ค�ำประกาศเกียรติคุณ

นายสุชัย วีระเมธีกุล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
นายสุชัย  วีระเมธีกุล หรือชื่อภาษาจีน หลี่ จิ่งเหอ เกิดที่มณฑลกวางตุ้ง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๖๘
ส�ำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนจิ้งอ้าย อ�ำเภอผู่หนิง มณฑล
กวางตุ้ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และได้เดินทางเข้ามาประกอบ
สัมมาอาชีพในประเทศไทย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๘
นายสุชัย  วีระเมธีกุล เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ อดทน และ
ประหยัด จากชีวติ การท�ำงานทีเ่ ริม่ ต้นด้วยการเป็นลูกจ้างเงินเดือนเพียง ๑๕๐ บาท
นายสุชยั   วีระเมธีกลุ สามารถสะสมทุนทรัพย์และขยายการลงทุนทางธุรกิจด้วย
ความสามารถ เป็นผลให้กจิ การเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนือ่ ง นายสุชยั   วีระเมธีกลุ
ได้สร้างสมประสบการณ์ทางธุรกิจจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเป็นล�ำดับ ประกอบกับการเป็นคนที่มี
บุคลิกลักษณะที่เปี่ยมไปด้วยน�้ำใจและไมตรี มีความอ่อนน้อมถ่อมตน จึงเป็น
ทีร่ จู้ กั และได้รบั ความไว้วางใจในวงการธุรกิจของทัง้ สองประเทศอย่างกว้างขวาง
ในการด�ำเนินการทางธุรกิจในประเทศไทยนั้น นายสุชัย  วีระเมธีกุล
ได้กอ่ ตัง้ บริษทั เอ็ม.ไทย อินดัสเทรียล จ�ำกัด เมือ่ ปีพทุ ธศักราช ๒๕๑๐ เป็นบริษทั
ผลิตแคลเซียมคาร์ไบด์ทมี่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ ในเอเชียอาคเนย์ หลังจากนัน้ ได้เริม่ พัฒนา
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ธุรกิจหลายแขนงภายใต้เครือข่ายบริษัท เอ็ม.ไทย กรุ๊ป จ�ำกัด ซึ่งครอบคลุมถึง
ธุรกิจหลายด้าน เช่น การเงิน การธนาคาร การค้า การอุตสาหกรรม การพาณิชย์
ธุรกิจการตรวจสอบคุณภาพสินค้า การเดินเรือ และการขนส่ง เป็นต้น
นอกจากการประกอบธุรกิจในประเภทต่างๆ ที่หลากหลายจนประสบ
ผลส�ำเร็จเป็นอย่างดีแล้ว นายสุชยั   วีระเมธีกลุ ยังได้รเิ ริม่ ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์
เช่น ทีด่ นิ สนามกอล์ฟ และศูนย์การค้า มาตัง้ แต่ปพี ทุ ธศักราช ๒๕๓๒ และได้ใช้
ความรู้ความสามารถบริหารกิจการให้เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง และราบรื่น
มาโดยตลอด
นายสุชัย  วีระเมธีกุล เป็นบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทอันส�ำคัญยิ่งในการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
อย่างเป็นที่ประจักษ์ โดยเป็นผู้มีบทบาทในการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความ
สัมพันธ์อนั ดีระหว่างสองประเทศมาตัง้ แต่แรกเริม่ ของการสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตจนถึงปัจจุบนั เป็นเวลากว่า ๓๕ ปี จนอาจเรียกได้วา่ นายสุชยั   วีระเมธีกลุ
เป็นทูตมิตรภาพภาคเอกชนระหว่างไทย-จีน ทีส่ ำ� คัญคนหนึง่ และได้มสี ว่ นผลักดัน
ให้เกิดความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันอย่างแน่นแฟ้น ทัง้ ทางด้านการค้าและการลงทุน
ในระยะต่ อมา นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมและผลัก ดั นให้ มี ก ารจั ดตั้ ง สมาคม
มิตรภาพไทย-จีน และสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน ขึ้น เพื่อ
กระชับความสัมพันธ์ให้มีความใกล้ชิดและเกิดผลดีแก่ทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้น
ในส่วนของการท�ำธุรกิจของนายสุชยั   วีระเมธีกลุ ในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนนั้น ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ นายสุชัย  วีระเมธีกุล ได้จัดตั้ง
ธนาคาร ที เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล ที่นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
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ซึ่งเป็นธนาคารส�ำนักงานใหญ่ต่างชาติแห่งแรกที่เปิดกิจการขึ้น โดยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเป็น
องค์ประธานในพิธีเปิดส�ำนักงานที่นครเซี่ยงไฮ้ในครั้งนั้นด้วย ธนาคารใช้เงิน
ลงทุน ๑๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ มีบริษัท เอ็ม.ไทย กรุ๊ป บริษัทเครือเจริญ
โภคภัณฑ์ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารดอยซ์แบงค์ ร่วมลงทุน มีสาขา
อยู่ที่นครปักกิ่ง นครกวางเจา นครซัวเถา และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นธนาคาร
บิสสิเนส ดีเวลลอปเม้นท์
นอกจากนี้ นายสุชัย  วีระเมธีกุล ยังด�ำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทต่างๆ
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกหลายบริษทั เช่น China North Industries
Co., Ltd.; State Administration of Exit and Entry in Section and
Quarantine Co., Ltd.; China National Light Industrial Products Import &
Export Corporation Co., Ltd. และ C.C.I.C (Thailand) Co., Ltd. เป็นต้น
ได้ร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมการค้าของประเทศจีน ก่อตั้งเครือข่ายธุรกิจ
อีกหลายอย่างดังเป็นทีป่ ระจักษ์แก่คนทัว่ ไป และยังมีบทบาทอันส�ำคัญในการสร้าง
รากฐานอันมั่นคงให้แก่นักธุรกิจของประเทศจีนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย
นอกเหนื อ จากความส� ำ เร็ จ ในการด� ำ เนิ น การทางธุ ร กิ จ แล้ ว
นายสุชัย วีระเมธีกุล ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยสม�่ำเสมอ เช่น เป็นผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติตั้งแต่แรกเริ่ม รวมทั้งได้มีการบริจาคทุนทรัพย์เพื่อกิจการ
สาธารณประโยชน์ต่างๆ อยู่เป็นประจ�ำ  และด้วยคุณความดีด้านต่างๆ ที่ได้
กระท� ำ มา นายสุ ชั ย   วี ร ะเมธี กุ ล จึ ง ได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ โปรดเกล้ า
โปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
ชั้นที่ ๑ ประถมาภรณ์ช้างเผือก เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งคุณความดี
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จากเกียรติประวัติ ความรู้ความสามารถ และผลงานอันเป็นที่ประจักษ์
ของนายสุชัย   วีระเมธีกุล ทางด้านการบริหารธุรกิจ ที่ได้รับการยกย่องและ
ยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วไปว่าเป็นผู้ที่มีความส�ำเร็จอย่างสูงในการบริหาร
จัดการธุรกิจในหลายด้าน รวมทัง้ การเป็นนักการทูตภาคเอกชนทีม่ บี ทบาทส�ำคัญ
ต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมาตั้งแต่แรกเริ่ม ประกอบกับเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
จนสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้ พึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติใน
วงวิชาการเพื่อเป็นบรรทัดฐานและแบบอย่างให้ผู้อื่นได้เจริญรอยตาม ดังนั้น
สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช
๒๕๕๓ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายสุชัย  วีระเมธีกุล ได้รับพระราชทาน
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็น
เกียรติประวัติสืบไป
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