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ดร.เชาว์ โพธิ์ ศิริสุ ข ส าเร็จ การศึกษาปริญญาตรีจ ากวิทยาลัยวิ ทยาศาสตร์ วิศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยซัวเถา ประเทศจีน ดร.เชาว์ โพธิ์ศิริสุข ปัจจุบันดารงตาแหน่งประธานของคณะกรรมการ
บริษัท และประธานคณะกรรมการบริหารขิง บริษัท สามมิตรมอเตอร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง สามมิตรมอเตอร์กรุ๊ป
(SMM) ซึ่งประกอบด้วย
1. บริษัท สามมิตร มอเตอร์แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด (มหาชน)
2. บริษัท สามมิตรเทค จากัด
3. บริษัท สามโอโตพาร์ท จากัด
4. บริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ จากัด
5. บริษัท เอสเอ็มเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
6. Sammitr (Australia) Pty Ltd (Australia)
7. Sammitr Europe B.V. (Netherland)
8. P.T.Sammitr Indonesia. ( Indonesia)
9. Chang Chun Sammitr Motor Company, Limited
(Pepople ,s Republic of China)
10. Sammitr Vehicle Tech Company, Limited
11. บริษัท ตติยานยนต์ จากัด
กลุ่มสามมิตร ครอบคลุมธุรกิจ
- ยานยนต์ธุรกิจ OEM ได้แก่ Die Tooling, Auto Press parts และประกอบจิ๊ก
- รถบรรทุกเชิงพาณิชย์และรถพ่วง
- อะไหล่รถบรรทุกเชิงพาณิชย์และรถพ่วง เช่น แหนบ,ไฮโดรลิค,เพลา
- ยานยนต์ CNG (Compress Natural Gas) ดัดแปลง
- อุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ เช่นหลังคาเหล็กสาหรับรถ Pick up
- ธุรกิจขนส่ง และบริการโลจิสติกส์

ดร.เชาว์ โพธิ์ ศิริสุ ข เป็นตัวอย่างของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ไ ทยในยุค บุ ก เบิ ก
ท่านเป็นผู้ผู้มีความรู้ความสามารถทีประสบความสาเร็จทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ท่า นเป็นผู้สร้างธุรกิจ
ของกลุ่มสามมิตรจากโรงงานเล็ก ๆ ผู้ผลิตแหนบของคนไทยมาเป็นธุรกิจบริษัทสามมิตรอยู่ระดับชั้นแนว
หน้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและโลจิสติกส์
ท่ า นมี วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ กลุ่ ม บริ ษั ท สามมิ ต รต้ อ งเป็ น ผู้ น าในการให้ บ ริ ก ารด้ า น
Logistics Solution และพลังงานเพื่อประโยชน์ของลูกค้าไม่เพียงแต่ลูกค้าในปนระเทศแต่ยังครอบคลุมถึง
ลูกค้าต่างประเทศที่กลุ่มสามมิตรดาเนินกิจการอยู่
ดร.เชาว์ ทราบว่าต้นทุน Logistics ของประเทศไทยเมื่อเทียบกับมาตรฐานต้นทุน Logistics ระดับ
โลกพบว่าต้นทุน Logistics ของไทยเรายังไม่มีประสิทธิภาพและไม่สามารถแข่งขันได้ ท่านได้รวมแนวคิด
ต่าง ๆ อาทิเช่น การออกแบบที่ดี การใช้วัสดุที่ดี รวมถึงการนาเทคโนโลยี ด้าน IT มาผสมผสานตอบโจทย์
การใช้งานของลูกค้าจะสามารถทาให้ต้นทุนด้าน Logistics ไทยสามารถแข่งขันได้ ท่านได้ทาโครงการต่าง
ๆ อาทิเช่น การใช้เหล็กพิเศษน้าหนักเบาเพื่อรถเชิงพาณิชย์และรถเทเลอร์, เป็นผู้บุกเบิกการใช้เครื่องยนต์
CNG สาหรับรถเพื่อการพาณิชย์และรถยนต์ทั่วไป ตลอดจนเป็นผู้ริเริ่มการผลิตหลังคาเหล็กสาหรับรถปิค
อัพรายแรกและรายเดียวของโลกที่มีมาตรฐานรถยนต์
ปรัช ญาและกลยุทธ์ ธุ รกิจ ที่ส ร้ างความเข้ม แข็ ง ของธุ รกิจ กลุ่ม สามมิ ต รในระยะยาวที่ท่ า นท า
ต่อเนื่องเสมอมาคือ การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น
1. โครงการวิจัยพัฒนาเหล็กพิเศษร่วมกับบริษัท Bao Steel ผู้ผลิตเหล็กลาดับสองของจีน
2. โครงการ Gas Engine กับบริษัท Nonox ประเทศเนเธอร์แลนด๋
3. โครงการ Gas Engine ECU กับบริษัท ปตท จากัด (มหาชน)
4. โครงการพั ฒ นา Gas Engine ร่ ว มกั บ สถาบั น China Automotive Engineering Research
Institution Co.,Ltd
5. โครงการพัฒนาอุปกรณ์ตกแต่งรถปิคอัพให้ได้มาตรฐานยานยนต์กับสถาบัน AutoCRC, ประเทศ
ออสเตรเลีย
6. โครงการพัฒนารถไฟฟ้าร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7. โครงการพัฒนาเครื่องตัดอ้อยและเครื่องเกี่ยวข้าวร่วมกับมหาวิทยาศาสตร์
ดร.เชาว์ ได้อุทิศชีวิตในการค้นหาความรู้และสร้างสรรค์แนวทาง Solutions ต่าง ๆ เพื่อปรับปรุง
พัฒนา Logistics ไทยให้ได้แข่งขันได้ ประสบการณ์กว่า 60 ปีของท่านในการมุ่งมั่นพัฒนางานวิจัย
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องความมุ่งมั่นขยันและอดทนตลอดจนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และวิสัยทัศน์ที่
ก้าวไกลของท่านทาให้ธุรกิจของกลุ่มสามมิตรประสบความสาเร็จท่านยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับ
บุคลากรสามมิตรและผู้นารุ่นใหม่ ๆ ของสามมิตรให้มีการมุ่งมั่นพัฒนาเช่นกัน
เป็ น ผลให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทยจึ ง มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ ให้
ดร.เชาว์ โพธิ์ ศิ ริ สุ ข ได้ รั บ ปริ ญ ญาวิ ท ยาศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ (ประเภททั่ ว ไป) สาขา
วิศวกรรมโลจิสติกส์ ประจาปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

