงนิรำยปี 58

บรษัิท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ำกัด

กรรมกำรผูจั้ดกำร :

นำงสำวพมิพว์รรณ ธำรรัีตนำวบิลูย์

5. บรษัิท ชโูอ เซน็โก (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (CHUO) งบกำรเงนิรำยปี 59 337                    N.A.

ผูส้อบบัญช ี:  N.A. แบบ 56-1 ปี 59 306                    N.A.

ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร : แบบ 56-2 ปี 59 274                    N.A.

นำยธันว ์วฒุธิรรม งบกำรเงนิ Q1 ปี 60 261                    ภำยใน 30 ม.ีค. 2561

 งบกำรเงนิ Q2 ปี 60 169                    ภำยใน 16 เม.ย. 2561

งบกำรเงนิ Q3 ปี 60 78                     N.A.

6. บรษัิท อนิเตอรแ์นชั่นเนลิเอนจเีนียรงิ จ ำกัด (มหำชน) (IEC) งบกำรเงนิ Q2 ปี 59 534                    N.A.

ผูส้อบบัญช ี: งบกำรเงนิ Q3 ปี 59 443                    N.A.

นำยนรนิทร ์จรูะมงคล งบกำรเงนิรำยปี 59 337                    N.A.

นำงสำวศันสนีย ์พลูสวสัดิ์ งบกำรเงนิ Q1 ปี 60 261                    N.A.

นำยธรีศักดิ ์ฉ่ัวศรสีกลุ งบกำรเงนิ Q2 ปี 60 169                    N.A.

นำงสำวกัญญำณัฐ ศรรัีตน์ชัชวำลย์ งบกำรเงนิ Q3 ปี 60 78                     N.A.

นำยสมคดิ เตยีตระกลู

 บรษัิท แกรนท ์ธอนตัน จ ำกัด

กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ ่ :

นำยพงศก์วนิ จงึรุง่เรอืงกจิ

7. บรษัิท อนิเตอร ์ฟำรอ์สีท ์เอ็นเนอรย์ี ่คอรป์อเรชั่น  จ ำกัด แบบ 56-2 ปี 59 274                    N.A.

(มหำชน) (IFEC) งบกำรเงนิ Q1 ปี 60 261                    N.A.

ผูส้อบบัญช ี: งบกำรเงนิ Q2 ปี 60 169                    N.A.

นำงสำวกรรณกิำร ์วภิำณุรัตน์ งบกำรเงนิ Q3 ปี 60 78                     N.A.

นำยจโิรจ ศริโิรโรจน์

นำงสำวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑติ

นำยเจษฎำ หงัสพฤกษ์

บรษัิท กรนิทร ์ออดทิ จ ำกัด

กรรมกำร :

นำยศภุนันท ์ฤทธไิพโรจน์

8. บรษัิท เค.ซ.ี พร็อพเพอรต์ี ้จ ำกัด (มหำชน) (KC) งบกำรเงนิ Q1 ปี 60 261                    N.A.

ผูส้อบบัญช ี: N.A. งบกำรเงนิ Q2 ปี 60 169                    N.A.

กรรมกำรผูจั้ดกำร (รักษำกำร) : งบกำรเงนิ Q3 ปี 60 78                     N.A.

นำย วรัีณ มณีภำค

บรษัิทน ำสง่งบกำรเงนิปี 2558 เมือ่วนัที ่29 มนีำคม

2559 ซึง่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ใหบ้รษัิทน ำสง่งบกำรเงนิปี

2558 ฉบับแกไ้ขโดยเร็วทีส่ดุ ทัง้นี้ปัจจบุันบรษัิทยัง

มไิดน้ ำสง่งบกำรเงนิดังกลำ่ว(รำยละเอยีดตำมขำ่วของ

ส ำนักงำน ก.ล.ต. ฉบับที4่2/2559  ลงวนัที ่29 

เมษำยน 2559)

บรษัิทน ำสง่งบกำรเงนิปี 2558 เมือ่วนัที ่29  มนีำคม 

2559 ซึง่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ใหบ้รษัิทน ำสง่งบกำรเงนิปี

2558 ฉบับแกไ้ขโดยเร็วทีส่ดุ ทัง้นี้ ปัจจบุันบรษัิทยัง

มไิดน้ ำสง่งบกำรเงนิดังกลำ่ว (รำยละเอยีดตำมขำ่วของ

ส ำนักงำน ก.ล.ต. ฉบับที ่42/2559 ลงวนัที ่29 

เมษำยน 2559)

บรษัิทน ำสง่งบกำรเงนิปี 2557 เมือ่วนัที ่26 มนีำคม 

2558 ซึง่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ใหบ้รษัิทน ำสง่งบกำรเงนิปี 

2557 ฉบับแกไ้ข ภำยในวนัที ่27 พฤษภำคม 2558 

ทัง้นี้ ปัจจบุันบรษัิทยังมไิดน้ ำสง่งบกำรเงนิดังกลำ่ว 

(รำยละเอยีดตำมขำ่วของส ำนักงำน ก.ล.ต. ฉบับที ่

55/2558 ลงวนัที ่27 เมษำยน 2558)
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9. บรษัิท โพลำรสิ แคปปิตัล จ ำกัด (มหำชน) (POLAR) แบบ 56-1 ปี 59 306                    N.A.

ผูส้อบบัญช ี: N.A. แบบ 56-2 ปี 59 274                    N.A.

ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร : งบกำรเงนิ Q1 ปี 60 261                    N.A.

นำยญำณกร วรำกลุรักษ์ งบกำรเงนิ Q2 ปี 60 169                    N.A.

งบกำรเงนิ Q3 ปี 60 78                     N.A.

10. บรษัิท เอ็นเนอรย์ี ่เอริธ์ จ ำกัด (มหำชน)  (EARTH) งบกำรเงนิ Q2 ปี 60 169                    N.A.

ผูส้อบบัญช ี: งบกำรเงนิ Q3 ปี 60 78                     N.A.

นำยวเิชยีร กิง่มนตรี

นำงอนุทัย ภมูสิรุกลุ

นำยสดุวณิ ปัญญำวงศข์ันติ

บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำส ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกัด

ผูท้ ำแผนฟ้ืนฟกูจิกำร :

บรษัิท อวีำย คอรป์อเรท แอดไวซอรี ่เซอรว์สิเซส จ ำกัด

* งบกำรเงนิทีจั่ดท ำ โดยทมีผูบ้รหิำร (In – house)


