 บริษ ัทจดทะเบียนทีย
รายชือ
 ังมิได้นําส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ ว ันที 2 พฤษภาคม 2562
ตามทีต
I ลาดหลักทรัพย์ฯ ได ้ออกข ้อกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 56 อนุโลมตามมาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัต ิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให ้บริษัทจดทะเบียนต ้องนํ าส่งงบการเงิน แบบแสดงรายการข ้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจําปี (แบบ 56-2)
ณ วันทีI 2 พฤษภาคม 2562 มีบริษัทจดทะเบียนทีย
I ังมิได ้นํ าส่งงบการเงิน แบบ 56-1 และแบบ 56-2 จํานวน 14 บริษัท ดังนีP

 บริษ ัท
ชือ

งบการเงินและรายงาน
ตามมาตรา56 ทีไ ม่ได้นําส่ง

จํานวนว ันทีล
 า่ ชา้

1. บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (LVT)

งบการเงินรายปี 59

793

ผู ้สอบบัญชี :

แบบ 56-1 ปี 59

762

ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง

แบบ 56-2 ปี 59

730

นายชัยกรณ์ อุน
่ ปิ ตพ
ิ งษา

งบการเงิน Q1 ปี 60

717

นายอภิรักษ์ อติอนุวรรคน์

งบการเงิน Q2 ปี 60

625

ดร.ปรีชา สวน

งบการเงิน Q3 ปี 60

534

สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

งบการเงินรายปี 60

428

กรรมการผู ้จัดการใหญ่ :

แบบ 56-1 ปี 60

395

นายสงวน สงวนรักศักดิ@

แบบ 56-2 ปี 60

367

งบการเงิน Q1 ปี 61

352

งบการเงิน Q2 ปี 61

261

งบการเงิน Q3 ปี 61

169

งบการเงินรายปี 61

63

แบบ 56-1 ปี 61

31

แบบ 56-2 ปี 61

1

2. บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (CHUO)

งบการเงิน Q1 ปี 61

352

ผู ้สอบบัญชี :

งบการเงิน Q2 ปี 61

261

นายบุญเลิศ แก ้วพันธุพ
์ ฤกษ์

งบการเงิน Q3 ปี 61

169

นางสาวปิ ยนุช เกษมศุภกร

งบการเงินรายปี 61

63

นางสาวรุ ้งตวัน บุญศักดิเ@ ฉลิม

แบบ 56-1 ปี 61

31

บริษัท บีพอ
ี าร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรีI จํากัด

แบบ 56-2 ปี 61

1

ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
I ริหาร :
นายธันว์ วุฒธิ รรม
I เนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) (IEC)
3. บริษัท อินเตอร์แนชัน

งบการเงิน Q1 ปี 60

717

ผู ้สอบบัญชี :

งบการเงิน Q2 ปี 60

625

นายนรินทร์ จูระมงคล

งบการเงิน Q3 ปี 60

534

นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ@

งบการเงินรายปี 60

428

นายธีรศักดิ@ ฉัI วศรีสกุล

งบการเงิน Q1 ปี 61

352

ั วาลย์
นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชช

งบการเงิน Q2 ปี 61

261

นายสมคิด เตียตระกูล

งบการเงิน Q3 ปี 61

169

งบการเงินรายปี 61

63

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด
กรรมการผู ้อํานวยการใหญ่ :
นายดํารงค์ ภูตภ
ิ ัทร์

 บริษ ัท
ชือ

งบการเงินและรายงาน
ตามมาตรา56 ทีไ ม่ได้นําส่ง

จํานวนว ันทีล
 า่ ชา้

I จํากัด (มหาชน) (IFEC)
4. บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อส
ี ท์ เอ็นเนอร์ย ีI คอร์ปอเรชัน

แบบ 56-2 ปี 59

730

ผู ้สอบบัญชี : N.A.

งบการเงิน Q1 ปี 60

717

ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
I ริหาร

งบการเงิน Q2 ปี 60

625

นายทวิช เตชะนาวากุล

งบการเงิน Q3 ปี 60

534

งบการเงินรายปี 60

428

แบบ 56-1 ปี 60

395

แบบ 56-2 ปี 60

367

งบการเงิน Q1 ปี 61

352

งบการเงิน Q2 ปี 61

261

งบการเงิน Q3 ปี 61

169

งบการเงินรายปี 61

63

แบบ 56-1 ปี 61

31

แบบ 56-2 ปี 61

1

5. บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ต ีP จํากัด (มหาชน) (KC)

งบการเงิน Q3 ปี 60

534

ผู ้สอบบัญชี :

งบการเงินรายปี 60

428

นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์

แบบ 56-1 ปี 60

395

นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์

แบบ 56-2 ปี 60

367

นางสุวม
ิ ล กฤตยาเกียรณ์

งบการเงิน Q1 ปี 61

352

I แนล จํากัด
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน

งบการเงิน Q2 ปี 61

261

กรรมการผู ้จัดการ :

งบการเงิน Q3 ปี 61

169

นายสันติ ปิ ยะทัต

งบการเงินรายปี 61

63

แบบ 56-1 ปี 61

31

แบบ 56-2 ปี 61

1

6. บริษัท โพลาริส แคปปิ ตล
ั จํากัด (มหาชน) (POLAR)

แบบ 56-1 ปี 59

762

ผู ้สอบบัญชี : N.A.

