ื่ บริษ ัทจดทะเบียนทีย
่ ข้อมูลตามมาตรา 56 ณ ว ันที่ 31 กรกฏาคม 2560
รายชอ
่ ังมิได้นาสง

ตำมทีต
่ ลำดหลักทรัพย์ได ้ออกข ้อกำหนดโดยอำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 56 อนุโลมตำมมำตรำ 199 แห่งพระรำชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 กำหนดให ้บริษัทจดทะเบียนต ้องนำสง่ งบกำรเงิน แบบแสดงรำยกำรข ้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี (แบบ 56-2)
ณ วันที่ 31 กรกฏำคม 2560 มีบริษัทจดทะเบียนทีย
่ ังมิได ้นำสง่ งบกำรเงิน แบบ 56-1 และแบบ 56-2 จำนวน 13 บริษัท ดังนี้

ื่ บริษ ัท
ชอ

งบการเงินและรายงาน
ตามมาตรา56
่
ทีไ่ ม่ได้นาสง

จานวนว ัน
ทีล
่ า
่ ชา้

กาหนดทีค
่ าด
่
ว่าจะสง

็ เตอร์ จำกัด (มหำชน) (TUCC)
1. บริษัท ไทยยูนีคคอยล์เซน

งบกำรเงินรำยปี 55

1,613

N.A.

ผู ้สอบบัญช ี : N.A.

แบบ 56-1 ปี 55

1,582

N.A.

ผู ้บริหำรแผนฟื้ นฟูกจิ กำร :

งบกำรเงินงวด 6 เดือน ปี 56*

1,447

N.A.

็ เตอร์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไทยยูนีคคอยล์เซน

งบกำรเงินรำยปี 56

1,249

N.A.

(ฟื้ นฟูกจิ กำรผ่ำนศำลล ้มละลำย)

แบบ 56-1 ปี 56

1,218

N.A.

งบกำรเงิน Q1 ปี 57

1,173

N.A.

งบกำรเงิน Q2 ปี 57

1,082

N.A.

งบกำรเงิน Q3 ปี 57

990

N.A.

งบกำรเงินรำยปี 57

882

N.A.

แบบ 56-1 ปี 57

853

N.A.

แบบ 56-2 ปี 57

823

N.A.

งบกำรเงิน Q1 ปี 58

808

N.A.

งบกำรเงิน Q2 ปี 58

717

N.A.

งบกำรเงิน Q3 ปี 58

623

N.A.

งบกำรเงินรำยปี 58

518

N.A.

แบบ 56-1 ปี 58

487

N.A.

แบบ 56-2 ปี 58

457

N.A.

งบกำรเงิน Q1 ปี 59

441

N.A.

งบกำรเงิน Q2 ปี 59

350

N.A.

งบกำรเงิน Q3 ปี 59

259

N.A.

งบกำรเงินรำยปี 59

153

N.A.

แบบ 56-1 ปี 59

122

N.A.

แบบ 56-2 ปี 59

90

N.A.

งบกำรเงิน Q1 ปี 60

77

N.A.

2. บริษัท ยำนภัณฑ์ จำกัด (มหำชน) (YNP)

งบกำรเงินงวด 6 เดือน ปี 59*

350

N.A.

ผู ้สอบบัญช ี :

แบบ 56-1 ปี 59

122

N.A.

นำงณั ฐสรัคร์ สโรชนั นท์จน
ี

แบบ 56-2 ปี 59

90

N.A.

ั ยุทธ อังศุวท
นำยชย
ิ ยำ
สำนั กงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซเิ อท
กรรมกำรผู ้จัดกำรใหญ่ :
นำยพริษฐ์ พันธ์พำณิชย์

3. บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) (LVT)

งบกำรเงิน Q2 ปี 58

717

N.A.

ผู ้สอบบัญช ี :

งบกำรเงิน Q3 ปี 58

623

N.A.

ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง

งบกำรเงินรำยปี 58

518

N.A.

ั กรณ์ อุน
นำยชย
่ ปิ ตพ
ิ งษำ

แบบ 56-1 ปี 58

487

N.A.

นำยอภิรักษ์ อติอนุวรรคน์

แบบ 56-2 ปี 58

457

N.A.

ดร.ปรีชำ สวน

งบกำรเงิน Q1 ปี 59

441

N.A.

สำนั กงำน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซเิ อทส ์

งบกำรเงิน Q2 ปี 59

350

N.A.

ื่ บริษ ัท
ชอ

งบการเงินและรายงาน
ตามมาตรา56
่
ทีไ่ ม่ได้นาสง

จานวนว ัน
ทีล
่ า
่ ชา้

กาหนดทีค
่ าด
่
ว่าจะสง

กรรมกำรผู ้จัดกำร :

งบกำรเงิน Q3 ปี 59

259

N.A.

