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นายประมนต์ สุธีวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๔๘๒
ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ปริญญาตรีและปริญญาโทด้ านวิศวกรรม
เครื่องกล จาก University of Kansas สหรัฐอเมริกา และหลักสูตร
การจัดการขั้นสูงจาก Harvard University สหรัฐอเมริกา
นายประมนต์ สุธวี งศ์ เริ่มท�ำงานที่บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ด
ประเทศไทย จ�ำกัด ในปี พุทธศักราช ๒๕๐๘ ต่อมาในปี พุทธศักราช
๒๕๒๔ ได้ เริ่ มปฏิบัติงานในเครื อซิเมนต์ไทย และด้ วยความรู้ความ
สามารถในการบริหารธุรกิจอย่างเป็ นทีป่ ระจักษ์จงึ ได้ ดำ� รงต�ำแหน่งส�ำคัญ
ในบริ ษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) มาโดยล�ำดับ โดยในปี
พุทธศักราช ๒๕๒๗ ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ และปี พุทธศักราช
๒๕๓๕ ด�ำรงต�ำแหน่ งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ อาวุโส จนเกษียณอายุในปี
พุทธศักราช ๒๕๔๒ ปัจจุบนั นายประมนต์ สุธวี งศ์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็ น
กรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังได้ รับ
การแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่ปรึกษาและ
กรรมการในองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับการค้ า และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
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และเอกชนอีกหลายแห่ ง ได้ ดำ� รงต�ำแหน่งเป็ นประธานคณะกรรมการ
บริษัท โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด ซึ่งนับเป็ นคนไทยคนแรก
ที่ดำ� รงต�ำแหน่งนี้ และโดยที่นายประมนต์ สุธวี งศ์ เป็ นผู้มบี ทบาทส�ำคัญ
ในการส่งเสริ มความสัมพั นธ์ทางเศรษฐกิจระหว่ างประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุ่น นายประมนต์ สุธวี งศ์ จึงได้ รับพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์จากจักรพรรดิญ่ีปุ่น ชั้น “The Order of the Rising Sun,
Gold and Silver” เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๕๔
แม้ จะส�ำเร็จการศึกษาด้ านวิศวกรรมศาสตร์ แต่ด้วยความรู้ความ
สามารถด้ านการบริหารธุรกิจ นายประมนต์ สุธวี งศ์ สามารถประกอบ
กิจการทางธุรกิจจนประสบความส�ำเร็จเป็ นที่ประจักษ์ และได้ รับการ
ยกย่องว่าเป็ นนักบริหารมืออาชีพ โดยนายประมนต์ สุธีวงศ์ มีหลัก
ในการท�ำงานและด�ำเนินธุรกิจ คือ ต้ องสู้งาน ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์
สุจริต กล้ าพูดและกล้ าท�ำอย่างมีเหตุผล ต้ องมีการหมุนเวียนเพื่อเรียนรู้
งานใหม่อยู่เสมอ และที่สำ� คัญต้ องเรียนรู้ในสิ่งที่ผดิ พลาดแล้ วด�ำเนินการ
แก้ ไข ในฐานะผู้บริหาร นายประมนต์ สุธวี งศ์ เป็ นผู้ท่เี ตรียมพร้ อมรับ
สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา และเป็ นผู้ท่รี ะลึก
เสมอว่า คนทุกคนมีความรู้ความสามารถทั้งสิ้น ดังนั้น การท�ำธุรกิจหรือ
การท�ำงานใดๆ ไม่ควรเอาเปรียบซึ่งกันและกัน และควรปฏิบัติต่อกัน
อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค นอกจากนี้ นายประมนต์ สุธวี งศ์ ยังเป็ น
ผู้ท่ตี ระหนักถึงความส�ำคัญของบุคลากรในองค์กร โดยส่งเสริมให้ คน
ท�ำงานได้ มีความเจริญก้ าวหน้ าในอาชีพการงาน ตลอดจนส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้ มคี วามรู้ความสามารถและสามารถสืบทอด