แบบ 56-2 ปี 59

730

ประธานกรรมการ :

งบการเงิน Q1 ปี 60

717

นายทิศชวน นานาวราทร

งบการเงิน Q2 ปี 60

625

งบการเงิน Q3 ปี 60

534

งบการเงินรายปี 60

428

แบบ 56-1 ปี 60

395

แบบ 56-2 ปี 60

367

งบการเงิน Q1 ปี 61

352

งบการเงิน Q2 ปี 61

261

งบการเงิน Q3 ปี 61

169

งบการเงินรายปี 61

63

แบบ 56-1 ปี 61

31

แบบ 56-2 ปี 61

1

7. บริษัท เอ็นเนอร์ย ีI เอิรธ์ จํากัด (มหาชน) (EARTH)

งบการเงิน Q3 ปี 60

534

ผู ้สอบบัญชี :

งบการเงินรายปี 60

428

นายวิเชียร กิงI มนตรี

แบบ 56-1 ปี 60

395

นางอนุทัย ภูมส
ิ รุ กุล

แบบ 56-2 ปี 60

367

นายสุดวิณ ปั ญญาวงศ์ขน
ั ติ

งบการเงิน Q1 ปี 61

352

บริษัท ไพร ้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

งบการเงิน Q2 ปี 61

261

 บริษ ัท
ชือ

งบการเงินและรายงาน
ตามมาตรา56 ทีไ ม่ได้นําส่ง

จํานวนว ันทีล
 า่ ชา้

กรรมการผู ้จัดการ :

งบการเงิน Q3 ปี 61

169

นายสาวิน จินดากุล

งบการเงินรายปี 61

63

แบบ 56-1 ปี 61

31

แบบ 56-2 ปี 61

1

8. บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (GSTEL)

งบการเงิน Q1 ปี 61

352

ผู ้สอบบัญชี : N.A.

งบการเงิน Q2 ปี 61

261

ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
I ริหาร :

งบการเงิน Q3 ปี 61

169

นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี

งบการเงินรายปี 61

63

แบบ 56-1 ปี 61

31

แบบ 56-2 ปี 61

1

I จํากัด (มหาชน) (RICH)
9. บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชัน

งบการเงิน Q3 ปี 61

169

ผู ้สอบบัญชี :

งบการเงินรายปี 61

63

นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล

แบบ 56-1 ปี 61

31

นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา

แบบ 56-2 ปี 61

1

นายอําพล จํานงวัฒน์ บริษัท
สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
กรรมการผู ้จัดการ :
นายสมเกียรติ วงศาโรจน์
I จํากัด (มหาชน) (KTECH)
10. บริษัท เคเทค คอนสตรัคชัน

งบการเงินปี 2561

63

ผู ้สอบบัญชี :

แบบ 56-1 ปี 61

31

นายสุวัจชัย เมฆะอํานวยชัย

แบบ 56-2 ปี 61

1

นายเกียรตินย
ิ ม คุณติสข
ุ
นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
บริษัท ดีลอยท์ ทู ้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
I ริหาร :
นางอายุพร กรรณสูต
I บรอดแคสติงP คอร์ปอเรชัน
I จํากัด (มหาชน) (NBC)
11. บริษัท เนชัน

งบการเงินปี 2561

63

ผู ้สอบบัญชี :

แบบ 56-1 ปี 61

31

ั ดิ@
นางศศิธร พงศ์อดิศก

แบบ 56-2 ปี 61

1

นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล
นายธนิต โอสถาเลิศ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด
กรรมการผู ้จัดการ :
นายฉั ตรชัย ภูโ่ คกหวาย
I มัลติมเี ดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (NMG)
12. บริษัท เนชัน

งบการเงินปี 2561

63

ผู ้สอบบัญชี :

แบบ 56-1 ปี 61

31

ั ดิ@
นางศศิธร พงศ์อดิศก

แบบ 56-2 ปี 61

1

นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล
นายธนิต โอสถาเลิศ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
I ริหาร :
นายสมชาย มีเสน

 บริษ ัท
ชือ

งบการเงินและรายงาน
ตามมาตรา56 ทีไ ม่ได้นําส่ง

จํานวนว ันทีล
 า่ ชา้

ิ ตีไP ฟว์ จํากัด (มหาชน) (TSF)
13. บริษัท ทรีซก

งบการเงินปี 2561

63

ผู ้สอบบัญชี :

แบบ 56-1 ปี 61

31

นางสาวสุนส
ิ า เสมา

แบบ 56-2 ปี 61

1

14. บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จํากัด (มหาชน) (STHAI)

งบการเงินปี 2561

31

ผู ้สอบบัญชี : N.A.

แบบ 56-1 ปี 61

31

นางสาวเลฮัม ชินพันธ์
บจก. อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วส
ิ เซส (ประเทศไทย)
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
I ริหาร :
นายโอม อภิจารี

ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
I ริหาร :
นายเอกชัย ตังP สัจจะธรรม

