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ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต	  (วิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี)	  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	  

• อนุปริญญาในการผลิตและการออกแบบ	  Leathergoods,	  Cordwainers	  Technical	  College,ลอนดอน	  ประเทศอังกฤษ	  

• ประกาศนียบัตรการจัดการอุตสาหกรรม,	  ลอนดอน	  ประเทศอังกฤษ	  

• ประกาศนียบัตรด้านการออกแบบ	  และงานช่างฝีมือ,	  ลอนดอน	  ประเทศอังกฤษ

http://www.thaiorchidtour.com
http://www.iranthaidevelopment.com


ประวัติการทำงาน
2002 จนถึงปัจจุบัน       บริษัท ไทยแฟชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด ( กรรมการผู้จัดการ )
                                     เป็นผู้นำเข้าสินค้าไทย ทำการตลาด และ การขาย ในต่างประเทศ
2002 จนถึงปัจจุบัน       Iran - Thai Development Kish Co.  ( กรรมการผู้จัดการ )
                                     เป็นผู้นำเข้าสินค้าไทย ทำการตลาด และ การขาย ในประเทศอิหร่าน
2008 จนถึงปัจจุบัน       บริษัท ซินเนอจีเอวิเอชั่น จำกัด  ( กรรมการผู้จัดการ )
                                     เป็นตัวแทนสายการบิน อิหร่านแอร์  สายการบินแห่งชาติของประเทศอิหร่าน และ สายการบินอื่นๆ โดยเน้นตลาดใหม่ๆ
2009 จนถึงปัจจุบัน      บริษัท อิหร่าน- ไทย ดิเวลอปเม้นท์ จำกัด  ( กรรมการผู้จัดการ )
                                     เป็นผู้ส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาดอิหร่าน และนำเข้าสินค้าอิหร่านมายังประเทศไทย
2010 จนถึงปัจจุบัน       บริษัท อีเอชเอสคอร์ปอเรชั่น จำกัด  ( ประธานกรรมการบริหาร )
                                     เป็นผู้นำเข้า และ ส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาดใหม่ และ เป็นผู้ริเริ่มนำธุรกิจร่วมทุน ระหว่าง ประเทศอิหร่าน กับประเทศไทย 
                                     และนำ กลุ่มทุนจากประเทศเกาหลีใต้ มายังประเทศไทย
2011 จนถึงปัจจุบัน        บริษัท อินฟินิตี้เอเชีย จำกัด  ( กรรมการผู้จัดการ )
                                     ประกอบธุรกิจสายการบิน ภายใต้ช่ือ Infinity Asia Airlines โดยมีเป้าหมายในการเป็นสายการบินเชื่อมโยงไทย กับ AEC  สู่ตลาดใหม่ๆ
2011 จนถึงปัจจุบัน        บริษัท ไทยออคิดทัวร์ แอนด์ ฮอลิเดย์ จำกัด  ( กรรมการผู้จัดการ )
                                     ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ทั้ง Inbound & Outbound โดยเน้นตลาดเป้าหมายใหม่ๆ

ประสพการณ์การทำงาน
1975  - 1979                  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
                                     สารวัตรอาหารและยา
1979 - 1983                   ศึกษาต่อที่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ด้านการผลิต และ ออกแบบ เครื่องหนัง
1983 - 2002                  บริษัท ดีซีเครื่องหนัง จำกัด ( กรรมการผู้จัดการ )   
                                     ผู้ผลิตดครื่องหนังส่งออกไปยัง ประเทศต่างๆ ในยุโรป ญี่ปุ่น และเอเซีย   
2000 - 2002                บริษัท เอสเอสบีเน็ตเวิร์ค จำกัด ( กรรมการผู้จัดการ )
                                     ผู้นำเข้า และ ส่งออกสินค้าไทย ไปยังตลาดใหม่



