
1. บรษัิท ไทยยนูีคคอยลเ์ซน็เตอร ์จ ำกดั (มหำชน) (TUCC) งบกำรเงนิรำยปี 55 1,949                           

ผูส้อบบัญช ี: N.A. แบบ 56-1 ปี 55 1,918                           

ผูบ้รหิำรแผนฟ้ืนฟกูจิกำร : งบกำรเงนิงวด 6 เดอืน ปี 56 * 1,783                           

บรษัิท ไทยยนูีคคอยลเ์ซน็เตอร ์จ ำกดั (มหำชน) งบกำรเงนิรำยปี 56 1,585                           

(ฟ้ืนฟกูจิกำรผำ่นศำลลม้ละลำย) แบบ 56-1 ปี 56 1,554                           

งบกำรเงนิ Q1 ปี 57 1,509                           

งบกำรเงนิ Q2 ปี 57 1,418                           

งบกำรเงนิ Q3 ปี 57 1,326                           

งบกำรเงนิรำยปี 57 1,218                           

แบบ 56-1 ปี 57 1,189                           

แบบ 56-2 ปี 57 1,159                           

งบกำรเงนิ Q1 ปี 58 1,144                           

งบกำรเงนิ Q2 ปี 58 1,053                           

งบกำรเงนิ Q3 ปี 58 959                             

งบกำรเงนิรำยปี 58 854                             

แบบ 56-1 ปี 58 823                             

แบบ 56-2 ปี 58 793                             

งบกำรเงนิ Q1 ปี 59 777                             

งบกำรเงนิ Q2 ปี 59 686                             

งบกำรเงนิ Q3 ปี 59 595                             

งบกำรเงนิรำยปี 59 489                             

แบบ 56-1 ปี 59 458                             

แบบ 56-2 ปี 59 426                             

งบกำรเงนิ Q1 ปี 60 413                             

งบกำรเงนิ Q2 ปี 60 321                             

งบกำรเงนิ Q3 ปี 60 230                             

งบกำรเงนิรำยปี 60 124                             

แบบ 56-1 ปี 60 91                               

แบบ 56-2 ปี 60 63                               

* งบกำรเงนิทีจั่ดท ำ โดยทมีผูบ้รหิำร (In – house) งบกำรเงนิ Q1 ปี 61 48                               

2. บรษัิท แอล.ว.ีเทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) (LVT) งบกำรเงนิ Q1 ปี 59 777                             

ผูส้อบบัญช ี: งบกำรเงนิ Q2 ปี 59 686                             

ดร.วรัิช อภเิมธธี ำรง งบกำรเงนิ Q3 ปี 59 595                             

นำยชยักรณ์ อุน่ปิตพิงษำ งบกำรเงนิรำยปี 59 489                             

นำยอภรัิกษ์ อตอินุวรรคน์ แบบ 56-1 ปี 59 458                             

ดร.ปรชีำ สวน แบบ 56-2 ปี 59 426                             

ส ำนักงำน ดร.วรัิช แอนด ์แอสโซซเิอทส์ งบกำรเงนิ Q1 ปี 60 413                             

ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร : งบกำรเงนิ Q2 ปี 60 321                             

นำยโดนัล เอยีน แม็คเบน งบกำรเงนิ Q3 ปี 60 230                             

งบกำรเงนิรำยปี 60 124                             

แบบ 56-1 ปี 60 458                             

แบบ 56-2 ปี 60 63                               

งบกำรเงนิ Q1 ปี 61 48                               

รายชือ่บรษิทัจดทะเบยีนทีย่งัมไิดน้ าสง่ขอ้มลูตามมาตรา 56 ณ วนัที ่2 กรกฏาคม 2561

      ตำมทีต่ลำดหลักทรัพยไ์ดอ้อกขอ้ก ำหนดโดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 56 อนุโลมตำมมำตรำ 199 แหง่พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์

      ณ วันที ่2 กรกฏำคม 2561  มบีรษัิทจดทะเบยีนทีย่ังมไิดน้ ำสง่งบกำรเงนิ แบบ 56-1 และแบบ 56-2  จ ำนวน 11 บรษัิท ดังนี้

ชือ่บรษิทั
 งบการเงนิและรายงาน

ตามมาตรา56 ทีไ่มไ่ดน้ าสง่
 จ านวนวนัทีล่า่ชา้

พ.ศ. 2535 ก ำหนดใหบ้รษัิทจดทะเบยีนตอ้งน ำสง่งบกำรเงนิ แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี  (แบบ 56-2)
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ตามมาตรา56 ทีไ่มไ่ดน้ าสง่
 จ านวนวนัทีล่า่ชา้

3. บรษัิท ชโูอ เซน็โก (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (CHUO) งบกำรเงนิ Q1 ปี 60 413                             

ผูส้อบบัญช ี:  N.A. งบกำรเงนิ Q2 ปี 60 321                             

นำยบญุเลศิ แกว้พันธุพ์ฤกษ์ งบกำรเงนิ Q3 ปี 60 230                             

นำงสำวปิยนุช เกษมศภุกร งบกำรเงนิรำยปี 60 124                             

นำงสำวรุง้ตวัน บญุศักดิเ์ฉลมิ แบบ 56-1 ปี 60 91                               

บรษัิท บพีอีำร ์ออดทิ แอนด ์แอดไวเซอรี ่จ ำกดั แบบ 56-2 ปี 60 63                               

ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร : งบกำรเงนิ Q1 ปี 61 48                               

นำยธันว ์วฒุธิรรม

4. บรษัิท อนิเตอรแ์นชัน่เนลิเอนจเีนียรงิ จ ำกดั (มหำชน) (IEC) งบกำรเงนิ Q2 ปี 59 686                             

