่ บริษ ัทจดทะเบียนทีย
รายชือ
่ ังมิได้นาส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2560

ตำมทีต
่ ลำดหลักทรัพย์ได ้ออกข ้อกำหนดโดยอำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 56 อนุโลมตำมมำตรำ 199 แห่งพระรำชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 กำหนดให ้บริษัทจดทะเบียนต ้องนำส่งงบกำรเงิน แบบแสดงรำยกำรข ้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี (แบบ 56-2)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีบริษัทจดทะเบียนทีย
่ ังมิได ้นำส่งงบกำรเงิน แบบ 56-1 และแบบ 56-2 จำนวน 10 บริษัท ดังนี้

่ บริษ ัท
ชือ

งบการเงินและรายงาน
ตามมาตรา56
ทีไ่ ม่ได้นาส่ง

จานวนว ัน
ทีล
่ า่ ช้า

กาหนดทีค
่ าด
ว่าจะส่ง

1. บริษัท ไทยยูนค
ี คอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหำชน) (TUCC)

งบกำรเงินรำยปี 55

1,766

N.A.

ผู ้สอบบัญชี : N.A.

แบบ 56-1 ปี 55

1,735

N.A.

ผู ้บริหำรแผนฟื้ นฟูกจิ กำร :

งบกำรเงินงวด 6 เดือน ปี 56*

1,600

N.A.

บริษัท ไทยยูนค
ี คอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหำชน)

งบกำรเงินรำยปี 56

1,402

N.A.

(ฟื้ นฟูกจิ กำรผ่ำนศำลล ้มละลำย)

แบบ 56-1 ปี 56

1,371

N.A.

งบกำรเงิน Q1 ปี 57

1,326

N.A.

งบกำรเงิน Q2 ปี 57

1,235

N.A.

งบกำรเงิน Q3 ปี 57

1,143

N.A.

งบกำรเงินรำยปี 57

1,035

N.A.

แบบ 56-1 ปี 57

1,006

N.A.

แบบ 56-2 ปี 57

976

N.A.

งบกำรเงิน Q1 ปี 58

961

N.A.

งบกำรเงิน Q2 ปี 58

870

N.A.

งบกำรเงิน Q3 ปี 58

776

N.A.

งบกำรเงินรำยปี 58

671

N.A.

แบบ 56-1 ปี 58

640

N.A.

แบบ 56-2 ปี 58

610

N.A.

งบกำรเงิน Q1 ปี 59

594

N.A.

งบกำรเงิน Q2 ปี 59

503

N.A.

งบกำรเงิน Q3 ปี 59

412

N.A.

งบกำรเงินรำยปี 59

306

N.A.

แบบ 56-1 ปี 59

275

N.A.

แบบ 56-2 ปี 59

243

N.A.

งบกำรเงิน Q1 ปี 60

230

N.A.

งบกำรเงิน Q2 ปี 60

138

N.A.

งบกำรเงิน Q3 ปี 60

47

N.A.

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

งบกำรเงินรำยปี 58

671

ภำยใน 31 ม.ค. 2561

ผู ้สอบบัญชี :

แบบ 56-1 ปี 58

640

N.A.

ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง

แบบ 56-2 ปี 58

610

N.A.

นำยชัยกรณ์ อุน
่ ปิ ตพ
ิ งษำ

งบกำรเงิน Q1 ปี 59

594

N.A.

นำยอภิรักษ์ อติอนุวรรคน์

งบกำรเงิน Q2 ปี 59

503

N.A.

ดร.ปรีชำ สวน

งบกำรเงิน Q3 ปี 59

412

N.A.

สำนั กงำน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

งบกำรเงินรำยปี 59

306

N.A.

ประธำนเจ ้ำหน ้ำทีบ
่ ริหำร :

แบบ 56-1 ปี 59

275

N.A.

นำยโดนั ล เอียน แม็คเบน

แบบ 56-2 ปี 59

243

N.A.

งบกำรเงิน Q1 ปี 60

230

N.A.

งบกำรเงิน Q2 ปี 60

138

N.A.

งบกำรเงิน Q3 ปี 60

47

N.A.

่ บริษ ัท
ชือ

3. บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหำชน) (AI)

งบการเงินและรายงาน
ตามมาตรา56
ทีไ่ ม่ได้นาส่ง

จานวนว ัน
ทีล
่ า่ ช้า

กาหนดทีค
่ าด
ว่าจะส่ง

งบกำรเงินรำยปี 57

บริษัทนำส่งงบกำรเงินปี 2557 เมือ
่ วันที่ 27 มีนำคม
2558 ซึง่ สำนักงำน ก.ล.ต. ให ้บริษัทนำส่งงบกำรเงินปี
2557 ฉบับแก ้ไขภำยในวันที่ 27 พฤษภำคม 2558
ทัง้ นีป
้ ั จจุบน
ั บริษัทยังมิได ้นำส่งงบกำรเงินดังกล่ำว
(รำยละเอียดตำมข่ำวของสำนักงำน ก.ล.ต. ฉบับที่
55/2558 ลงวันที่ 27 เมษำยน 2558)

งบกำรเงินรำยปี 58

บริษัทนำส่งงบกำรเงินปี 2558 เมือ
่ วันที่ 29 มีนำคม
2559 ซึง่ สำนักงำน ก.ล.ต. ให ้บริษัทนำส่งงบกำรเงินปี
2558 ฉบับแก ้ไขโดยเร็วทีส
่ ด
ุ ทัง้ นีป
้ ั จจุบน
ั บริษัทยัง
มิได ้นำส่งงบกำรเงินดังกล่ำว(รำยละเอียดตำมข่ำวของ
สำนักงำน ก.ล.ต. ฉบับที4
่ 2/2559 ลงวันที่ 29
เมษำยน 2559)

งบกำรเงินรำยปี 57

บริษัทนำส่งงบกำรเงินปี 2557 เมือ
่ วันที่ 26 มีนำคม
2558 ซึง่ สำนักงำน ก.ล.ต. ให ้บริษัทนำส่งงบกำรเงินปี
2557 ฉบับแก ้ไข ภำยในวันที่ 27 พฤษภำคม 2558
ทัง้ นี้ ปั จจุบน
ั บริษัทยังมิได ้นำส่งงบกำรเงินดังกล่ำว
(รำยละเอียดตำมข่ำวของสำนักงำน ก.ล.ต. ฉบับที่
55/2558 ลงวันที่ 27 เมษำยน 2558)

งบกำรเงินรำยปี 58

บริษัทนำส่งงบกำรเงินปี 2558 เมือ
่ วันที่ 29 มีนำคม
2559 ซึง่ สำนักงำน ก.ล.ต. ให ้บริษัทนำส่งงบกำรเงินปี
2558 ฉบับแก ้ไขโดยเร็วทีส
่ ด
ุ ทัง้ นี้ ปั จจุบน
ั บริษัทยัง
มิได ้นำส่งงบกำรเงินดังกล่ำว (รำยละเอียดตำมข่ำวของ
สำนักงำน ก.ล.ต. ฉบับที่ 42/2559 ลงวันที่ 29
เมษำยน 2559)

ผู ้สอบบัญชี :
ั รุจต
นำยวิชย
ิ ำนนท์
นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
นำยเสถียร วงศ์สนั นท์
นำงสำวกุลธิดำ ภำสุรกุล
้ เมืองพำน
นำยยุทธพงษ์ เชือ
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
ประธำนเจ ้ำหน ้ำทีบ
่ ริหำร :
นำยธนิตย์ ธำรีรัตนำวิบล
ู ย์
4. บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ี จำกัด (มหำชน) (AIE)
ผู ้สอบบัญชี :
ั รุจต
นำยวิชย
ิ ำนนท์
นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
นำยเสถียร วงศ์สนั นท์
้ เมืองพำน
นำยยุทธพงษ์ เชือ
นำงสำวกุลธิดำ ภำสุรกุล
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
กรรมกำรผู ้จัดกำร :
นำงสำวพิมพ์วรรณ ธำรีรัตนำวิบล
ู ย์

5. บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (CHUO)

งบกำรเงินรำยปี 59

306

N.A.

ผู ้สอบบัญชี : N.A.

แบบ 56-1 ปี 59

275

N.A.

