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ประวัตขิองผู้ได้ร ับการเสนอชือเป็นกรรมการ  (ข ้อมูล ณ 30 มิถุนายน  2563)  
 
 

ชอื  นายบญุชยั เบญจรงคกลุ 
สัญชาต  ิ ไทย 
อายุ 65 ปี 
วุฒกิารศกึษา - ปรญิญาเอก เศรษฐศาสตรด์ษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- B.Sc. in Management, Northern Illinois University, USA 
การอบรม IOD หลกัสตูร Role of the Chairman Program (11/2548) 
ประเภทของกรรมการทเีสนอแต่งตัง ประธานกรรมการ  
จาํนวนปีทดีาํรงตาํแหน่งกรรมการ  29 ปี 2 เดือน (ไดร้บัการแตง่ตงัเมือวนัที 29 ตลุาคม 2533) 
จาํนวนคร ังทเีขา้ร ่วมประชุมในปี 2562 การประชมุคณะกรรมการบรษัิทจาํนวน 10 ครงัจาก 10 ครงั 
การถอืห ุน้ในบรษิัท  10 หุน้ (รอ้ยละ 0.00)  
การถอืห ุน้ในบรษิัทของคู่สมรสและบุตรทยีังไมบ่รรลุน ิตภิาวะ ไม่มี (รอ้ยละ 0.00) 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนืทเีป็นบร ิษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทร ัพยแ์หง่ประเทศไทย ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนืทไีม่ใช ่บร ิษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทร ัพยแ์หง่ประเทศไทย 2 บรษัิท 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการทอีาจทาํใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน  ์
ประธานกรรมการ บรษัิท เบญจจินดา โฮลดิง จาํกดั (ธุรกิจบรษัิทโฮลดิง) 
ประธานกรรมการ บรษัิท ไพรเวท พรอ็พเพอรตี์ จาํกดั (ธุรกิจใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย)์ 
ประสบการณก์ารทาํงาน  
ปี ตาํแหน่ง บร ิษัท 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. บซีีเอช โฮลดิง 
2541 – ปัจจบุนั ประธานมลูนิธิ มลูนิธิรว่มดว้ยช่วยกนัสาํนกึรกับา้นเกิด 
2533 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชนั 
2533 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. เบญจจินดา โฮลดิง 
2532 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. ไพรเวท พรอ็พเพอรตี์ 
2545 – 2558 กรรมการ บจก. ยไูนเต็ด ดิสทรบิิวชนั บิซซิเนส 
2545 – 2548 ประธานเจา้หนา้ทีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ยไูนเต็ด คอมมนิูเกชนั อินดสัตร ี
2544 – 2549 ประธานมลูนิธิ มลูนิธิอนรุกัษน์กเงือก 
2544 – 2545 ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชนั 
2543 – 2544 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชนั 
2527 – 2542 ประธานกรรมการบรหิาร  

 

 

 

 

  

บมจ. ยไูนเต็ด คอมมนิูเกชนั อินดสัตร ี
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ชอื  นายเพตเตอร ์บอเร ่เฟอรเ์บิรค์ 
สัญชาต  ิ นอรเ์วย ์
อายุ 52 ปี 
วุฒกิารศกึษา - Certified European Financial Analyst, Norwegian School of 

Economics (NHH) AFA / CEFA, Norway 
 - Siviløkonom 4 year program in Economics and Business 