ผูส้อบบัญช ี: งบกำรเงนิ Q3 ปี 59 595                             

นำยนรนิทร ์จรูะมงคล งบกำรเงนิรำยปี 59 489                             

นำงสำวศันสนีย ์พูลสวัสดิ์ งบกำรเงนิ Q1 ปี 60 413                             

นำยธรีศักดิ ์ฉ่ัวศรสีกลุ งบกำรเงนิ Q2 ปี 60 321                             

นำงสำวกญัญำณัฐ ศรรัีตน์ชชัวำลย์ งบกำรเงนิ Q3 ปี 60 230                             

นำยสมคดิ เตยีตระกลู งบกำรเงนิรำยปี 60 124                             

 บรษัิท แกรนท ์ธอนตัน จ ำกดั งบกำรเงนิ Q1 ปี 61 48                               

กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ ่ :

นำยพงศก์วนิ จงึรุง่เรอืงกจิ

5. บรษัิท อนิเตอร ์ฟำรอ์สีท ์เอ็นเนอรย์ี ่คอรป์อเรชัน่  จ ำกดั (มหำชน) (IFEC) แบบ 56-2 ปี 59 426                             

ผูส้อบบัญช ี: งบกำรเงนิ Q1 ปี 60 413                             

นำงสำวกรรณกิำร ์วภิำณุรัตน์ งบกำรเงนิ Q2 ปี 60 321                             

นำยจโิรจ ศริโิรโรจน์ งบกำรเงนิ Q3 ปี 60 230                             

นำงสำวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑติ งบกำรเงนิรำยปี 60 124                             

นำยเจษฎำ หงัสพฤกษ์ แบบ 56-1 ปี 60 91                               

บรษัิท กรนิทร ์ออดทิ จ ำกดั แบบ 56-2 ปี 60 63                               

ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร : งบกำรเงนิ Q1 ปี 61 48                               

นำยศภุนันท ์ฤทธไิพโรจน์

6. บรษัิท เค.ซ.ี พร็อพเพอรต์ี ้จ ำกดั (มหำชน) (KC) งบกำรเงนิ Q1 ปี 60 413                             

ผูส้อบบัญช ี: N.A. งบกำรเงนิ Q2 ปี 60 321                             

กรรมกำรผูจั้ดกำร : งบกำรเงนิ Q3 ปี 60 230                             

นำยสนัต ิปิยะทัต งบกำรเงนิรำยปี 60 124                             

แบบ 56-1 ปี 60 91                               

แบบ 56-2 ปี 60 63                               

งบกำรเงนิ Q1 ปี 61 48                               

7. บรษัิท โพลำรสิ แคปปิตัล จ ำกดั (มหำชน) (POLAR) แบบ 56-1 ปี 59 458                             

ผูส้อบบัญช ี: N.A. แบบ 56-2 ปี 59 426                             

ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร : N.A. งบกำรเงนิ Q1 ปี 60 413                             

งบกำรเงนิ Q2 ปี 60 321                             

งบกำรเงนิ Q3 ปี 60 230                             

งบกำรเงนิรำยปี 60 124                             

แบบ 56-1 ปี 60 91                               

แบบ 56-2 ปี 60 63                               

งบกำรเงนิ Q1 ปี 61 48                               



ชือ่บรษิทั
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8. บรษัิท เอ็นเนอรย์ี ่เอริธ์ จ ำกดั (มหำชน)  (EARTH) งบกำรเงนิ Q3 ปี 60 230                             

ผูส้อบบัญช ี: งบกำรเงนิรำยปี 60 124                             

นำยวเิชยีร กิง่มนตรี แบบ 56-1 ปี 60 91                               

นำงอนุทัย ภมูสิรุกลุ แบบ 56-2 ปี 60 63                               

นำยสดุวณิ ปัญญำวงศข์ันติ งบกำรเงนิ Q1 ปี 61 48                               

บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำส ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั

ผูท้ ำแผนฟ้ืนฟกูจิกำร :

บรษัิท อวีำย คอรป์อเรท แอดไวซอรี ่เซอรว์สิเซส จ ำกดั

9. บรษัิท เนชัน่ มัลตมิเีดยี กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) (NMG) งบกำรเงนิรำยปี 60 124                             

ผูส้อบบัญช ี: แบบ 56-1 ปี 60 91                               

นำงศศธิร พงศอ์ดศิักดิ์ แบบ 56-2 ปี 60 63                               

นำงสำวมำรษิำ ธรำธรบรรพกลุ งบกำรเงนิ Q1 ปี 61 48                               

นำยธนติ โอสถำเลศิ

บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจ ำกดั

ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร :

นำยสมชำย มเีสน

10. บรษัิท ซนัไทยอตุสำหกรรมถงุมอืยำง จ ำกดั (มหำชน) (STHAI) งบกำรเงนิรำยปี 60 * 91                               

ผูส้อบบัญช ี: แบบ 56-1 ปี 60 91                               

นำยยทุธพงษ์ เชือ้เมอืงพำน

นำงสำวกลุธดิำ ภำสรุกลุ

นำยวชิยั รจุติำนนท์

นำยอธพิงศ ์อธพิงศส์กลุ

นำยเสถยีร วงศส์นันท์

บรษัิท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ำกดั

ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร :

นำยเอกชยั ตัง้สจัจะธรรม

* ครบก ำหนดสง่งบกำรเงนิรำยปี 2560 วันที ่2 เมษำยน 2561

11. บรษัิท จ ีสตลี จ ำกดั (มหำชน) (GSTEL) แบบ 56-2 ปี 60 63                               

ผูส้อบบัญช ี: N.A. งบกำรเงนิ Q1 ปี 61 48                               

ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร :

นำยอมัเรนดรำ พรำสำด ชำวดร ี


