
1. บรษัิท ไทยยนูีคคอยลเ์ซ็นเตอร ์จํากัด (มหาชน) (TUCC) งบการเงนิรายปี 55 1,827                    N.A.

ผูส้อบบัญช ี: N.A. แบบ 56-1 ปี 55 1,796                    N.A.

ผูบ้รหิารแผนฟื8นฟกูจิการ : งบการเงนิงวด 6 เดอืน ปี 56* 1,661                    N.A.

บรษัิท ไทยยนูีคคอยลเ์ซ็นเตอร ์จํากัด (มหาชน) งบการเงนิรายปี 56 1,463                    N.A.

(ฟื8นฟกูจิการผา่นศาลลม้ละลาย) แบบ 56-1 ปี 56 1,432                    N.A.

งบการเงนิ Q1 ปี 57 1,387                    N.A.

งบการเงนิ Q2 ปี 57 1,296                    N.A.

งบการเงนิ Q3 ปี 57 1,204                    N.A.

งบการเงนิรายปี 57 1,096                    N.A.

แบบ 56-1 ปี 57 1,067                    N.A.

แบบ 56-2 ปี 57 1,037                    N.A.

งบการเงนิ Q1 ปี 58 1,022                    N.A.

งบการเงนิ Q2 ปี 58 931                       N.A.

งบการเงนิ Q3 ปี 58 837                       N.A.

งบการเงนิรายปี 58 732                       N.A.

แบบ 56-1 ปี 58 701                       N.A.

แบบ 56-2 ปี 58 671                       N.A.

งบการเงนิ Q1 ปี 59 655                       N.A.

งบการเงนิ Q2 ปี 59 564                       N.A.

งบการเงนิ Q3 ปี 59 473                       N.A.

งบการเงนิรายปี 59 367                       N.A.

แบบ 56-1 ปี 59 336                       N.A.

แบบ 56-2 ปี 59 304                       N.A.

งบการเงนิ Q1 ปี 60 291                       N.A.

งบการเงนิ Q2 ปี 60 199                       N.A.

งบการเงนิ Q3 ปี 60 108                       N.A.

งบการเงนิรายปี 60 2                          N.A.

2. บรษัิท แอล.ว.ีเทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) (LVT) แบบ 56-1 ปี 58 701                       N.A.

ผูส้อบบัญช ี: แบบ 56-2 ปี 58 671                       N.A.

ดร.วริัช อภเิมธธํีารง งบการเงนิ Q1 ปี 59 655                       N.A.

นายชยักรณ์ อุน่ปิตพิงษา งบการเงนิ Q2 ปี 59 564                       N.A.

นายอภริักษ์ อตอินุวรรคน์ งบการเงนิ Q3 ปี 59 473                       N.A.

ดร.ปรชีา สวน งบการเงนิรายปี 59 367                       N.A.

สํานักงาน ดร.วริัช แอนด ์แอสโซซเิอทส์ แบบ 56-1 ปี 59 336                       N.A.

ประธานเจา้หนา้ทีJบรหิาร : แบบ 56-2 ปี 59 304                       N.A.

นายโดนัล เอยีน แม็คเบน งบการเงนิ Q1 ปี 60 291                       N.A.

งบการเงนิ Q2 ปี 60 199                       N.A.

งบการเงนิ Q3 ปี 60 108                       N.A.

งบการเงนิรายปี 60 2                          N.A.

3. บรษัิท เอเชยีน อนิซเูลเตอร ์จํากัด (มหาชน) (AI) งบการเงนิรายปี 57

ผูส้อบบัญช ี:

นายวชิยั รจุติานนท์

นายอธพิงศ ์อธพิงศส์กลุ

นายเสถยีร วงศส์นันท์

บรษัิทนําสง่งบการเงนิปี 2557 เมืJอวันทีJ 27 มนีาคม 2558 
ซึJงสํานักงาน ก.ล.ต. ใหบ้รษัิทนําสง่งบการเงนิปี 2557 
ฉบับแกไ้ขภายในวันทีJ 27 พฤษภาคม 2558  ทั 8งนี8ปัจจบุัน
บรษัิทยังมไิดนํ้าสง่งบการเงนิดังกลา่ว (รายละเอยีดตาม
ขา่วของสํานักงาน ก.ล.ต. ฉบับทีJ 55/2558 ลงวันทีJ 27 
เมษายน 2558)

รายชื�อบรษิทัจดทะเบยีนที�ยงัมไิดน้ําสง่ขอ้มลูตามมาตรา 56 ณ วนัที� 2 มนีาคม 2561

      ตามทีJตลาดหลักทรัพยไ์ดอ้อกขอ้กําหนดโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 56 อนุโลมตามมาตรา 199 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535

      ณ วันทีJ 2 มนีาคม 2561  มบีรษัิทจดทะเบยีนทีJยังมไิดนํ้าสง่งบการเงนิ แบบ 56-1 และแบบ 56-2  จํานวน 14 บรษัิท ดังนี8

