นายสมประสงค บุญยะชัย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ดานบริหารจัดการองคกร
ประวัตสิ ว นตัว



วัน เดือน ปเกิด
สถานที่ทาํ งาน

11 ตุลาคม 2498
บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน)
อาคารมาลีนนท ทาวเวอร ชั้น 33 ถนนพระราม 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110

ประวัติการศึกษา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกาธนบุรี (พ.ศ. 2519)
ปริญญาโท Master of Engineering (IE&M) สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) (พ.ศ. 2524)
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (พ.ศ. 2558)
หลักสูตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปรอ.4313) (พ.ศ. 2543)
หลักสูตร Leading Change and Organizational Renewal (Graduate School of Business,
Stanford University) (พ.ศ. 2545)
หลักสูตร Leadership Dilemmas and Profitable Growth : LDPG (IMD International, MIT Sloan) (พ.ศ. 2547)
หลักสูตร Directors Certification Program : DCP 67 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (พ.ศ. 2548)
หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. รุน 11) (พ.ศ. 2550)
หลักสูตร ผูบ ริหารระดับสูง (วตท. รุน 6) สถาบันวิทยาการตลาดทุน (พ.ศ. 2551)
หลักสูตร RCP : Role of the Chairman Program รุน 21/2552 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 4) (พ.ศ. 2553)
หลักสูตร Corporate Restructuring, Mergers, and Acquisitions, Harvad Business School (พ.ศ. 2554)
หลักสูตร ผูบ ริหารกระบวนการยุตธิ รรม ระดับสูง (บ.ย.ส. รุน 17) (พ.ศ. 2556)
หลักสูตร ผูบ ริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.รุน 4) (พ.ศ. 2557)
หลักสูตร High Performance Board ป 2558 สถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD) (พ.ศ. 2558)

ประสบการณการทํางาน
• กรมสรรพาวุธ กองทัพอากาศ (พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2522)
• บริษัทปูนซีเมนตไทย (พ.ศ. 2524 – พ.ศ. 2525)
• บริษทั IBM ประเทศไทย จํากัด (พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2535)

• Executive Vice President, Shinawatra Group รับผิดชอบ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวสิ (เอไอเอส)
(พ.ศ. 2535 – 2536)
• กรรมการผูอาํ นวยการ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวสิ (เอไอเส) (พ.ศ. 2536 – 2539)
• ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Shin-IT จํากัด และกรรมการผูอาํ นวยการ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวสิ
(เอไอเอส) และบริษัทในเครือ (พ.ศ. 2540 – 2541)
• ประธานกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส (เอไอเอส) และบริษัทในเครือ (พ.ศ. 2542 – 2543)
• รองประธานกรรมการบริหาร กลุมบริษัทชิน คอรปอเรชั่นส และ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ อิน
โฟร เซอรวิส (เอไอเอส) (พ.ศ. 2543 – 2550)
• ประธานกรรมการบริหาร กลุมอินทัช บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส และ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ อิน
โฟร เซอรวิส (เอไอเอส) (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551)
• ประธานกรรมการบริหาร กลุมอินทัช บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส และรองประธานกรรมการบริษัท บมจ. แอดวานซ
อินโฟร เซอรวสิ (เอไอเอส) (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2558)
• ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส และกรรมการ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวสิ (เอไอเอส),
บมจ. ไทยคม (พ.ศ. 2559)
• ที่ปรึกษาประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส
ตําแหนงอื่นๆ ที่สําคัญในปจจุบัน
•
•
•
•
•
•
•

รองประธานกรรมการ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส (เอไอเอส)
รองประธานกรรมการบริษทั โอสถสภา จํากัด (มหาชน)
กรรมการยุทธศาสตรชาติ 2560 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กรรมการ บมจ. อินทิช โฮลดิ้งส
กรรมการ บมจ. ไทยคม
กรรมการ บมจ. บีอีซี เวิลด
กรรมการ บมจ. ดุสิตธานี