ประสพการณ์การทำงานเพื่อส่วนรวมและสังคม
1993 - 1996                    สมาคมเครื่องหนังไทย ตำแหน่ง อุปนายกสมาคม
                                       ผลงาน บริหารงานสมาคม โดยเฉพาะด้านวิชาการ / กิจกรรมการส่งเสริมการส่งออก
1997 - 2000                   สมาคมเครื่องหนังไทย ตำแหน่ง นายกสมาคม
                                       ผลงาน บริหารงานสมาคมเครื่องหนังไทย โดยเน้นการขับเคลื่อนกิจกรรมสมาคมให้ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง 
                                       ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ให้รุดหน้าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน์
                                       เน้นการประสานงานกับภาครัฐ / เอกชน และ องค์กรอื่นๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องหนังให้เป็นหนึ่งใน
                                       อุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย
1997 - 2003                    นอกจากภารกิจหลักในขณะนั้นแล้ว ยังเคยดำรงตำแหน่งอื่นๆ ทางสังคมอีก ดังนี้
                                             ที่ปรึกษา กรรมาธิการการพาณิชย์ สภาผู้แทนราษฎร
                                             กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                                             รองประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                                             เลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                                             คณะกรรมการ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม หอการค้าไทย
                                             ประธาน คณะทำงานภายใต้แผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
                                             นายกสโมสร สโมสรโรตารี่บางเขน ภาค 3350 

ประสพการณ์การทำงานเพื่อเปิดตลาดใหม่ให้แก่สินค้าและธุรกิจบริการไทย
2000 - 2002                  ริเริ่มแนวคิด และ ร่วมกิจกรรมการเปิดตลาดสินค้า และ ธุรกิจบริการไทย ไปยังตลาดใหม่
2002 จนถึงปัจจุบัน        เข้ารับการสนับสนุนทางการเงินกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว) 
                                      โดยเป็นโครงการร่วมทุนโครงการแรก ในต่างประเทศ ที่ประเทศอิหร่าน โดยมีเป้าหมายในการเปิดตลาดสินค้าไทยในตลาดใหม่
                                      โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคตะวันออกกลาง กลุ่มประเทศ G.C.C. และ กลุ่มประเทศ CIS ( Commonm Wealth Independent States ) และ 
                                      อาฟริกา โดยใช้ริเริ่ม กลยุทธ GO NORTH - GO SOUTH
                                                 GO NORTH - Iran for Middle East and CIS Countries
                                                 GO SOUTH - Oman for Africa
                                      โดยได้นำบริษัทร่วมทุนกับ ธพว ไปดำเนินธุรกิจในประเทศอิหร่าน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน  โดยมีเป้าหมาย
                                      ในการเปิดตลาดสินค้า และ ธุรกิจบริการไทย ได้แก่ สินค้าประเภทต่างๆ โดยระบบ Franchise, Wholesale ด้านการออกแบบก่อสร้าง สปาไทย 
                                       ร้านอาหาร รวมถึงธุรกิจท่องเที่ยว และ ธุรกิจการบิน 
                                       ทางกลุ่มบริษัท เน้นการใช้นโยบายการนำพันธมิตรทางธุรกิจจากกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความชำนาญในธุรกิจนั้นๆ มาผนึกกำลังในการไปเปิด
                                       ตลาดร่วมกันในต่างประเทศเพื่อให้ได้มูลค่าเพิ่มทางการตลาด และสร้างฐานการตลาดระยะยาวให้แก่สินค้าไทย โดยการทำตลาดสินค้าแบรนด์
                                       ไทยในตลาดใหม่ๆ โดยเริ่มจากสินค้าแฟชั่นไทย ไปสู่สินค้าประเภทอื่นๆ รวมถึงร้านอาหารไทย สปาไทย การบริหารโรงแรมภายใต้แบรนด์ไทย
                                       ตลอดจนการเปิดการท่องเที่ยว ระหว่างประเทศไทย กับ ประเทศอิหร่าน  ซึ่งจะนำไปสู่การขยายตัวทางการค้าและการลงทุน ในอนาคต
                                       การนำ สายการบินอิหร่านแอร์ บินตรงเข้ามายังประเทศไทย แม้อิหร่านจะยังถูกคว่ำบาตรทางการค้าโดยสหรัฐอเมริกา นับเป็นก้าวสำคัญ ของ
                                       การเปิดความสัมพันธ์ ทางการค้ากับประเทศอิหร่าน ปัจจุบัน สุนันทา วุฐิสกุล  จึงเป็นกุญแจสำคัญในการขยายความสัมพันธ์ ทางการค้าระหว่าง
                                       สองประเทศ และ เชื่อมโยงไปสู่การค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคนั้น อีกด้วย