Administration, Norwegian School of Economics (NHH) 
การอบรม IOD ไม่มี 
ประเภทของกรรมการทเีสนอแต่งตัง กรรมการ 
จาํนวนปีทดีาํรงตาํแหน่งกรรมการ  2 ปี 5 เดือน (ไดร้บัการแตง่ตงัครงัแรกเมือวนัที 13 กรกฎาคม 2560) 
จาํนวนคร ังทเีขา้ร ่วมประชุมในปี 2562 การประชมุคณะกรรมการบรษัิทจาํนวน 5 ครงัจาก 10 ครงั (ผ่านสืออเิลก็ทรอนิกส ์2 ครงั) 
การถอืห ุน้ในบรษิัท  ไม่มี (รอ้ยละ 0.00)  
การถอืห ุน้ในบรษิัทของคู่สมรสและบุตรทยีังไมบ่รรลุน ิตภิาวะ ไม่มี (รอ้ยละ 0.00) 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนืทเีป็นบร ิษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทร ัพยแ์หง่ประเทศไทย  ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนืทไีม่ใช ่บร ิษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทร ัพยแ์หง่ประเทศไทย 2 บรษัิท 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการทอีาจทาํใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน  ์
ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร Telenor Norway AS (ธุรกิจโทรคมนาคม) 
ประธานกรรมการ Grameenphone Ltd. (ธุรกิจโทรคมนาคม) 
ประสบการณก์ารทาํงาน  
ปี ตาํแหน่ง บร ิษัท 
2560 - ปัจจบุนั  กรรมการ  บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชนั 
2562 – ปัจจบุนั  ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร Telenor Norway AS 
2560 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ  Grameenphone Ltd. 
2560 - 2562  Head of Emerging Asia Cluster Telenor ASA 
2560 - 2562  ประธานกรรมการ  Telenor Myanmar Ltd. 
2560 - 2562 ประธานกรรมการ  Telenor Pakistan Ltd. 
2560 - 2562  ประธานกรรมการ  Telenor Microfinance Bank, Pakistan 
2560 - 2562 กรรมการ  Telenor Health 
2558 - 2562  ประธานกรรมการ  Digital Money Myanmar Limited, Myanmar 
2559 – 2560  ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร Grameenphone Ltd. 
2559 – 2559  Head of Digital Services Division Telenor ASA 
2559 - 2559  Senior Vice President Digital Business Telenor 
2556 – 2559  Chief Executive Officer Telenor Myanmar Ltd. 
2555 – 2556  รองประธานเจา้หนา้ทีบรหิารกลุม่การเงินและบญัชี  บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชนั 
2553 – 2555  รองประธานเจา้หนา้ทีบรหิารกลุม่พาณิชย ์ บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชนั 
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ชอื  นางปรารถนา มงคลกลุ 
สัญชาต  ิ ไทย 
อายุ 56 ปี 
วุฒกิารศกึษา - ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีบญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรม IOD หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) (34/2546) 
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) (2/2546) 
หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (Advanced ACP) (22/2559) 
หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) (8/2560) 

ประเภทของกรรมการทเีสนอแต่งตัง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 
จาํนวนปีทดีาํรงตาํแหน่งกรรมการ  0 ปี (กรรมการใหม่ไดร้บัการแตง่ตงัเมือวนัที 28 มกราคม 2563) 
จาํนวนคร ังทเีขา้ร ่วมประชุมในปี 2562 ไม่มี (กรรมการใหม่ไดร้บัการแตง่ตงัเมือวนัที 28 มกราคม 2563 จงึยงัไม่เคยรว่มประชมุ 

ในการประชมุคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการ 
กาํหนดคา่ตอบแทนในปี 2562)  

การถอืห ุน้ในบรษิัท  ไม่มี (รอ้ยละ 0.00)  
การถอืห ุน้ในบรษิัทของคู่สมรสและบุตรทยีังไมบ่รรลุน ิตภิาวะ ไม่มี (รอ้ยละ 0.00) 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนืทเีป็นบร ิษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทร ัพยแ์หง่ประเทศไทย 3 บรษัิท 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนืทไีม่ใช ่บร ิษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทร ัพยแ์หง่ประเทศไทย  1 บรษัิท 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการทอีาจทาํใหเ้กิดความข ัดแย้งทางผลประโยชน  ์ ไม่มี 
ประสบการณก์ารทาํงาน  
ปี ตาํแหน่ง บร ิษัท 
28 ม.ค. 2563 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชนั 
2562 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีบีเอสพี  
2562 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เซ็นทรลั รีเทล คอรป์อเรชนั 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรจคิูส อินเตอรเ์นชนัแนล 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสียง คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกาํกบัดแูลกิจการทีดี 
บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอร ีเอ๊าทเ์ลท  

