ื่ บริษ ัทจดทะเบียนทีย
่ ข้อมูลตามมาตรา 56 ณ ว ันที่ 3 มิถน
รายชอ
่ ังมิได้นาสง
ุ ายน 2563
ตามทีต
่ ลาดหลักทรัพย์ฯ ได ้ออกข ้อกาหนดโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 56 อนุโลมตามมาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัต ิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กาหนดให ้บริษัทจดทะเบียนต ้องนาสง่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
ณ วันที่ 3 มิถน
ุ ายน 2563 มีบริษัทจดทะเบียนทีย
่ ังมิได ้นาสง่ งบการเงิน แบบ 56-1 และแบบ 56-2 จานวน 8 บริษัท ดังนี้

ื่ บริษ ัท
ชอ

งบการเงินและรายงาน
่
ตามมาตรา56 ทีไ่ ม่ได้นาสง

จานวนว ันทีล
่ า่ ชา้

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

แบบ 56-2 ปี 59

1,128

ผู ้สอบบัญช ี : N.A.

งบการเงิน Q1 ปี 60

1,115

ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร

งบการเงิน Q2 ปี 60

1,023

นายทวิช เตชะนาวากุล

งบการเงิน Q3 ปี 60

932

งบการเงินรายปี 60

826

แบบ 56-1 ปี 60

793

แบบ 56-2 ปี 60

765

งบการเงิน Q1 ปี 61

750

งบการเงิน Q2 ปี 61

659

งบการเงิน Q3 ปี 61

567

งบการเงินรายปี 61

461

แบบ 56-1 ปี 61

429

แบบ 56-2 ปี 61

400

งบการเงิน Q1 ปี 62

385

งบการเงิน Q2 ปี 62

294

งบการเงิน Q3 ปี 62

202

งบการเงินรายปี 62

93

แบบ 56-1 ปี 62

64

แบบ 56-2 ปี 62

34

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

แบบ 56-1 ปี 59

1,160

ผู ้สอบบัญช ี : N.A.

แบบ 56-2 ปี 59

1,128

ประธานกรรมการ :

งบการเงิน Q1 ปี 60

1,115

นายทิศชวน นานาวราทร

งบการเงิน Q2 ปี 60

1,023

งบการเงิน Q3 ปี 60

932

งบการเงินรายปี 60

826

แบบ 56-1 ปี 60

793

แบบ 56-2 ปี 60

765

งบการเงิน Q1 ปี 61

750

งบการเงิน Q2 ปี 61

659

งบการเงิน Q3 ปี 61

567

งบการเงินรายปี 61

461

แบบ 56-1 ปี 61

429

แบบ 56-2 ปี 61

400

งบการเงิน Q1 ปี 62

385

งบการเงิน Q2 ปี 62

294

งบการเงิน Q3 ปี 62

202

งบการเงินรายปี 62

93

แบบ 56-1 ปี 62

64

แบบ 56-2 ปี 62

34

งบการเงิน Q1 ปี 63

19

ื่ บริษ ัท
ชอ

งบการเงินและรายงาน
่
ตามมาตรา56 ทีไ่ ม่ได้นาสง

จานวนว ันทีล
่ า่ ชา้

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

งบการเงินปี 2561

461

ผู ้สอบบัญช ี :

แบบ 56-1 ปี 61

429

ั เมฆะอานวยชย
ั
นายสุวจ
ั ชย

แบบ 56-2 ปี 61

400

นายเกียรตินย
ิ ม คุณติสข
ุ

294

นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ

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

บริษัท ดีลอยท์ ทู ้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญช ี จากัด

งบการเงินรายปี 62

64

ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร (รักษาการ) :

แบบ 56-1 ปี 62

64

ั ชน กรรณสูต
นายชช

แบบ 56-2 ปี 62

34

ั่ มัลติมเี ดีย กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (NMG)
4. บริษัท เนชน

งบการเงินรายปี 62

93

ผู ้สอบบัญช ี :

แบบ 56-1 ปี 62

64

์ ดิศักดิ์
นางศศธิ ร พงศอ

แบบ 56-2 ปี 62

34

นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล

งบการเงิน Q1 ปี 63

19

นายธนิต โอสถาเลิศ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญช ี จากัด
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร :
นายฉาย บุนนาค
ิ ตีไ้ ฟว์ จากัด (มหาชน) (TSF)
5. บริษัท ทรีซก

แบบ 56-1 ปี 61

429

ผู ้สอบบัญช ี :

แบบ 56-2 ปี 61

400

ั สว่างโยธิน
นางสาวมาลี ชย

แบบ 56-1 ปี 62

64

่ ใจ
นางสาวยุพน
ิ ชุม

แบบ 56-2 ปี 62

34

นางสาววรรณีย ์ สุขเพ็ง

งบการเงิน Q1 ปี 63

19

6. บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) (HYDRO)

งบการเงินรายปี 62

93

ผู ้สอบบัญช ี :

แบบ 56-1 ปี 62

64

นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์

แบบ 56-2 ปี 62

34

นางสาววันดี เอีย
่ มวณิชชา
ื่ ตา ชมเมิน
นางสาวชน

งบการเงิน Q1 ปี 63

19

ั่ จากัด (มหาชน) (PACE)
7. บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชน
ผู ้สอบบัญช ี :

งบการเงินรายปี 62

93

แบบ 56-1 ปี 62

64

ั เกษมศรีธนาวัฒน์
นายฉั ตรชย
ั ติอศ
นางชลรส สน
ั วราภรณ์

แบบ 56-2 ปี 62

34

งบการเงิน Q1 ปี 63

19

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

์ าศา
นางสาวอุมาพร วงศม
นายสุชาติ พานิชย์เจริญ
นางสาวซูซาน เอีย
่ มวณิชชา
บริษัท เอส พี ออดิท จากัด
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร :
นายศรัญ ญาณโสภนานันท์

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

ื่ บริษ ัท
ชอ
8. บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน) (DIMET)
ผู ้สอบบัญช ี :
นายธีรศักดิ์ ฉั่ วศรีสกุล
ั วาลย์
นางสาว กัญญาณั ฐ ศรีรัตน์ชช
นายสมคิด เตียตระกูล
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด
กรรมการผู ้จัดการ :
นายปั ญญา บุญญาภิวฒ
ั น์

งบการเงินและรายงาน
่
ตามมาตรา56 ทีไ่ ม่ได้นาสง
งบการเงิน Q1 ปี 63

จานวนว ันทีล
่ า่ ชา้
19

