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ข้อมูลของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
 

ชื่อ-นามสกุล: นายกฤตินยั เลิศสทิธิศักดิ์  
 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง:  
- กรรมการบริษัท  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการอสิระ 

 

จำนวนปีทีด่ำรงตำแหน่งกรรมการ1: 6 เดือน 
 

อาย:ุ 49 ปี สัญชาติ: ไทย 
 

ที่อยู่: เลขท่ี 74 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 ซอย 21 แขวงศาลาธรรมสพน์  
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 
 

การศึกษา: ปริญญาตรี  สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ   
 

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ:  
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 163/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 36/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
 

ตำแหน่งปัจจุบันใน SVT:  
- กรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
- กรรมการอสิระ 
 

ประสบการณ์ทำงาน (ปัจจุบนั-ย้อนหลัง 5 ปี):  
- ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บ๊อกซ์ 24 
- ปี 2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านบัญชี บจ. บีเคเครูท สตูดโิอ 
- ปี 2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านบัญชี บจ. สุขทิพย์สวัสดิ์ ธุรกิจและกฎหมาย 
- ปี 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน บจ. สำนักงานกฎหมายสรรประเสริฐ  
- ปี 2561 – 2563 บจก. ข้าวสารโฮลดิ้ง 
- ปี 2560 - 2563 ที่ปรึกษาด้านบัญชี บจ. สีลม วลิเลจ เทรดเซ็นเตอร์ 
 

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:  ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
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ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน):  
- กรรมการ บจ. บ๊อกซ์ 24 
- ที่ปรึกษาด้านบัญชี บจ. บีเคเครทู สตูดิโอ 
- ที่ปรึกษาด้านบัญชี บจ. สุขทิพยส์วัสดิ์ ธุรกิจและกฎหมาย 
- ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน บจ. สำนักงานกฎหมายสรรประเสริฐ  
รวมตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน 4 บริษัท 
 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:  
ไม่มีการดำรงตำแหนง่กรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษัทอ่ืนท่ีอาจทำให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

 

ความสัมพันธก์ับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท:  
 ไม่มีความสมัพันธ์กับผู้บรหิารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ 
 

การถือครองหลักทรัพยข์องบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท: ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ / การถือหุ้นของบริษัทฯ 
 

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง: ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่าง 
 

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ท่ีผ่านมา 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564:  
- คณะกรรมการบริษัท เข้าประชุม 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง    
- คณะกรรมการตรวจสอบ เข้าประชุม 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง  
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าประชุม 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง 
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เข้าประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง 

 
หมายเหตุ: 1จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่งกรรมการ เริ่มนบัตั้งแต่ท่ีบริษทัฯ เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันท่ี 5 
ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน 
ในการประชมุสามัญผู้ถือหุน้ประจำปี 2565 

 
ชื่อ-นามสกุล: ดร. สมจินต์ ศรไพศาล 
 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง:  

- กรรมการบริษัท  
- กรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการอสิระ 

 
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ1: 1 เดือน 
 
อาย:ุ 59 ปี สัญชาติ: ไทย 
 
ที่อยู่: เลขท่ี 69/67 หมู่ที่ 6 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 

 

การศึกษา:  
- ปริญญาเอก การเงิน ม.ธรรมศาสตร์ (Joint DBA ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ NIDA) 
- ปริญญาโท MS Japanese Business Studies, Chaminade University of Honolulu โดยทุน Fujitsu Asian 

Scholarship Program (MSJBS) 
- ปริญญาโท บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MBA) 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย (Industrial Engineering) 
 

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ:  
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 3 
- Chartered Financial Analyst (CFA) 
- Certified Financial Planner (CFP™) 
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 4/2015) 
 

ตำแหน่งปัจจุบันใน SVT:  
- กรรมการบริษัท  
- กรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการอสิระ 
 

ประสบการณ์ทำงาน (ปัจจุบนั-ย้อนหลัง 5 ปี):  
- ปี 2564 - ปัจจุบัน ประธาน คณะอนุกรรมการบรหิารการลงทุน กองทนุประกันสังคม SSO 
- ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ ์
- ปี 2563 - ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย TFPA 
- ปี 2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมการอุทธรณ์ บจก. สำนักหักบญัชี (ประเทศไทย) TCH 
- ปี 2562 - ปี 2564 รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai BMA) 
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- ปี 2558 - ปี 2564 กรรมการและอนุกรรมการวินัย บมจ.ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) 
- ปี 2561 – ปี 2563 กรรมการในคณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน สำนกังานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
- ปี 2552 – ปี 2563 กรรมการผูจ้ัดการ บลจ. จัดการกองทนุ ทหารไทย 
- ปี 2549 - ปี 2562 กรรมการสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (เป็นนายกสมาคมช่วงปี 2555-2557) AIMC 
- ปี 2547 – ปี 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยฮา 
 

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ ์
รวมตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 บริษัท 
 

ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน):  
อนุกรรมการอุทธรณ์ บจก. สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) TCH  
รวมตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน 1 บริษัท 
 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:  
ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษัทอ่ืนท่ีอาจทำให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

 

ความสัมพันธก์ับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท:  
 ไม่มีความสมัพันธ์กับผู้บรหิารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษทัฯ 
 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท: สัดส่วนการถือหุ้นใน SVT คิดเป็นร้อยละ 0.003 
 

การมีส่วนได้เสียพิเศษทีแ่ตกต่าง: ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่าง 
 

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ท่ีผ่านมา 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564: ยังไม่มีการเข้าร่วมประชุมในปี 2564 
 
หมายเหตุ:  1เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุม
เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. สมจินต์ ศรไพศาล เข้าดำรงตำแหน่งแทน นายพันธ์ศักดิ์ เสตเสถียร  
ทีล่าออกจากตำแหน่ง 

 
 