ประธำนกรรมกำรบริหำร :

แบบ 56-2 ปี 59

243

N.A.

นำยคะซูยก
ู ิ มิซม
ู ำชิ

งบกำรเงิน Q1 ปี 60

230

ภำยใน 30 มี.ค. 2561

งบกำรเงิน Q2 ปี 60

138

ภำยใน 16 เม.ย. 2561

งบกำรเงิน Q3 ปี 60

47

N.A.

่ เนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหำชน) (IEC)
6. บริษัท อินเตอร์แนชัน

งบกำรเงิน Q2 ปี 59

503

N.A.

ผู ้สอบบัญชี :

งบกำรเงิน Q3 ปี 59

412

N.A.

นำยนรินทร์ จูระมงคล

งบกำรเงินรำยปี 59

306

N.A.

นำงสำวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์

งบกำรเงิน Q1 ปี 60

230

N.A.

นำยธีรศักดิ์ ฉั่ วศรีสกุล

งบกำรเงิน Q2 ปี 60

138

N.A.

ั วำลย์
นำงสำวกัญญำณั ฐ ศรีรัตน์ชช

งบกำรเงิน Q3 ปี 60

47

N.A.

นำยสมคิด เตียตระกูล
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
กรรมกำรผู ้อำนวยกำรใหญ่ :
นำยพงศ์กวิน จึงรุง่ เรืองกิจ
่ จำกัด
7. บริษัท อินเตอร์ ฟำร์อส
ี ท์ เอ็นเนอร์ย ี่ คอร์ปอเรชัน

แบบ 56-2 ปี 59

243

N.A.

(มหำชน) (IFEC)

งบกำรเงิน Q1 ปี 60

230

N.A.

ผู ้สอบบัญชี :

งบกำรเงิน Q2 ปี 60

138

N.A.

นำงสำวกรรณิกำร์ วิภำณุรัตน์

งบกำรเงิน Q3 ปี 60

47

N.A.

นำยจิโรจ ศิรโิ รโรจน์
นำงสำวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต

่ บริษ ัท
ชือ

งบการเงินและรายงาน
ตามมาตรา56
ทีไ่ ม่ได้นาส่ง

จานวนว ัน
ทีล
่ า่ ช้า

กาหนดทีค
่ าด
ว่าจะส่ง

นำยเจษฎำ หังสพฤกษ์
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
กรรมกำร :
นำยศุภนั นท์ ฤทธิไพโรจน์
8. บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ต ี้ จำกัด (มหำชน) (KC)

งบกำรเงิน Q1 ปี 60

230

N.A.

ผู ้สอบบัญชี : N.A.

งบกำรเงิน Q2 ปี 60

138

N.A.

กรรมกำรผู ้จัดกำร :

งบกำรเงิน Q3 ปี 60

47

N.A.

นำยกิตส
ิ ำร มุขดี
9. บริษัท โพลำริส แคปปิ ตล
ั จำกัด (มหำชน) (POLAR)

แบบ 56-1 ปี 59

275

N.A.

ผู ้สอบบัญชี : N.A.

แบบ 56-2 ปี 59

243

N.A.

ประธำนเจ ้ำหน ้ำทีบ
่ ริหำร :

งบกำรเงิน Q1 ปี 60

230

N.A.

นำยญำณกร วรำกุลรักษ์

งบกำรเงิน Q2 ปี 60

138

N.A.

งบกำรเงิน Q3 ปี 60

47

N.A.

10. บริษัท เอ็นเนอร์ย ี่ เอิรธ
์ จำกัด (มหำชน) (EARTH)

งบกำรเงิน Q2 ปี 60

138

N.A.

ผู ้สอบบัญชี :

งบกำรเงิน Q3 ปี 60

47

N.A.

นำยวิเชียร กิง่ มนตรี
นำงอนุทัย ภูมส
ิ รุ กุล
นำยสุดวิณ ปั ญญำวงศ์ขน
ั ติ
บริษัท ไพร ้ซวอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
ผู ้ทำแผนฟื้ นฟูกจิ กำร :
บริษัท อีวำย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วส
ิ เซส จำกัด
* งบกำรเงินทีจ
่ ัดทำ โดยทีมผู ้บริหำร (In – house)

