
     
สิ่งทีส่่งมาด้วย 4 

 

หนา้ 1 ของ 8 
 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
Chayo Group Public Company Limited 
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 
 

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ช่ือ – สกลุ ผูช้่วยศาสตราจารยว์ฒุศิกัดิ ์ลาภเจรญิทรพัย ์
สญัชาต ิ ไทย 
อาย ุ 72 ปี 
ต าแหนง่ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการอิสระ 
สดัสว่นการถือหุน้  
(ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2565)  
(รวมคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุติิภาวะ) 

ไมม่ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร ไมม่ี 
วฒุิการศกึษาสงูสดุ  ปรญิญาโท Master of Arts (Political Science), University of Chicago, ประเทศสหรฐัอเมรกิา  
การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) หรอือื่น ๆ 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 80/2552 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 126/2552 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

ประสบการณท์ างาน (5 ปี ยอ้นหลงั) 2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / 
กรรมการอิสระ 

บรษัิท ชโย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บรษัิท โพสต ์พบัลชิช่ิง จ ากดั  (มหาชน) 
2563 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิารโครงการ

เสรมิสรา้งบา้นเมืองสจุรติ 
โครงการเสรมิสรา้งบา้นเมืองสจุรติ 

2559 - 2563 อธิการบด ี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
2563 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการสง่เสรมิ

กิจการมหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2557 – 2562 สมาชิกสภานติิบญัญตัิ
แหง่ชาต ิ

สภานิติบญัญตัิแหง่ชาต ิ

การด ารงต าแหนง่กรรมการ / ผูบ้รหิารอื่น ๆ 
ในปัจจบุนั 

บรษัิทจดทะเบียนอื่น กรรมการบรษัิท บรษัิท โพสต ์พบัลชิช่ิง จ ากดั  (มหาชน) 
กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิท 
จดทะเบยีน 

กรรมการบรหิารโครงการ
เสรมิสรา้งบา้นเมืองสจุรติ 

โครงการเสรมิสรา้งบา้นเมืองสจุรติ 

กิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนต์อ่
บรษัิทฯ 

ไมม่ีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิาร ในกิจการดงักลา่ว 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการของบรษัิทฯ 6 ปี (เขา้ด ารงต าแหนง่เมื่อปี 2558) 
การเขา้รว่มประชมุในรอบปีที่ผา่นมา การประชมุคณะกรรมการบรษัิท: จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 8 ครัง้ 



     
สิ่งทีส่่งมาด้วย 4 

 

หนา้ 2 ของ 8 
 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
Chayo Group Public Company Limited 
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 
 

คณุสมบตัิตอ้งหา้ม 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ  
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางประโยชนก์บับรษัิทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา 

ไมม่ี 

การมีสว่นไดเ้สยีกบับรษัิทฯ / บรษัิทใหญ่ / 
บรษัิทยอ่ย / บรษัิทรว่ม / นิติบคุคลอื่นที่
อาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในช่วง  
2 ปีที่ผา่นมา 

ไมม่ี 

 



     
สิ่งทีส่่งมาด้วย 4 

 

หนา้ 3 ของ 8 
 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
Chayo Group Public Company Limited 
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 
 

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ช่ือ – สกลุ พลอากาศเอกอานนท ์จารยะพนัธุ ์
สญัชาต ิ ไทย 
อาย ุ 66 ปี 
ต าแหนง่ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
สดัสว่นการถือหุน้  
(ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2565)  
(รวมคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

ไมม่ี  

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร ไมม่ี 
วฒุิการศกึษาสงูสดุ วิทยาศาสตรบ์ณัฑติ จากโรงเรยีนนายเรอือากาศ (กองทพัอากาศ)รุน่ท่ี 38 
การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคม
สง่เสรมิ สถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
(IOD) หรอือื่น ๆ 

- ประกาศนียบตัรชัน้สงูการเสรมิสรา้งสงัคมสนัติสขุ (สถาบนัพระปกเกลา้) รุน่ท่ี 2 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 124/2016 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

ประสบการณท์ างาน (5 ปี ยอ้นหลงั) 2564 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ชโย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาคา่ตอบแทน/ 
กรรมการอิสระ 

บรษัิท ชโย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

2557 - 2561 กรรมการ การไฟฟา้นครหลวง 
2557 - 2562 สมาชิกสภานติิบญัญตัิแหง่ชาติ สภานิติบญัญตัิแหง่ชาต ิ
2557 รองผูบ้ญัชาการทหารอากาศ กองทพัอากาศ 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/  
ผูบ้รหิารอื่น ๆ ในปัจจบุนั 

บรษัิทจดทะเบียนอื่น ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 
กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิท 
จดทะเบยีน 

ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 

กิจการอื่นที่อาจท า
ใหเ้กิดความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชนต์อ่
บรษัิทฯ 

ไมม่ีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิาร ในกิจการดงักลา่ว 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการของบรษัิทฯ 6 ปี (เขา้ด ารงต าแหนง่เมื่อปี 2558) 
การเขา้รว่มประชมุในรอบปีที่ผา่นมา การประชมุคณะกรรมการบรษัิท: จ านวน 8 ครัง้ จากทัง้หมด 8 ครัง้ 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ: จ านวน 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน: จ านวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 



     
สิ่งทีส่่งมาด้วย 4 

 

หนา้ 4 ของ 8 
 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
Chayo Group Public Company Limited 
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 
 

คณุสมบตัิตอ้งหา้ม 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ  
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางประโยชนก์บับรษัิทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปีที่ผา่นมา 

ไมม่ี 

การมีสว่นไดเ้สยีกบับรษัิทฯ / บรษัิทใหญ่ / 
บรษัิทยอ่ย / บรษัิทรว่ม / นิติบคุคลอื่นที่
อาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอื
ในช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา 

ไมม่ี 



     
สิ่งทีส่่งมาด้วย 4 

 

หนา้ 5 ของ 8 
 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
Chayo Group Public Company Limited 
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 
 

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ช่ือ – สกลุ นายกิตติ  ตัง้ศรวีงศ ์
สญัชาต ิ ไทย 
อาย ุ 52 ปี 
ต าแหนง่ปัจจบุนั กรรมการ/ /กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ กรรมการสรรหา 

และพิจารณาคา่ตอบแทน/ กรรมการบรหิาร/  
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ/ /กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ กรรมการสรรหา 

และพิจารณาคา่ตอบแทน/ กรรมการบรหิาร/ 
สดัสว่นการถือหุน้  
(ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2565)  
(รวมคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

0.75% 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร ไมม่ี 
วฒุิการศกึษาสงสดุ ปรญิญาโท วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต (ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย)์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคม
สง่เสรมิ สถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
(IOD) หรอือื่น ๆ 

- Director Certification Program (DCP) รุน่ 43/2547 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
(IOD)  

- ประกาศนียบตัรชัน้สงูการบรหิารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรบันกับรหิาร 
- ระดบัสงู (ปศส 9) จากสถาบนัพระปกเกลา้ 
- หลกัสตูรการปรบัโครงสรา้งหนีจ้ากมหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ ์
- หลกัสตูร Strategic CFO รุน่ท่ี 4/2561 จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุรุน่ท่ี 28 (วตท.28)  
- CorporateSustainability Strategy Program 2020 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ประสบการณท์ างาน (5 ปี ยอ้นหลงั) 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ/ 
กรรมการบรหิารความ
เสีย่ง/ กรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน/
กรรมการบรหิาร/ รอง
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร/ 
เลขานกุารบรษัิท/ 
รกัษาการกรรมการ
ผูจ้ดัการ สายพฒันาธุรกิจ 

บรษัิท ชโย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษัิท รุง่เรอืงตลอดไป จ ากดั (มหาชน) 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ/ 
กรรมการบรหิาร 

บรษัิท บรหิารสนิทรพัยช์โย เจวี จ ากดั 



     
สิ่งทีส่่งมาด้วย 4 

 

หนา้ 6 ของ 8 
 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
Chayo Group Public Company Limited 
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 
 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ/ 
กรรมการบรหิาร 

บรษัิท 555 ชอ้ปป้ิง จ ากดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ/ 
กรรมการบรหิาร 

บรษัิท ชโย แคปปิตอล จ ากดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ/ 
กรรมการบรหิาร 

บรษัิท ชโย พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์เซอรว์ิส จ ากดั  

การด ารงต าแหนง่กรรมการ / ผูบ้รหิาร 
อื่น ๆ ในปัจจบุนั 

บรษัิทจดทะเบยีนอื่น กรรมการอิสระ/ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษัิท รุง่เรอืงตลอดไป จ ากดั (มหาชน) 

กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิท 
จดทะเบยีน 

กรรมการ/ 
กรรมการบรหิาร 

บรษัิท บรหิารสนิทรพัยช์โย เจวี จ ากดั 

กรรมการ/ 
กรรมการบรหิาร 

บรษัิท 555 ชอ้ปป้ิง จ ากดั 

กรรมการ/ 
กรรมการบรหิาร 

บรษัิท ชโย แคปปิตอล จ ากดั 

กรรมการ/ 
กรรมการบรหิาร 

บรษัิท ชโย พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์เซอรว์ิส จ ากดั  

กิจการอื่นที่อาจท า
ใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชนต์อ่
บรษัิทฯ 

