คำ�ประกาศเกียรติคุณ
นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ เกิดในครอบครัวนักธุรกิจทีป่ ระกอบกิจการด้านการเดินเรือทะเล
สำ�เร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบริหาร
จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) หลังจากนั้นได้เริ่มเข้าทำ�งานที่บริษัท โงวฮก จำ�กัด
ซึ่งเป็นบริษัทของครอบครัว ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2516
นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ ได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะเป็นอย่างยิ่ง และทุ่มเท
ความรู้ความสามารถให้กับการทำ�งานอย่างเต็มที่ เป็นเหตุทำ�ให้การดำ�เนินกิจการของบริษัท
ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยเริ่มจากกองเดินเรือทะเลขนาดเล็กได้แผ่ขยายเป็นกอง
เดินเรือขนาดใหญ่ไปทั่วภาคพื้นเอเชีย และด้วยความรอบรู้ ประกอบกับวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
ในธุรกิจการเดินเรือและการขนส่งสินค้า และประสบการณ์อย่างแท้จริงที่ได้สั่งสมมาทำ�ให้
นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ ได้คิดริเริ่มให้มีการจัดตั้งบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว
เริม่ จากปีพทุ ธศักราช 2522 เป็นต้นมา ได้เป็นผูป้ ระกอบการรายแรกทีร่ เิ ริม่ นำ�ตูค้ อนเทนเนอร์
ไปบรรจุใบยาสูบที่จังหวัดเชียงใหม่โดยทางรถไฟ ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าของการขนส่ง
ทางรถไฟของประเทศ และในปีพทุ ธศักราช 2523 ได้กอ่ ตัง้ บริษทั อาร์ซแี อล จำ�กัด ทีท่ �ำ ธุรกิจ
ขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างกรุงเทพฯ-สิงคโปร์ และได้ขยายเครือข่ายไปยังประเทศฮ่องกง
จีน ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย เวียตนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินเดีย และตะวันออกกลาง
ซึ่งเป็นการเปิดโฉมหน้าใหม่ของกองเดินเรือพาณิชย์ทางทะเลของไทยไปสู่ระดับนานาชาติ
อย่างเต็มภาคภูมิ
นอกจากนี ้ ใ นช่ ว งปี พ ุ ท ธศั ก ราช 2528 ยั ง ได้ เ ป็ น ผู ้ ท ี ่ ม ี ค วามคิ ด ริ เ ริ ่ ม ในการนำ �
ตูค้ อนเทนเนอร์ตแู้ รกขนสินค้าไปประเทศมาเลเซียโดยทางรถไฟ ได้รเิ ริม่ การนำ�ตูค้ อนเทนเนอร์
ไปบรรจุยางพาราที่จังหวัดสงขลาทั้งที่ยังไม่มีท่าเรือน้ำ�ลึก ซึ่งผลการริเริ่มดังกล่าวได้ก่อให้เกิด
การขยายตัวของธุรกิจคอนเทนเนอร์ที่จังหวัดสงขลาอย่างมากมายในเวลาต่อมา ทางด้าน
ประเทศลาวนัน้ นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ ได้กอ่ ตัง้ บริษทั บางกอกเทอร์มนิ อล เซอร์วสิ เซส จำ�กัด
ดำ�เนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถไฟ รถยนต์ และสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศลาว และต่อมา
ก็ได้ขยายกิจการไปยังประเทศพม่าและกัมพูชาด้วย
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หลังจากนั้นในปีพุทธศักราช 2531 ได้ขยายขอบเขตของธุรกิจไปทางด้านการจัดตั้ง
สถานีตรวจปล่อยสินค้าขาออกและคลังสินค้าทัณฑ์บนในนามบริษัท สินธนโชติ จำ�กัด จากนั้น
ในปีพุทธศักราช 2532 ได้ก่อตั้งบริษัท ไทยพรอสเพอริตี้เทอร์มินอล จำ�กัด เพื่อดำ�เนินธุรกิจ
ท่าเรือเอกชนทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการและทีม่ าบตาพุด จังหวัดระยอง นอกจากนีย้ งั ได้กอ่ ตัง้ บริษทั
เพื่อดำ�เนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือเอกชน ธุรกิจ ICD ในระหว่างปีพุทธศักราช 2532-33
อีกด้วย ต่อมาในปีพทุ ธศักราช 2540 ได้รเิ ริม่ นำ�ระบบ Priority Berthing เพือ่ แก้ไขความแออัด
ในท่าเรือคลองเตย ซึ่งเป็นผลทำ�ให้สามารถเพิ่มปริมาณการขนส่งได้มากขึ้นเท่าตัว นอกจากนี้
ยังได้จัดตั้งบริษัท ทีไอพีเอส จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจท่าเรือเอกชนที่แหลมฉบัง ซึ่งเป็นท่าเรือ
แหลมฉบังท่าแรก และได้นำ�ตู้คอนเทนเนอร์ตู้แรกบรรทุกเรือลำ�แรกไปแหลมฉบัง
จากความสำ�เร็จในการประกอบธุรกิจด้านการเดินเรือทะเลและการขนส่งสินค้าดังกล่าว
เป็นผลให้นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ ได้รับการยอมรับและยกย่องเป็นอย่างมากในวงการธุรกิจ
การเดินเรือทะเลและการขนส่งสินค้า รวมทัง้ วงการธุรกิจทัว่ ไปทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
ว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างแท้จริงในการบริหารธุรกิจ สามารถ
พัฒนาธุรกิจให้ไปสู่ความสำ�เร็จได้เป็นอย่างดี ทั้งที่โดยพื้นฐานการศึกษาแล้วเป็นทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์มใิ ช่ทางด้านการบริหารธุรกิจแต่อย่างใด นับว่า ความสามารถในการบริหารจัดการ
เป็นผลทีเ่ กิดจากความรู้ ความคิด ประสบการณ์ และความคิดริเริม่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากความสามารถ
ภายในตัวของนายสุเมธ ตันธุวนิตย์ เอง
ความเป็นผูท้ ม่ี คี วามรอบรู้ เชีย่ วชาญในธุรกิจเดินเรือทะเล ประกอบกับเป็นผูท้ ม่ี บี คุ ลิก
อ่อนน้อมถ่อมตน และอุทิศตนเพื่อส่วนรวมอย่างสม่ำ�เสมอ นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ จึงได้รับ
การยอมรับและยกย่องจากองค์กรต่างๆ ให้ดำ�รงตำ�แหน่งที่สำ�คัญนอกเหนือจากตำ�แหน่งใน
กิจการของตนเอง เช่น เป็นประธานหอการค้าไทย-เยอรมัน ประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย
และกรรมการในองค์กรต่างๆ อีกมากในวงการพาณิชย์นาวีทั่วโลก เช่น สถาบันตรวจสอบ
คุณภาพเรือของรัฐบาลเยอรมัน (Germanischer Lloyd), อังกฤษ (Lloyd’s Register of
Shipping), นอร์เวย์ รวมทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำ�รงตำ�แหน่งสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปีพุทธศักราช 2549
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ในด้านวิชาการและการบริการสังคม นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษด้านการบริหารจัดการและการบริหารธุรกิจการขนส่ง และการจัดการโลจิสติกส์
ให้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอยู่เป็นประจำ� นอกจากนี้
ยังได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสังคมและสาธารณประโยชน์ รวมทั้งการบริจาคทรัพย์เพื่อเป็น
ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ อยู่โดยสม่ำ�เสมอ
จากความสำ�เร็จในการประกอบวิชาชีพ และการอุทิศตนให้กับส่วนรวมและสังคม
อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ จึงได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำ�ปี 2543 ศิษย์เก่าดีเด่นสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประจำ�ปี 2551 ได้รับการจารึกชื่อใน The Lloyd’s List Maritime Asia
Hall of Fame ในฐานะผู้บริหารสายการเดินเรือดีเด่นแห่งเอเชีย เมื่อปีพุทธศักราช 2550
นั บเป็ น คนไทยคนแรกที่ได้รับเกียรตินี้ นอกจากนั ้ น ในปี พุ ท ธศั กราช 2550 ยั งได้ รั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ The Order of Merit จากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันอีกด้วย
การที่นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจการขนส่งและการ
เดินเรือทะเลอย่างเป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ทางธุรกิจที่กว้างไกล และได้รับการยอมรับ
ยกย่องโดยทัว่ ไป แนวคิด และวิธปี ฏิบตั ใิ นเชิงธุรกิจและการครองตนทีอ่ ยูใ่ นกรอบของคุณธรรม
และจริยธรรม สามารถยึดเป็นแบบอย่างของสังคม จึงพึงได้รับการยกย่องในวงวิชาการให้เป็น
บรรทัดฐานให้ผอู้ น่ื เจริญรอยตาม สภามหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวงในคราวประชุมครัง้ ที่ 6/2551
เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2551 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็น
เกียรติประวัติสืบไป
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