กิจการธุรกิจต่อไปได้
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ในด้ า นสัง คม นายประมนต์ สุธีว งศ์ ได้ รั บ การยกย่ อ งให้
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานหอการค้ าไทยและสภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
ในระหว่างปี พทุ ธศักราช ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒ นอกจากนี้ นายประมนต์ สุธวี งศ์
ยังอุทศิ ตนต่อสังคมอย่างสม�่ำเสมอ โดยส่งเสริมและให้ ความช่วยเหลือ
แก่ภาครัฐหรือองค์กรเพื่อสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
และสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ ส่งเสริมและสร้ างจิตส�ำนึกเรื่องความ
ปลอดภัยบนท้ องถนนแก่สงั คมไทย ภายใต้ โครงการถนนสีขาว ส่งเสริม
ด้ านการศึกษาโดยมอบทุนการศึกษาและให้ ความร่วมมือทางวิชาการแก่
สถาบันการศึกษาต่างๆ อยู่เป็ นนิจ และส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้ อม เช่น โครงการปลูกป่ า โครงการอนุรักษ์
พันธุส์ ตั ว์ และกิจกรรมลดโลกร้ อน เป็ นต้ น
นอกจากจะประสบความส�ำเร็จในวิชาชีพในฐานะนักธุรกิจแล้ ว
นายประมนต์ สุธวี งศ์ ยังเป็ นผู้มีเจตนารมณ์อนั แน่วแน่ในการต่อต้ าน
การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ในสัง คมไทย โดยเป็ นประธานองค์ ก รต่ อ ต้ า น
คอร์รปั ชัน (ประเทศไทย) ร่วมรณรงค์ต่อต้ านทุจริตคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ
และร่วมขับเคลื่อนพลังสังคม ให้การคอร์รปั ชันเป็ นสิง่ ทีค่ นไทยและสังคมไทย
ยอมรับไม่ได้ ภายใต้แนวทาง 3ป คือ ปลูกฝัง ป้ องกัน และเปิ ดโปง เพื่อให้
ปัญหาทุจริตคอร์รปั ชันหมดไปจากประเทศ นอกจากนี้ นายประมนต์ สุธวี งศ์
ยังเป็ นประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ วยการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน (ป.ป.ช.) อีกด้ วย ซึ่งการแสดงออก
และการกระท�ำที่กล่าวมา นับเป็ นคุณปู การแก่สงั คมไทยโดยส่วนรวมเป็ น
อย่างยิ่ง และสมควรยึดเป็ นแบบอย่างแก่คนทั่วไป
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จากเกียรติประวัตแิ ละผลงานแห่งความส�ำเร็จในการเป็ นผู้บริหาร
ที่นำ� พาองค์กรให้ มีความเจริญก้ าวหน้ าด้ วยความสามารถ และรอบรู้
ทางด้ านธุรกิจอย่างแท้ จริง และในขณะเดียวกัน ก็ได้ อทุ ศิ ตนในกิจกรรม
สาธารณะต่างๆ เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการต่อต้ านการคอร์รัปชันในสังคมไทย ผลแห่งการด�ำเนินการ
ด้ วยความมุ่งมั่นและจริงจังของนายประมนต์ สุธวี งศ์ เป็ นที่ประจักษ์ว่า
ได้ ก่อให้ เกิดประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติโดยรวมอย่างเด่นชัด
ประกอบกับเป็ นผู้ซ่งึ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมทีส่ ามารถยึดเป็ นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติตนแก่ ผ้ ู อ่ืนได้ เป็ นอย่ างดี พึ งสมควรได้ รับการยกย่ อง
เชิดชู เกียรติในวงวิชาการเพื่อเป็ นบรรทัดฐานและแบบอย่ างให้ ผ้ ูอ่ืน
ได้ เ จริ ญ รอยตาม ดั ง นั้ น สภามหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ าหลวง จึ ง มี ม ติ
เป็ นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้ นายประมนต์ สุธวี งศ์
ได้ รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ เพื่อเป็ นเกียรติประวัตสิ บื ไป
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