นำยสงวน สงวนรักศักดิ์

งบกำรเงินรำยปี 59

153

N.A.

แบบ 56-1 ปี 59

122

N.A.

แบบ 56-2 ปี 59

90

N.A.

งบกำรเงิน Q1 ปี 60

77

N.A.

ี น อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหำชน) (AI)
4. บริษัท เอเชย

งบกำรเงินรำยปี 57

บริษัทนำสง่ งบกำรเงินปี 2557 เมือ
่ วันที่ 27 มีนำคม 2558
ซงึ่ สำนั กงำน ก.ล.ต. ให ้บริษัทนำสง่ งบกำรเงินปี 2557
ฉบับแก ้ไขภำยในวันที่ 27 พฤษภำคม 2558 ทัง้ นี้ปัจจุบัน
บริษัทยังมิได ้นำสง่ งบกำรเงินดังกล่ำว(รำยละเอียดตำมข่ำว
ของสำนั กงำน ก.ล.ต. ฉบับที่ 55/2558 ลงวันที่ 27
เมษำยน 2558)

งบกำรเงินรำยปี 58

บริษัทนำสง่ งบกำรเงินปี 2558 เมือ
่ วันที่ 29 มีนำคม2559
ซงึ่ สำนั กงำน ก.ล.ต. ให ้บริษัทนำสง่ งบกำรเงินปี 2558 ฉบับ
แก ้ไขโดยเร็วทีส
่ ด
ุ ทัง้ นี้ปัจจุบันบริษัทยังมิได ้นำสง่ งบ
กำรเงินดังกล่ำว(รำยละเอียดตำมข่ำวของสำนั กงำน ก.ล.ต.
ฉบับที4
่ 2/2559 ลงวันที่ 29 เมษำยน 2559)

งบกำรเงินรำยปี 57

บริษัทนำสง่ งบกำรเงินปี 2557 เมือ
่ วันที่ 26 มีนำคม 2558
ซงึ่ สำนั กงำน ก.ล.ต. ให ้บริษัทนำสง่ งบกำรเงินปี 2557
ฉบับแก ้ไข ภำยในวันที่ 27 พฤษภำคม 2558ทัง้ นี้ ปั จจุบัน
บริษัทยังมิได ้นำสง่ งบกำรเงินดังกล่ำว(รำยละเอียดตำมข่ำว
ของสำนั กงำน ก.ล.ต. ฉบับที่ 55/2558 ลงวันที่ 27
เมษำยน 2558)

งบกำรเงินรำยปี 58

บริษัทนำสง่ งบกำรเงินปี 2558 เมือ
่ วันที่ 29 มีนำคม 2559
ซงึ่ สำนั กงำน ก.ล.ต. ให ้บริษัทนำสง่ งบกำรเงินปี 2558 ฉบับ
แก ้ไขโดยเร็วทีส
่ ด
ุ ทัง้ นี้ ปั จจุบันบริษัทยังมิได ้นำสง่ งบ
กำรเงินดังกล่ำว (รำยละเอียดตำมข่ำวของสำนั กงำน ก.ล.ต.
ฉบับที่ 42/2559 ลงวันที่ 29 เมษำยน 2559)

ผู ้สอบบัญช ี :
ั รุจต
นำยวิชย
ิ ำนนท์
์ กุล
นำยอธิพงศ ์ อธิพงศส
์ นั นท์
นำยเสถียร วงศส
นำงสำวกุลธิดำ ภำสุรกุล
ื้ เมืองพำน
นำยยุทธพงษ์ เชอ
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
ประธำนเจ ้ำหน ้ำทีบ
่ ริหำร :
นำยธนิตย์ ธำรีรัตนำวิบล
ู ย์
5. บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ี จำกัด (มหำชน) (AIE)
ผู ้สอบบัญช ี :
ั รุจต
นำยวิชย
ิ ำนนท์
์ กุล
นำยอธิพงศ ์ อธิพงศส
์ นั นท์
นำยเสถียร วงศส
ื้ เมืองพำน
นำยยุทธพงษ์ เชอ
นำงสำวกุลธิดำ ภำสุรกุล
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
กรรมกำรผู ้จัดกำร :
นำยอนุรักษ์ ธำรีรัตนำวิบล
ู ย์

6. บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหำชน) (AQ)

แบบ 56-1 ปี 59

ผู ้สอบบัญช ี :

งบกำรเงิน Q1 ปี 60

122

N.A.

77

N.A.

นำยเจษฎำ หังสพฤกษ์
นำยจิโรจ ศริ โิ รโรจน์
น.ส.กรรณิกำร์ วิภำนุรัตน์
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
ประธำนเจ ้ำหน ้ำทีบ
่ ริหำร :
นำยอภิวฒ
ุ ิ ทองคำ
7. บริษัท บำงกอกรับเบอร์ จำกัด (มหำชน) (BRC)

แบบ 56-2 ปี 58

457

N.A.

ผู ้สอบบัญช ี :

แบบ 56-2 ปี 59

90

N.A.

นำงสำวสุมนำ พันธ์พงษ์ สำนนท์
บริษัท สำนั กงำน อีวำย จำกัด
กรรมกำรผู ้อำนวยกำร :
นำยกิตตินันท์ พำนิชไกร
็ โก (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (CHUO)
8. บริษัท ชูโอ เซน

งบกำรเงิน Q2 ปี 59

350

N.A.

ผู ้สอบบัญช ี : N.A.

งบกำรเงิน Q3 ปี 59

259

N.A.

ประธำนกรรมกำรบริหำร :

งบกำรเงินรำยปี 59

153

N.A.

นำยคะซูยก
ู ิ มิซม
ู ำช ิ

แบบ 56-1 ปี 59

122

N.A.

แบบ 56-2 ปี 59

90

N.A.

งบกำรเงิน Q1 ปี 60

77

N.A.

ื่ บริษ ัท
ชอ

งบการเงินและรายงาน
ตามมาตรา56
่
ทีไ่ ม่ได้นาสง

จานวนว ัน
ทีล
่ า
่ ชา้

กาหนดทีค
่ าด
่
ว่าจะสง

ั่ เนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหำชน) (IEC)
9. บริษัท อินเตอร์แนชน

งบกำรเงิน Q2 ปี 59

350

N.A.

ผู ้สอบบัญช ี : N.A.

งบกำรเงิน Q3 ปี 59

259

N.A.

ประธำนกรรมกำร :

งบกำรเงินรำยปี 59

153

N.A.

พลเอก กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ

งบกำรเงิน Q1 ปี 60

77

N.A.

ั่ จำกัด
10. บริษัท อินเตอร์ ฟำร์อส
ี ท์ เอ็นเนอร์ย ี่ คอร์ปอเรชน

งบกำรเงินรำยปี 59

153

N.A.

(มหำชน) (IFEC)

แบบ 56-1 ปี 59

122

N.A.

ผู ้สอบบัญช ี :

แบบ 56-2 ปี 59

90

N.A.

นำงสำวกรรณิกำร์ วิภำณุ รัตน์

งบกำรเงิน Q1 ปี 60

77

N.A.

11. บริษัท เค.ซ.ี พร็อพเพอร์ต ี้ จำกัด (มหำชน) (KC)

งบกำรเงินรำยปี 59

153

N.A.

ผู ้สอบบัญช ี :

แบบ 56-1 ปี 59

122

N.A.

ิ ธิ์
นำงสำววรำภรณ์ อินทรประสท

แบบ 56-2 ปี 59

90

N.A.

ิ สกุล อ ้นมงคล
นำยเชด

งบกำรเงิน Q1 ปี 60

77

N.A.

นำยจิโรจ ศริ โิ รโรจน์
นำงสำวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
นำยเจษฎำ หังสพฤกษ์
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
ประธำนกรรมกำรบริษัท :
ั ถำวรวัฒนยงค์
นำยวิชย

นำงสำววรรญำ พุทธเสถียร
บริษัท ซ ี ดับเบิล
้ ยู ดับเบิล
้ ยู พี จำกัด
กรรมกำรผู ้จัดกำร :
นำยกิตส
ิ ำร มุขดี
12. บริษัท โพลำริส แคปปิ ตัล จำกัด (มหำชน) (POLAR)

แบบ 56-1 ปี 59

122

N.A.

ผู ้สอบบัญช ี :

แบบ 56-2 ปี 59

90

N.A.

่ ใจ
นำงสำวยุพน
ิ ชุม

งบกำรเงิน Q1 ปี 60

77

N.A.

งบกำรเงิน Q1 ปี 60

77

ภำยใน 15 ส.ค. 2560

นำงสำววันดี เอีย
่ มวณิชชำ
ื่ ตำ ชมเมิน
นำงสำวชน
นำยสุชำติ พำนิชย์เจริญ
นำงสำวซูซำน เอีย
่ มวณิชชำ
บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
ประธำนเจ ้ำหน ้ำทีบ
่ ริหำร :
นำยญำณกร วรำกุลรักษ์
13. บริษัท เอเจ แอดวำนซ ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) (AJA)
ผู ้สอบบัญช ี :
นำยธนิต โอสถำเลิศ
นำยศักดำ เกำทัณฑ์ทอง
ิ ธิ์ ชูธรรมสถิตย์
นำยเอกสท
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญช ี จำกัด
ประธำนเจ ้ำหน ้ำทีบ
่ ริหำร :
นำยอมร มีมะโน

* งบกำรเงินทีจ
่ ัดทำ โดยทีมผู ้บริหำร (In – house)