ชื�อบรษิทั
 งบการเงนิและรายงาน

ตามมาตรา56
 ที�ไมไ่ดน้ําสง่
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กําหนดที�คาด
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กําหนดใหบ้รษัิทจดทะเบยีนตอ้งนําสง่งบการเงนิ แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี  (แบบ 56-2)
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นางสาวกลุธดิา ภาสรุกลุ งบการเงนิรายปี 58

นายยทุธพงษ์ เชื8อเมอืงพาน

บรษัิท เอเอ็นเอส ออดทิ จํากัด

ประธานเจา้หนา้ทีJบรหิาร :

นายธนติย ์ธารรีัตนาวบิลูย์

4. บรษัิท เอไอ เอนเนอรจ์ ีจํากัด (มหาชน) (AIE) งบการเงนิรายปี 57

ผูส้อบบัญช ี:

นายวชิยั รจุติานนท์

นายอธพิงศ ์อธพิงศส์กลุ

นายเสถยีร วงศส์นันท์

นายยทุธพงษ์ เชื8อเมอืงพาน

นางสาวกลุธดิา ภาสรุกลุ งบการเงนิรายปี 58

บรษัิท เอเอ็นเอส ออดทิ จํากัด

กรรมการผูจั้ดการ :

นางสาวพมิพว์รรณ ธารรีัตนาวบิลูย์

5. บรษัิท ชโูอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (CHUO) งบการเงนิรายปี 59 367                       N.A.

ผูส้อบบัญช ี:  N.A. แบบ 56-1 ปี 59 336                       N.A.

ประธานเจา้หนา้ทีJบรหิาร : แบบ 56-2 ปี 59 304                       N.A.

นายธนัว ์วฒุธิรรม งบการเงนิ Q1 ปี 60 291                       ภายใน 30 ม.ีค. 2561

 งบการเงนิ Q2 ปี 60 199                       ภายใน 16 เม.ย. 2561

งบการเงนิ Q3 ปี 60 108                       N.A.

งบการเงนิรายปี 60 2                          N.A.

6. บรษัิท อนิเตอรแ์นชัJนเนลิเอนจเีนียรงิ จํากัด (มหาชน) (IEC) งบการเงนิ Q2 ปี 59 564                       N.A.

ผูส้อบบัญช ี: งบการเงนิ Q3 ปี 59 473                       N.A.

นายนรนิทร ์จรูะมงคล งบการเงนิรายปี 59 367                       N.A.

นางสาวศันสนีย ์พลูสวัสดิW งบการเงนิ Q1 ปี 60 291                       N.A.

นายธรีศักดิW ฉัJวศรสีกลุ งบการเงนิ Q2 ปี 60 199                       N.A.

นางสาวกัญญาณัฐ ศรรีัตน์ชชัวาลย์ งบการเงนิ Q3 ปี 60 108                       N.A.

นายสมคดิ เตยีตระกลู งบการเงนิรายปี 60 2                          N.A.

 บรษัิท แกรนท ์ธอนตัน จํากัด

กรรมการผูอํ้านวยการใหญ ่ :

นายพงศก์วนิ จงึรุง่เรอืงกจิ

7. บรษัิท อนิเตอร ์ฟารอ์สีท ์เอ็นเนอรย์ีJ คอรป์อเรชัJน  จํากัด (มหาชน) แบบ 56-2 ปี 59 304                       N.A.

(IFEC) งบการเงนิ Q1 ปี 60 291                       N.A.

ผูส้อบบัญช ี: งบการเงนิ Q2 ปี 60 199                       N.A.

นางสาวกรรณกิาร ์วภิาณุรัตน์ งบการเงนิ Q3 ปี 60 108                       N.A.

นายจโิรจ ศริโิรโรจน์ งบการเงนิรายปี 60 2                          N.A.

นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑติ

นายเจษฎา หังสพฤกษ์

บรษัิท กรนิทร ์ออดทิ จํากัด

กรรมการ :

นายศภุนันท ์ฤทธไิพโรจน์

8. บรษัิท เค.ซ.ี พร็อพเพอรต์ี8 จํากัด (มหาชน) (KC) งบการเงนิ Q1 ปี 60 291                       N.A.

ผูส้อบบัญช ี: N.A. งบการเงนิ Q2 ปี 60 199                       N.A.

กรรมการผูจั้ดการ : งบการเงนิ Q3 ปี 60 108                       N.A.

นายธรีณัฏฐ ์ตั 8งสถาพรพงษ์ งบการเงนิรายปี 60 2                          N.A.

9. บรษัิท โพลารสิ แคปปิตัล จํากัด (มหาชน) (POLAR) แบบ 56-1 ปี 59 336                       N.A.

ผูส้อบบัญช ี: N.A. แบบ 56-2 ปี 59 304                       N.A.

ประธานเจา้หนา้ทีJบรหิาร : งบการเงนิ Q1 ปี 60 291                       N.A.

นายญาณกร วรากลุรักษ์ งบการเงนิ Q2 ปี 60 199                       N.A.

