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ดร. นิวัต วงศ์ พรหมปรี ดา
อายุ

57 ปี

วุฒกิ ารศึกษา

- ปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Certificate in Integrated Marketing
Communication,
Northwestern University
- Certificate in Marketing Management , MAT
- M.S. in Advertising, Medill School of Journalism
Northwestern University, USA
- ปริญญาตรี วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
(เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Certificate of Commerce , Assumption Commercial College

-

ตําแหน่ งงานในปั จจุบัน
ปี 2535 – ปั จจุบัน
ปี 2545 – ปั จจุบัน
ประสบการณ์ การทํางาน
ปี 2546 – 2548
ปี 2534 – 2535
ปี 2533 – 2534
ปี 2532 – 2533
ปี 2530 – 2533
ปี 2530 – 2532

- กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เดอะเสิร์ชเชอร์ จํากัด
- Executive Director,
Video Research International (Thailand) Ltd.
- กรรมการอิสระ
บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ จํากัด (มหาชน)
- Client Service Director
SC Matchbox Co., Ltd.
- Account Director
Far East Advertising Co., Ltd.
- หัวหน้ าสาขาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ที่ปรึกษาด้ านการวิจัยและการตลาด
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (สาขาพระราม 3)
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 4
ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
ตําแหน่ งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่ มี

ตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ไม่ มี

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 31/2546
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร

ไม่ มี

การถือหุ้น SAUCE

ไม่ มี (คิดเป็ น 0% ของหุ้นที่มสี ิทธิออกเสียงทัง้ หมด)

จํานวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง

ไม่ มี

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ไม่ มี

บทบาทของกรรมการที่จะแต่ งตัง้

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

____________________________________________________
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นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็ นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อกลุม่ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมี
คุณสมบัติ ดังนี ้
1) ต้ องถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจํ านวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทในเครื อร่ วมทุนหรื อนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้ องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2) ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน รวมทัง้ ไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํ า
รวมถึงที่ปรึ กษาตรวจสอบบัญชี ที่ปรึ กษากฏหมาย ที่ปรึ กษาด้ านอื่นๆ หรื อเป็ นผู้มีอํานาจควบคุมบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ
บริ ษัทร่วมหรื อเป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยต้ องไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้ วเป็ นเวลาไม่
น้ อยกว่า 2 ปี
3) ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ เช่น เป็ นลูกค้ า เจ้ าหนี ้ ลูกหนี ้การค้ า เจ้ าหนี ้ ลูกหนี ้เงินกู้ เป็ นต้ น รวมทังไม่
้ มี
ผลประโยชน์ หรื อส่วนได้ เสียไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม ทัง้ ในด้ านการเงินและการบริ หารงานของ บริ ษัท บริ ษัทในเครื อ
บริ ษัทร่วมหรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในลักษณะที่จะทําให้ ขาดความเป็ นอิสระ
4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร
รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตรกับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมหรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม
หมายเหตุ - บริ ษัทฯ ได้ กําหนดคุณสมบัติเรื่ องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้ อ 1) ไว้ เข้ มกว่าข้ อกําหนดขันตํ
้ ่าของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ กําหนดการถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1
_____________________________________________

