่ บริษ ัทจดทะเบียนทีย
รายชือ
่ ังมิได้นาส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ ว ันที่ 1 เมษายน 2564
ตามทีต
่ ลาดหลักทรัพย์ฯ ได ้ออกข ้อกาหนดโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 56 อนุโลมตามมาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
กาหนดให ้บริษัทจดทะเบียนต ้องนาส่งงบการเงิน แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 มีบริษัทจดทะเบียนทีย
่ ังมิได ้นาส่งงบการเงิน แบบ 56-1 และแบบ 56-2 จานวน 7 บริษัท ดังนี้

่ บริษ ัท
ชือ

งบการเงินและรายงาน
ตามมาตรา56 ทีไ่ ม่ได้นาส่ง

จานวนว ันทีล
่ า่ ช้า

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

งบการเงิน Q1 ปี 60

1,417

ผู ้สอบบัญชี :

งบการเงิน Q2 ปี 60

1,325

นายชัยยุทธ อังศุวท
ิ ยา

งบการเงิน Q3 ปี 60

1,234

นางณั ฐสรัคร์ สโรชนั นท์จน
ี

แบบ 56-1 ปี 60

1,095

นางสาวดรณี สมกาเนิด

แบบ 56-2 ปี 60

1,067

นางสาวจารุณี น่วมแม่

งบการเงิน Q1 ปี 61

1,052

นายศิรเมศร์ อัครโชติกล
ุ นั นท์

งบการเงิน Q2 ปี 61

961

สานั กงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

งบการเงิน Q3 ปี 61

869

ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร :

แบบ 56-1 ปี 61

731

นายทวิช เตชะนาวากุล

แบบ 56-2 ปี 61

702

งบการเงิน Q1 ปี 62

687

งบการเงิน Q2 ปี 62

596

งบการเงิน Q3 ปี 62

504

แบบ 56-1 ปี 62

366

แบบ 56-2 ปี 62

336

รายงานทางการเงินสาหรับ 6 เดือนแรกของปี 63

230

งบการเงินรายปี 63

31

แบบ 56-1 ปี 63

1

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

แบบ 56-1 ปี 59

1,462

ผู ้สอบบัญชี :

แบบ 56-2 ปี 59

1,430

ดร.ศิรดา จารุตกานนท์

งบการเงิน Q1 ปี 60

1,417

นายบรรจง พิชญประสาธน์
้
นางสาวเขมนั นท์ ใจชืน

งบการเงิน Q2 ปี 60

1,325

งบการเงิน Q3 ปี 60

1,234

นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล

งบการเงินรายปี 60

1,128

บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จากัด

แบบ 56-1 ปี 60

1,095

ประธานกรรมการ :

แบบ 56-2 ปี 60

1,067

นายทิศชวน นานาวราทร

งบการเงิน Q1 ปี 61

1,052

งบการเงิน Q2 ปี 61

961

งบการเงิน Q3 ปี 61

869

งบการเงินรายปี 61

763

แบบ 56-1 ปี 61

731

แบบ 56-2 ปี 61

702

งบการเงิน Q1 ปี 62

687

งบการเงิน Q2 ปี 62

596

งบการเงิน Q3 ปี 62

504

งบการเงินรายปี 62

395

แบบ 56-1 ปี 62

366

แบบ 56-2 ปี 62

336

งบการเงิน Q1 ปี 63

321

งบการเงิน Q2 ปี 63

230

งบการเงิน Q3 ปี 63

136

งบการเงินรายปี 63

31

แบบ 56-1 ปี 63

1

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

แบบ 56-1 ปี 61

731

ผู ้สอบบัญชี :

แบบ 56-2 ปี 61

702

นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร

แบบ 56-1 ปี 62

366

นายจุมพฏ ไพรรัตนากร

แบบ 56-2 ปี 62

336

นางสุวม
ิ ล กฤตยาเกียรณ์

แบบ 56-1 ปี 63

1

่ แนล จากัด
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร (รักษาการ) :
นาย เจษฎา สุภาสัย

่ บริษ ัท
ชือ

งบการเงินและรายงาน
ตามมาตรา56 ทีไ่ ม่ได้นาส่ง

จานวนว ันทีล
่ า่ ช้า

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

รายงานทางการเงินสาหรับ 6 เดือนแรกของปี 63

ผู ้สอบบัญชี :

งบการเงินรายปี 63

1

นายฉั ตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์

แบบ 56-1 ปี 63

1

230

นางชลรส สันติอัศวราภรณ์
นางสาวศิราภรณ์ เอือ
้ อนั นต์กล
ุ
บริษัท สานั กงาน อีวาย จากัด
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร :
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี
5. บริษัท กรุ๊ปลีส จากัด (มหาชน) (GL)

งบการเงินรายปี 63

ผู ้สอบบัญชี :

แบบ 56-1 ปี 63

31
1

นางสาวฐิตม
ิ า พงศ์ไชยยง
นางสาวอรวรรณ โชติวริ ย
ิ ะกุล
นายโชคชัย งามวุฒก
ิ ล
ุ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร :
ิ ามิ
นายริก ิ อิชก
่ จากัด (มหาชน) (MAX)
6. บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน

งบการเงินรายปี 63

ผู ้สอบบัญชี :

แบบ 56-1 ปี 63

31
1

นางสาววราภรณ์ พันธ์ภักดีนุพงษ์
นางสาวชลทิชา เลิศวิไล
นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์
นางสาววรรญา พุทธเสถียร
บริษัท ซี ดับเบิล
้ ยู ดับเบิล
้ ยู พี จากัด
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร (รักษาการ) :
่ สุขสินทรัพย์
นายชาตรี ชืน
7. บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) (NOK)

งบการเงินรายปี 63

ผู ้สอบบัญชี :

แบบ 56-1 ปี 63

31

นายเกียรตินย
ิ ม คุณติสข
ุ
นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร
นายศุภมิตร เตชะมนตรีกล
ุ
บริษัท ดีลอยท์ ทู ้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร :
นายวุฒภ
ิ ม
ู ิ จุฬางกูร
หมายเหตุ :
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)
บริษัท ทุง่ คาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) (THL) ได ้รับการผ่อนผันการนาส่งงบการเงินประจาปี 2563 สิน
และรายงานประจาปี 2563 (แบบ 56-2) จากสานั กงาน ก.ล.ต. เป็ นภายในวันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2564

1