ไมม่ีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิาร ในกิจการดงักลา่ว 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการของบรษัิทฯ 2 ปี (เขา้ด ารงต าแหนง่เมื่อปี 2562) 
การเขา้รว่มประชมุในรอบปีที่ผา่นมา การประชมุคณะกรรมการบรษัิท: จ านวน 8 ครัง้ จากทัง้หมด 8 ครัง้ 

การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง: จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน: จ านวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการบรหิาร: จ านวน 13 ครัง้ จากทัง้หมด 13 ครัง้ 

คณุสมบตัิตอ้งหา้ม 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ  
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางประโยชนก์บับรษัิทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปีที่ผา่นมา 

ไมม่ี 

การมีสว่นไดเ้สยีกบับรษัิทฯ / บรษัิทใหญ่ / 
บรษัิทยอ่ย / บรษัิทรว่ม / นิติบคุคลอื่นที่
อาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอื
ในช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา 

ไมม่ี 



     
สิ่งทีส่่งมาด้วย 4 

 

หนา้ 7 ของ 8 
 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
Chayo Group Public Company Limited 
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 
 

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ช่ือ – สกลุ นางพิมพ ์ ปัทมสงิห ์ณ อยธุยา 
สญัชาต ิ ไทย 
อาย ุ 50 ปี 
ต าแหนง่ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
สดัสว่นการถือหุน้  
(ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2565)  
(รวมคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

0.92%   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร นอ้งสาวของนายสขุสนัต ์ ยศะสนิธุ ์ซึง่ด  ารงต าแหนง่รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
/กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

วฒุิการศกึษาสงสดุ ปรญิญาโท สาขาพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคม
สง่เสรมิ สถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
(IOD) หรอือื่น ๆ 

- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 121/2558 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิท
ไทย (IOD) 

- ประกาศนียบตัร การประเมินราคาทรพัยส์นิ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- ประกาศนียบตัร สถาบนัจิตวิทยาความมั่นคง รุน่ท่ี 103 
- ชมรมพฒันาสมัพนัธร์ะดบัผูบ้รหิารกองทพัอากาศ รุน่ท่ี 007 

ประสบการณท์ างาน (5 ปี ยอ้นหลงั) 2546 – ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง/ กรรมการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี/ 
กรรมการบรหิาร/ กรรมการ
ผูจ้ดัการสายสนบัสนนุบรหิาร 

บรษัิท ชโย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการบรหิาร บรษัิท บรหิารสนิทรพัยช์โย เจวี จ ากดั 
2563 – ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการบรหิาร บรษัิท 555 ชอ้ปป้ิง จ ากดั 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการบรหิาร บรษัิท ชโย แคปปิตอล จ ากดั 
2552 – ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการบรหิาร บรษัิท บรหิารสนิทรพัยช์โย จ ากดั 
2543 – ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการบรหิาร บรษัิท ชโย พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์เซอรว์ิส 

จ ากดั  
การด ารงต าแหนง่กรรมการ / ผูบ้รหิาร 
อื่น ๆ ในปัจจบุนั 

บรษัิทจดทะเบยีนอื่น ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 
กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิท 
จดทะเบยีน 

กรรมการ/ กรรมการบรหิาร บรษัิท บรหิารสนิทรพัยช์โย เจวี จ ากดั 
กรรมการ/ กรรมการบรหิาร บรษัิท 555 ชอ้ปป้ิง จ ากดั 
กรรมการ/ กรรมการบรหิาร บรษัิท บรหิารสนิทรพัยช์โย จ ากดั 
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กรรมการ/ กรรมการบรหิาร บรษัิท ชโย พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์เซอรว์ิส 
จ ากดั  

กิจการอื่นที่อาจท า
ใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชนต์อ่
บรษัิทฯ 

ไมม่ีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิาร ในกิจการดงักลา่ว 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการของบรษัิทฯ 18 ปี (เขา้ด ารงต าแหนง่เมื่อปี 2546) 
การเขา้รว่มประชมุในรอบปีที่ผา่นมา การประชมุคณะกรรมการบรษัิท: จ านวน 8 ครัง้ จากทัง้หมด 8 ครัง้ 

การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี: จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง: จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการบรหิาร: จ านวน 13 ครัง้ จากทัง้หมด 13 ครัง้ 

คณุสมบตัิตอ้งหา้ม 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ  
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางประโยชนก์บับรษัิทฯ ในรอบปี ท่ีผา่นมา 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปีที่ผา่นมา 

ไมม่ี 

การมีสว่นไดเ้สยีกบับรษัิทฯ / บรษัิทใหญ่ / 
บรษัิทยอ่ย / บรษัิทรว่ม / นิติบคุคลอื่นที่
อาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอื
ในช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา 

ไมม่ี 

 
 