2557- ปัจจบุนั กรรมการ บจก. บติูค พรอ้พเพอรตี์ แมนเนจเมน้ท ์
2557- ปัจจบุนั ผูพ้ิพากษาสมทบ ศาลทรพัยส์ินทางปัญญาและการคา้ 

ระหวา่งประเทศกลาง 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. บติูค คอนซลัติง กรุป๊ 
2561 - 2562 กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคณุวฒุิ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรหิาร 

ความเสียง 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2560 - 2563 กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการกาํกบัและติดตามแผนยทุธศาสตร ์และกรรมการ
ทรพัยากรบคุคล 

บมจ. การบินไทย 

2558 – 2562 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนกุรรมการกลนักรองการลงทนุและติดตาม
เรง่รดัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณลงทนุ 

บจก. ไปรษณียไ์ทย 

2558 - 2560 กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสียง กรรมการกาํกบัดแูลกิจการทีดี 
และความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

ธนาคารออมสิน 

2556 - 2562 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการความเสียงดา้นการเงิน และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ที.เค.เอส.เทคโนโลย ี
2557 - 2561 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการปฏิรูปสินทรพัย ์กรรมการ

กลนักรอง กรรมการกาํกบัดแูลกิจการทีดีและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
การท่าเรอืแห่งประเทศไทย 

2557 - 2560 กรรมการอิสระและกรรมการบรหิาร บมจ. ดสุิตธานี 
2555 - 2558 กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร บมจ. แม็คกรุป๊ 
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ชอื  นายซเวเร ่เพ็ดเดอรเ์ซ็น  
สัญชาต  ิ นอรเ์วย ์
อายุ 56 ปี 
วุฒกิารศกึษา M.Sc.E.E. Norwegian Institute of Technology (NTNU) 

MBA Norwegian School of Management (BI) 
การอบรม IOD ไม่มี 
ประเภทของกรรมการทเีสนอแต่งตัง กรรมการ 
จาํนวนปีทดีาํรงตาํแหน่งกรรมการ  2 ปี 1 เดือน (ไดร้บัการแตง่ตงัเมือวนัที 8 ธนัวาคม 2560) 
จาํนวนคร ังทเีขา้ร ่วมประชุมในปี 2562 การประชมุคณะกรรมการบรษัิทจาํนวน  

8 ครงัจาก 10 ครงั (ผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส ์5 ครงั) 
การถอืห ุน้ในบรษิัท  ไม่มี (รอ้ยละ 0.00) 
การถอืห ุน้ในบรษิัทของคู่สมรสและบุตรทยีังไมบ่รรลุน ิตภิาวะ  ไม่มี (รอ้ยละ 0.00) 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนืทเีป็นบร ิษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทร ัพยแ์หง่ประเทศไทย ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนืทไีม่ใช ่บร ิษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทร ัพยแ์หง่ประเทศไทย 2 บรษัิท 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการทอีาจทาํใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน  ์
กรรมการ Canal Digital AS (ธุรกิจโทรคมนาคม) 
Senior Vice President, Head of Strategy, Telenor Group (ธุรกิจโทรคมนาคม) 
ประสบการณก์ารทาํงาน  
ปี ตาํแหน่ง บร ิษัท 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชนั 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ Canal Digital AS 
2560 - ปัจจบุนั Senior Vice President, Head of Strategy Telenor Group 
2561 - 2562  กรรมการ Telenor Broadcast Holding AS 
2559 - 2560 กรรมการ บจก. เทเลแอสเสท 
2558 - 2560 รองประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร กลุม่การเงิน บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชนั 
2558 - 2560  กรรมการ  บจก. ดีแทค บรอดแบนด ์
2558 - 2560 กรรมการ บจก. เพยส์บาย 
2558 ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายกลยทุธก์ารเงิน บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชนั 
2554 - 2558 Director M&A Telenor Group 
2550 - 2554 Vice President Telenor Group 

 

 
 

 


