่ บริษ ัทจดทะเบียนทีย
รายชือ
่ ังมิได้นาส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ ว ันที่ 30 มิถุนายน 2563
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 30 มิถน
ุ ายน 2563 มีบริษัทจดทะเบียนทีย
่ ังมิได ้นาส่งงบการเงิน แบบ 56-1 และแบบ 56-2 จานวน 7 บริษัท ดังนี้

่ บริษ ัท
ชือ

งบการเงินและรายงาน
ตามมาตรา56 ทีไ่ ม่ได้นาส่ง

จานวนว ันทีล
่ า่ ชา้

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

แบบ 56-2 ปี 59

1,155

ผู ้สอบบัญชี : N.A.

งบการเงิน Q1 ปี 60

1,142

ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร :

งบการเงิน Q2 ปี 60

1,050

นายทวิช เตชะนาวากุล

งบการเงิน Q3 ปี 60

959

งบการเงินรายปี 60

853

แบบ 56-1 ปี 60

820

แบบ 56-2 ปี 60

792

งบการเงิน Q1 ปี 61

777

งบการเงิน Q2 ปี 61

686

งบการเงิน Q3 ปี 61

594

งบการเงินรายปี 61

488

แบบ 56-1 ปี 61

456

แบบ 56-2 ปี 61

427

งบการเงิน Q1 ปี 62

412

งบการเงิน Q2 ปี 62

321

งบการเงิน Q3 ปี 62

229

งบการเงินรายปี 62

120

แบบ 56-1 ปี 62

91

แบบ 56-2 ปี 62

61

งบการเงิน Q1 ปี 63
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2. บริษัท โพลาริส แคปปิ ตล
ั จากัด (มหาชน) (POLAR)

แบบ 56-1 ปี 59

1,187

ผู ้สอบบัญชี :

แบบ 56-2 ปี 59

1,155

ดร.ศิรดา จารุตกานนท์

งบการเงิน Q1 ปี 60

1,142

นายบรรจง พิชญประสาธน์

งบการเงิน Q2 ปี 60

1,050

้
นางสาวเขมนันท์ ใจชืน

งบการเงิน Q3 ปี 60

959

นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล

งบการเงินรายปี 60

853

บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จากัด

แบบ 56-1 ปี 60

820

ประธานกรรมการ :

แบบ 56-2 ปี 60

792

นายทิศชวน นานาวราทร

งบการเงิน Q1 ปี 61

777

งบการเงิน Q2 ปี 61

686

งบการเงิน Q3 ปี 61

594

งบการเงินรายปี 61

488

แบบ 56-1 ปี 61

456

แบบ 56-2 ปี 61

427

งบการเงิน Q1 ปี 62

412

งบการเงิน Q2 ปี 62

321

งบการเงิน Q3 ปี 62

229

งบการเงินรายปี 62

120

แบบ 56-1 ปี 62

91

แบบ 56-2 ปี 62

61

งบการเงิน Q1 ปี 63
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่ บริษ ัท
ชือ

งบการเงินและรายงาน
ตามมาตรา56 ทีไ่ ม่ได้นาส่ง

จานวนว ันทีล
่ า่ ชา้

่ จากัด (มหาชน) (KTECH)
3. บริษัท เคเทค คอนสตรัคชัน

งบการเงินปี 2561

488

ผู ้สอบบัญชี : N.A.

แบบ 56-1 ปี 61

456

ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร (รักษาการ) :

แบบ 56-2 ปี 61

427

นายชัชชน กรรณสูต

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

321

งบการเงินรายปี 62

91

แบบ 56-1 ปี 62

91

แบบ 56-2 ปี 62

61

่ มัลติมเี ดีย กรุป
4. บริษัท เนชัน
๊ จากัด (มหาชน) (NMG)

แบบ 56-1 ปี 62

91

ผู ้สอบบัญชี :

แบบ 56-2 ปี 62

61

ั ดิ์
นางศศิธร พงศ์อดิศก

งบการเงิน Q1 ปี 63
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นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล
นายธนิต โอสถาเลิศ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร :
นายฉาย บุนนาค
ิ ตีไ้ ฟว์ จากัด (มหาชน) (TSF)
5. บริษัท ทรีซก

แบบ 56-1 ปี 61

456

ผู ้สอบบัญชี :

แบบ 56-2 ปี 61

427

นางสาวมาลี ชัยสว่างโยธิน

แบบ 56-1 ปี 62

91

่ ใจ
นางสาวยุพน
ิ ชุม

แบบ 56-2 ปี 62

61

นางสาววรรณีย ์ สุขเพ็ง

งบการเงิน Q1 ปี 63
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6. บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) (HYDRO)

งบการเงินรายปี 62

120

ผู ้สอบบัญชี :

แบบ 56-1 ปี 62

91

ั ดิ์ วานิชย์หานนท์
นายเกียรติศก

แบบ 56-2 ปี 62

61

นางสาววันดี เอีย
่ มวณิชชา

งบการเงิน Q1 ปี 63

46

่ จากัด (มหาชน) (PACE)
7. บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน

งบการเงินรายปี 62

120

ผู ้สอบบัญชี :

แบบ 56-1 ปี 62

91

นายฉั ตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์

แบบ 56-2 ปี 62

61

นางชลรส สันติอศ
ั วราภรณ์

งบการเงิน Q1 ปี 63
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นางสาวซูซาน เอีย
่ มวณิชชา
บริษัท เอส พี ออดิท จากัด
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร :
นายโอม อภิจารี

่ ตา ชมเมิน
นางสาวชืน
นางสาวอุมาพร วงศ์มาศา
นายสุชาติ พานิชย์เจริญ
นางสาวซูซาน เอีย
่ มวณิชชา
บริษัท เอส พี ออดิท จากัด
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร :
นายศรัญ ญาณโสภนานันท์

นางสาวศิราภรณ์ เอือ
้ อนันต์กล
ุ
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร :
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี

