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ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท 
 
ชื่อ  นายชาย วัฒนสุวรรณ                                                           
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ 
อาย ุ  49 ปี 
สัญชาติ  ไทย 
 
 
การศึกษา            -ปริญญาโท บริหารธรุกิจ University of Baltimore (Sigma Iota Epsilon) แมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา 
 - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารรัฐกิจ 
 
ประสบการณ์การท างาน 
  - ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ์ ฟาร์มาซี อินเตอร์ จ ากัด  

- พ.ค. 2557- ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท แอมเน็กซ์ จ ากัด  
- 2556 - ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ บริษัท สเปซเมด จ ากัด 
- 2556 - ปัจจุบัน         กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 
- ก.ค.2555 - ปัจจุบัน      กรรมการบริษัท บริษัท ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้ จ ากัด 
- พ.ย.2552 - ปัจจุบัน     กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีซีแอล แพลนเนอร์ จ ากัด 
- ต.ค.2552 - ปัจจุบัน      กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีซีแอล แพลนเนอร์ จ ากัด 
- 2550 - ต.ค.2552          รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จ ากัด 
-2549     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส                     
- 2546 - 2548                ผู้ช่วยกรรมการบริหารบริษัท ที่ปรกึษาธุรกิจ เค พี เอ็ม จี ภูมไิชย 
- 2541- 2545  ผู้ช่วยกรรมการบริหาร บริษัท ท่ีปรึกษาธุรกิจ อาร์เธอร์ แอนเดอร์     
-  2540        ผู้จัดการ Corporate Finance กลุ่ม บริษัท เคพีเอ็น 
- 2536 - 2539           ผู้จัดการ Corporate Finance บริษัท เงินทุน เอกธนกิจ จ ากัด (มหาชน) 
  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   - ไม่มี- 
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  -ไม่มี-  
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ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท 
 
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ัมพันธ์  หุ่นพยนต ์
  
อาย ุ 63 ปี                                                                          
 
สัญชาติ ไทย  
 
การศึกษา ประกาศนียบตัรกฎหมายและการพัฒนา สถาบันสังคมศึกษา (ISS)   
 กรุงเฮก เนเธอร์แลนด ์ 
 บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 นิติศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
                   -Public Director Certification Program, สถาบันพระปกเกล้า ปี 2554 

-Cert. of Successful Formulation & Execution of Strategy, Thai Institute of 
Director 2011      

                   -Cert. of Audit Committee Program, Thai Institute of Director, ปี 2552      
                  -Cert. of Director Certification Program, Thai Institute of Director, ปี 2551      
 
ประสบการณ์การท างาน 
 ธ.ค.2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติกอินเตอร์ จ ากดั  
 2557- ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด  
 2556 - ปัจจุบัน      กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากัด (มหาชน) 
 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั สเปซเมด จ ากัด 
 2556 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 
   2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ   สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
            2552 - 2554 ประธานกรรมการด าเนินโครงการปริญญาโทส าหรับผู้บริหาร  
                                      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
            2551 - 2554       กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค                                
   2545 - 2553  คณบดี คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
             2544 - 2545  รองประธานกรรมการบริหารกองทุน สวัสดิภาพบุคลากร  
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
             2543 - 2544  กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 
             2543 - 2544  กรรมการประจ าคณะบรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
    ประเภทอาจารย์ประจ า  
             2540 - 2542 รองผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต

ศรีราชา   
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       2538 ประธานอนุกรรมการ จดัการประชุมทางวิชาการ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 33 สาขาบริหารธรุกิจ 

             2536 - 2538 หัวหน้าภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธรุกิจ   
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์        

             2532 - 2533 ผู้ช่วยคณะบดฝี่ายกิจการนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    -ไม่ม-ี 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  -ไม่ม-ี 
 
 
 
 

 