บรษัิทนําสง่งบการเงนิปี 2558 เมืJอวันทีJ 29 มนีาคม2559 
ซึJงสํานักงาน ก.ล.ต. ใหบ้รษัิทนําสง่งบการเงนิปี2558 ฉบับ
แกไ้ขโดยเร็วทีJสดุ ทั 8งนี8ปัจจบุันบรษัิทยังมไิดนํ้าสง่งบ
การเงนิดังกลา่ว(รายละเอยีดตามขา่วของสํานักงาน ก.ล.ต.
 ฉบับทีJ42/2559  ลงวันทีJ 29 เมษายน 2559)

บรษัิทนําสง่งบการเงนิปี 2558 เมืJอวันทีJ 29  มนีาคม 2559
 ซึJงสํานักงาน ก.ล.ต. ใหบ้รษัิทนําสง่งบการเงนิปี2558 
ฉบับแกไ้ขโดยเร็วทีJสดุ ทั 8งนี8 ปัจจบุันบรษัิทยังมไิดนํ้าสง่งบ
การเงนิดังกลา่ว (รายละเอยีดตามขา่วของสํานักงาน ก.ล.ต.
 ฉบับทีJ 42/2559 ลงวันทีJ 29 เมษายน 2559)

บรษัิทนําสง่งบการเงนิปี 2557 เมืJอวันทีJ 26 มนีาคม 2558 
ซึJงสํานักงาน ก.ล.ต. ใหบ้รษัิทนําสง่งบการเงนิปี 2557 
ฉบับแกไ้ข ภายในวันทีJ 27 พฤษภาคม 2558 ทั 8งนี8 ปัจจบุัน
บรษัิทยังมไิดนํ้าสง่งบการเงนิดังกลา่ว (รายละเอยีดตาม
ขา่วของสํานักงาน ก.ล.ต. ฉบับทีJ 55/2558 ลงวันทีJ 27 
เมษายน 2558)
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งบการเงนิ Q3 ปี 60 108                       N.A.

งบการเงนิรายปี 60 2                          N.A.

10. บรษัิท เอ็นเนอรย์ีJ เอริธ์ จํากัด (มหาชน)  (EARTH) งบการเงนิ Q2 ปี 60 199                       N.A.

ผูส้อบบัญช ี: งบการเงนิ Q3 ปี 60 108                       N.A.

นายวเิชยีร กิJงมนตรี งบการเงนิรายปี 60 2                          N.A.

นางอนุทัย ภมูสิรุกลุ

นายสดุวณิ ปัญญาวงศข์ันติ

บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จํากัด

ผูทํ้าแผนฟื8นฟกูจิการ :

บรษัิท อวีาย คอรป์อเรท แอดไวซอรีJ เซอรว์สิเซส จํากัด

11. บรษัิท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (CIG) งบการเงนิรายปี 60 2                          ภายใน 9 ม.ีค. 2561

ผูส้อบบัญช ี:

นายปรชีา สวน

นายอภริักษ์ อตอินุวรรคน์

นายชยักรณ์ อุน่ปิตพิงษา

ดร. วริัช อภเิมธธํีารง

สํานักงาน ดร.วริัช แอนด ์แอสโซซเิอทส์

กรรมการผูจั้ดการ :

นายไสว ฉัตรชยัรุง่เรอืง

12. บรษัิท อ ีฟอร ์แอล เอม จํากัด (มหาชน) (EFORL) งบการเงนิรายปี 60 2                          ภายใน 15 ม.ีค. 2561

ผูส้อบบัญช ี:

นายนรนิทร ์จรูะมงคล

นางสาวศันสนีย ์พลูสวัสดิW

นายธรีศักดิW ฉัJวศรสีกลุ

นางสาวกัญญาณัฐ ศรรีัตน์ชชัวาลย์

นายสมคดิ เตยีตระกลู

บรษัิท แกรนท ์ธอนตัน จํากัด

ประธานกรรมการ :

นายปรชีา นันทน์ฤมติ

13. บรษัิท เนชัJน บรอดแคสติ8ง คอรป์อเรชัJน จํากัด (มหาชน) (NBC) งบการเงนิรายปี 60 2                          ภายใน 30 ม.ีค. 2561

ผูส้อบบัญช ี:

นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกลุ

นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ

นางสาววรรณาพร จงพรีเดชานนท์

บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากัด

กรรมการผูจั้ดการ :

นายสภุวัฒน์ สงวนงาม

14. บรษัิท เนชัJน มัลตมิเีดยี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (NMG) งบการเงนิรายปี 60 2                          ภายใน 30 ม.ีค. 2561

ผูส้อบบัญช ี:

นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกลุ

นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ

นางสาววรรณาพร จงพรีเดชานนท์

บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากัด

ประธานเจา้หนา้ทีJบรหิาร :

นายสมชาย มเีสน

* งบการเงนิทีJจัดทํา โดยทมีผูบ้รหิาร (In – house)


