่ บริษ ัทจดทะเบียนทีย
รายชือ
่ ังมิได้นาส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ ว ันที่ 31 ตุลาคม 2562
ตามทีต
่ ลาดหลักทรัพย์ฯ ได ้ออกข ้อกาหนดโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 56 อนุโลมตามมาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัต ิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กาหนดให ้บริษัทจดทะเบียนต ้องนาส่งงบการเงิน แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 มีบริษัทจดทะเบียนทีย
่ งั มิได ้นาส่งงบการเงิน แบบ 56-1 และแบบ 56-2 จานวน 8 บริษัท ดังนี้

่ บริษ ัท
ชือ
1. บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (CHUO)

งบการเงินและรายงาน
ตามมาตรา56 ทีไ่ ม่ได้นาส่ง

จานวนว ันทีล
่ า่ ชา้

แบบ 56-2 ปี 61

184

่ จากัด (มหาชน) (IFEC)
2. บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อส
ี ท์ เอ็นเนอร์ย ี่ คอร์ปอเรชัน

แบบ 56-2 ปี 59

912

ผู ้สอบบัญชี : N.A.

งบการเงิน Q1 ปี 60

899

ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร

งบการเงิน Q2 ปี 60

807

นายทวิช เตชะนาวากุล

งบการเงิน Q3 ปี 60

716

งบการเงินรายปี 60

610

แบบ 56-1 ปี 60

577

แบบ 56-2 ปี 60

549

งบการเงิน Q1 ปี 61

534

งบการเงิน Q2 ปี 61

443

งบการเงิน Q3 ปี 61

351

งบการเงินรายปี 61

245

แบบ 56-1 ปี 61

213

แบบ 56-2 ปี 61

184

งบการเงิน Q1 ปี 62

169

งบการเงิน Q2 ปี 62

78

ผู ้สอบบัญชี :
นายบุญเลิศ แก ้วพันธุพ
์ ฤกษ์
นางสาวปิ ยนุช เกษมศุภกร
นางสาวรุ ้งตวัน บุญศักดิเ์ ฉลิม
บริษัท บีพอ
ี าร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร :
นายธันว์ วุฒธิ รรม

3. บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ต ี้ จากัด (มหาชน) (KC)

แบบ 56-1 ปี 60

577

ผู ้สอบบัญชี :

แบบ 56-2 ปี 60

549

นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์

แบบ 56-1 ปี 61

213

นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์

แบบ 56-2 ปี 61

184

นางสุวม
ิ ล กฤตยาเกียรณ์

งบการเงิน Q1 ปี 62

169

่ แนล จากัด
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน

งบการเงิน Q2 ปี 62

78

กรรมการผู ้จัดการ :
นายสันติ ปิ ยะทัต

่ บริษ ัท
ชือ

งบการเงินและรายงาน
ตามมาตรา56 ทีไ่ ม่ได้นาส่ง

จานวนว ันทีล
่ า่ ชา้

4. บริษัท โพลาริส แคปปิ ตัล จากัด (มหาชน) (POLAR)

แบบ 56-1 ปี 59

944

ผู ้สอบบัญชี : N.A.

แบบ 56-2 ปี 59

912

ประธานกรรมการ :

งบการเงิน Q1 ปี 60

899

นายทิศชวน นานาวราทร

งบการเงิน Q2 ปี 60

807

งบการเงิน Q3 ปี 60

716

งบการเงินรายปี 60

610

แบบ 56-1 ปี 60

577

แบบ 56-2 ปี 60

549

งบการเงิน Q1 ปี 61

534

งบการเงิน Q2 ปี 61

443

งบการเงิน Q3 ปี 61

351

งบการเงินรายปี 61

245

แบบ 56-1 ปี 61

213

แบบ 56-2 ปี 61

184

งบการเงิน Q1 ปี 62

169

งบการเงิน Q2 ปี 62

78

่ จากัด (มหาชน) (RICH)
5. บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชัน

แบบ 56-1 ปี 61

213

ผู ้สอบบัญชี :

แบบ 56-2 ปี 61

184

นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล

รายงานทางการเงินสาหรับ
รอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
้ สุด 30 มิ.ย. 2562
สิน

นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา

78

นายอาพล จานงวัฒน์ บริษัท
สานั กงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
กรรมการผู ้จัดการ :
นายสมเกียรติ วงศาโรจน์
่ จากัด (มหาชน) (KTECH)
6. บริษัท เคเทค คอนสตรัคชัน

งบการเงินปี 2561

245

ผู ้สอบบัญชี :

แบบ 56-1 ปี 61

213

นายสุวจ
ั ชัย เมฆะอานวยชัย

แบบ 56-2 ปี 61

184

นายเกียรตินย
ิ ม คุณติสข
ุ

รายงานทางการเงินสาหรับ
รอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
้ สุด 30 มิ.ย. 2562
สิน

78

งบการเงิน Q2 ปี 62

78

นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
บริษัท ดีลอยท์ ทู ้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร :
นางอายุพร กรรณสูต
่ มัลติมเี ดีย กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (NMG)
7. บริษัท เนชัน
ผู ้สอบบัญชี :
นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล
นายธนิต โอสถาเลิศ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร :
นายสมชาย มีเสน

่ บริษ ัท
ชือ

งบการเงินและรายงาน
ตามมาตรา56 ทีไ่ ม่ได้นาส่ง

จานวนว ันทีล
่ า่ ชา้

ิ ตีไ้ ฟว์ จากัด (มหาชน) (TSF)
8. บริษัท ทรีซก

งบการเงินปี 2561

245

ผู ้สอบบัญชี :

แบบ 56-1 ปี 61

213

นางสาวมาลี ชัยสว่างโยธิน

แบบ 56-2 ปี 61

184

่ ใจ
นางสาวยุพน
ิ ชุม

งบการเงิน Q1 ปี 62

169

นางสาววรรณีย ์ สุขเพ็ง

งบการเงิน Q2 ปี 62

78

นางสาวซูซาน เอีย
่ มวณิชชา
บริษัท เอส พี ออดิท จากัด
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร :
นายโอม อภิจารี

