คำ�ประกาศเกียรติคุณ
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ถือกำ�เนิดเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๗ สำ�เร็จ
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา จากโรงเรี ย นเผยอิ ง เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
นายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี เป็นผูม้ คี วามคิดริเริม่ และทักษะทางด้านธุรกิจมาตัง้ แต่เยาว์วยั เมือ่ เป็น
นักเรียนได้น�ำ ของไปขายในโรงเรียนอยูเ่ สมอ และตลอดชีวติ การทำ�งานได้มคี วามวิรยิ ะอุตสาหะ
พากเพียร เรียนรู้ เก็บเกี่ยว สั่งสมประสบการณ์ทางด้านธุรกิจและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้มีความก้าวหน้าในชีวิตมาตามลำ�ดับ ตั้งแต่เป็นคนรับจ้างเข็นรถส่งสินค้าที่ย่าน
สำ�เพ็ง เมื่ออายุ ๑๑ ปี ต่อมาได้พัฒนาเป็นพ่อค้าหาบของขาย เป็นลูกจ้างบริษัทส่งสินค้า
เป็นผู้จัดส่งสินค้า และเมื่อมีอายุเพียง ๓๑ ปี สามารถเข้าเป็นผู้ร่วมทุนซื้อกิจการผลิตเครื่องดืม่
ได้ และหลังจากนั้นได้มีความเจริญรุ่งเรืองทางธุรกิจโดยตลอด โดยได้เข้าไปซื้อหุ้นธนาคาร
และสถาบันการเงินอีกหลายแห่ง เช่น ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารเอเชีย และเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ
บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์มหาธนกิจ จำ�กัด (มหาชน) เมือ่ อายุ ๔๒ ปี และในอีกสองปีต่อมา
ได้ร่วมทุนซื้อกิจการพันธุ์ทิพย์พลาซา
ปรัชญาในการดำ�เนินธุรกิจของนายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี คือ การสะสมทุน ซุม่ ซ่อนยาวนาน
และรอคอยโอกาส รวมทั ้ ง การยึ ด หลัก “คุณธรรมน้ำ�มิตร” และ “บุญคุณต้องทดแทน”
ทำ�ให้ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี มีแนวร่วมทางธุรกิจทีแ่ น่นแฟ้นและส่งผลให้เส้นทางธุรกิจของ
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี มีความรุ่งเรืองและมั่นคง อีกทัง้ ยังสามารถใช้เครือข่ายการค้าแบบเดิม
ซึ่งฝังรากในตลาดล่างกับเครือข่ายการค้าในชุมชนซึ่งถือว่าเป็นเครือข่ายการค้าที่เข้มแข็งที่
สุดเครือข่ายหนึ่งในสังคมไทย ภายใต้ระบบเอเย่นต์ และระบบการขายที่เข้มแข็ง
หลังจากที่ นายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี สร้างฐานะจากธุรกิจในเครือแล้ว ได้บกุ เบิกธุรกิจอีกหลาย
ประเภท เช่น เข้าไปเป็นเจ้าของและซือ้ หุน้ ในธนาคารต่าง ๆ ขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การค้าเงิน
จากต่ า งประเทศ การสร้างและขยายฐานในธุ รกิ จใหม่ เช่น การเป็ น เจ้ า ของโรงแรม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ซื้อกิจการกลุ่มโรงแรมอิมพีเรียล ซึ่งมีโรงแรมในเครือ
๗ แห่ง การทำ�ธุรกิจด้านการสื่อสาร การทำ�อุตสาหกรรม การทำ�เกษตรกรรมและ ธุรกิจ
บริการต่างๆ อีกมากมาย จนกระทั่งปัจจุบันได้ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการผลิตเครื่องดื่ม
และประธานกรรมการบริหาร บริษทั ที.ซี.ซี. กรุป๊ ชีวติ การทำ�งานของ นายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี
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ซึ่งเริ่มต้นจากการรับจ้างและผ่านความลำ�บากนานัปการโดยไม่เคยท้อถอยและย่อท้อ แต่ได้ใช้
ความมุมานะและเพียรพยายามอย่างหนักโดยมีกลยุทธ์และทิศทางในการขยายธุรกิจอย่างเป็น
ระบบจึงทำ�ให้สร้างฐานะที่มั่นคงและกลายเป็นบุคคลที่ร่ำ�รวยที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน
กลยุ ทธ์ในการบริหารธุรกิจที่สำ�คั ญ ของนายเจริ ญ สิริวัฒนภักดี คื อการลงทุ น
อย่างมีทิศทาง รอบคอบ และมีกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกำ�ลัง
เติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยวิธีการเปิดกว้างและดึงพันธมิตรจากสิงคโปร์ คือ แคปปิตอลแลนด์
ในเครื อ กองทุ น เทมาเส็ ก โฮลดิ้ง มาร่ ว มทุ น ในนามบริ ษ ั ท ที.ซี.ซี. แคปปิ ต อลแลนด์
จำ�กัด อาณาจักรของ ที.ซี.ซี.แลนด์ จึงเติบโตรวดเร็ว ทั้งโครงการที่พักอาศัยระดับหรู คือ
Athenee Residence โครงการคอนโดมิ เ นี ย ม “ราชครู วิลล่า” โครงการ Empire Place
โครงการบ้านเดี่ยวระดับหรู บ้านพัก อาศัย และศู น ย์ การค้ า รวมทั ้ งโครงการพั ฒนาธุ รกิจ
อสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้จุดแข็งอีกด้านหนึ่งในการดำ�เนินธุรกิจของ
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คือ การขยายตลาดเชิงรุกไปยังต่างประเทศ นอกเหนือจากการพัฒนา
ธุร กิ จ จนประสบความสำ � เร็ จ แล้ ว นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ยั ง ได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรม
สาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาในระดับอุดม
ศึ ก ษาปี ล ะ ๑๐๐ ทุน และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในต่างจังหวัดหลายแห่งมา
อย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง นอกจากนี ้ ย ั ง ได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น โครงการทุ น เปรม ติ ณ สู ล านนท์
กองทุนเพื่อสนับ สนุนทุนการศึก ษาแก่นั กศึ กษาและนั กวิ ชาการไทยที ่ ต ้ องการไปศึ กษา
ต่อที่ The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS) มหาวิทยาลัย Johns
Hopkins ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนจัดตั้งกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาใ
นสาขานิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้
และโครงการสถานศึกษาปอเนาะต้นแบบ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยดำ�เนินโครงการรวมใจ
ต้านภัยหนาว สนับสนุนโครงการขับขี่ปลอดภัย โครงการรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ จัดสร้างหมู่บ้านเพื่อมอบให้กับชาวบ้านในเขตบ้าน
น้ำ�เค็ม จังหวัดพังงา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติสึนามิ และ สนับสนุนโครงการต่างๆ
ของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) เป็นต้น
นอกจากนีย้ งั ได้ให้การสนับสนุนการจัดตัง้ “ช้างคลินกิ ” จัดตัง้ คลินกิ พิเศษประกอบด้วย
เครื่องมืออุปกรณ์พร้อมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคให้บริการประชาชนที่มีรายได้น้อยในจังหวัด
กำ�แพงเพชร สนับสนุนหน่วยแขนขาเทียมเคลื่อนที่ของมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ และการดำ�เนิน
งานของมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ยากไร้ การบริจาครถพยาบาลให้กับ
โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ น้อมเกล้าฯ ถวายรถทันตกรรมเคลือ่ นทีแ่ ด่ สมเด็จพระเจ้าพี่
นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำ�หรับใช้เป็นรถทันตกรรม
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เคลื ่ อ นที ่ ข องมู ล นิ ธิ พอ.สว. ให้การสนับสนุนงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมภาพ
จิ ต รกรรมฝาผนั ง วัดโพธิ์ ในพระวิหารพระพุ ท ธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินแก่วงดุรยิ างค์ Thailand Philharmonic Orchestra
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสนับสนุนทางด้านการเงินให้แก่วงขับร้อง
ประสานเสียงสวนพลู เป็นต้น
ความสำ�เร็จในด้านการบริหารจัดการธุรกิจของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี เป็นผลมาจาก
ความเพียรพยายามอย่างยิง่ ยวด และการมุมานะบากบั่นโดยกำ�หนดจังหวะก้าวย่างของธุรกิจ
แต่ละประเภทอย่างมีขั้นตอนและมีกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งและเฉียบคมยากที่จะหาใครมาเปรียบ
ได้ ความรูแ้ ละประสบการณ์ทไ่ี ด้สง่ั สมมาตลอดจนการเลือกใช้คน ข้อมูล ทรัพยากร และเครือ่ งมือ
ในการพัฒนาและบริหารธุรกิจของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะเล่าเรียน
ได้ในระบบการศึกษาปกติ หากแต่เป็นผลผลิตจากประสบการณ์ในชีวิตจริง และถือได้ว่า
ความรู้และประสบการณ์ท่ไี ด้รับเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าต่อการเชิดชูว่ามีภูมิร้ใู นระดับดุษฎีบัณฑิต
อย่างแท้จริง ดังนัน้ สถาบันการศึกษาหลายสถาบันจึงได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ให้แก่ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี หลายสาขา อาทิ ศิล ปศาสตรดุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
สาขาวิชาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร จากสถาบันเทคโนโลยี การเกษตรแม่โจ้ และปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิส์ าขาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นอกจากนี้
ยังได้รบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้า มหาวชิรมงกุฎ
และมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
จากเกียรติประวัติและผลงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจอันเป็นที่ประจักษ์ ทำ�ให้
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจที่มีความเชี่ยว
ชาญหลายด้าน เป็นผู้ทุ่มเท เพียรพยายาม และอุทิศตนเพื่อพัฒนาธุรกิจจนมีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ เป็นผูถ้ งึ พร้อมด้วย
คุณลักษณะของความเป็นนักบริหารมืออาชีพที่มีวิสัยทัศน์ เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
เป็นแบบอย่างที่ดียิ่งในฐานะที่เป็นผู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้ มีความตั้งใจในการทำ�งานด้วยความ
พากเพียรและมุ่งมั่นมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕๕ ปี นับเป็นแบบอย่างทีพ่ งึ ยกย่องในวงวิชาการ
และเป็นบรรทัดฐานให้ผู้อื่นได้เจริญรอยตาม ดังนัน้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์
ให้ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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