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นายสุนทร ว่องกุศลกิจ สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนลลิตาวิทยา จังหวัดราชบุรี
และโรงเรียนสหคุณวิทยา กรุงเทพมหานคร จากนั้นได้เข้ารับการอบรมในโครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่
ซึ่งจัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย เพื่ อศึกษาดูงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
อ้อย น้าตาลทราบ และด้านอื่น ๆ ณ ประเทศไต้หวัน ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และแอฟริกาใต้ อีก
ทั้งเข้ารับการอบรมในหลักสูตรประธานกรรมการส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 7
นายสุ นทร ว่องกุศลกิจ เป็นบุคคลที่ ป ระสบความสาเร็จ ในการบริห ารจั ด การธุ รกิ จ เป็น อย่ า งสู ง
ดังจะเห็นได้จากการเป็นเจ้าของธุรกิจ และดารงตาแหน่งสาคัญในองค์กรธุรกิจจานวนมาก โดยเฉพาะองค์กร
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาล ซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย อาทิ กลุ่มบริษัท
น้าตาลมิตรผล มีโรงงานน้าตาล 5 โรงงาน ผลิตน้าตาลเพื่อบริโภคในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ
บริ ษั ท บ้ า นปู จ ากั ด (มหาชน) เป็ น บริ ษั ท ชั้ น น าในสาขาพลั ง งานในเอเชี ย บริ ษั ท ยู ไ นเต็ ด แสตนดาร์ด
เทอร์มินัล จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ให้บริการเกี่ยวกับคลังสินค้า ท่าเทียบเรือ และบริการ ขนถ่ายสินค้า
ตลอดจนงานบริการด้านโลจิสติกส์อื่น ๆ รวมทั้งได้ขยายธุรกิจอุตสาหกรรมน้าตาลทรายในเมือง หนานหนิง
มณฑลกวางสี ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ภายใต้ ชื่ อ บริ ษั ท Guangxi Nanning East Asia Sugar
Group โดยมีโรงงานน้าตาล 5 โรงงาน ผลิตน้าตาลเพื่อบริโภคภายในประเทศจีนทั้งหมด และจากความสาเร็จ
ดังกล่าว กลุ่มบริษัทน้าตาลมิตรผลในประเทศจีนจังได้มีการขยายกิจการไปสู่ธุรกิจที่ต่อเนื่องโดยในปี 2547
ได้มี การลงทุน โรงงานผลิ ตกระดาษ ได้แก่ บริษัท Guangxi East Asia Paper จ ากัด โดยใช้ ช ายอ้ อ ยเป็ น
วัตถุดิบ
นอกจากนี้ นายสุ น ทร ว่ อ งกุ ศ ลกิ จ ยั ง ได้ รั บ ความไว้ ว างใจให้ ด ารงต าแหน่ ง ส าคั ญ อื่ น ๆ ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการรุ่นที่ 5 โครงการเสริมสร้างผู้จัดการ
ยุคใหม่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2534 – 2536 และเป็นรองนายก
สมาคมน้าตาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (กรุงปักกิ่ง) ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน

นายสุนทร ว่องกุศลกิจ เป็นนักบริหารชั้นนาที่มีความสามารถในการใช้กลยุทธ์เพื่อสร้างและขยายการ
ดาเนินการทางธุรกิจให้กว้างขวางยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ แม้ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจก็ยังสามารถขยาย
ธุรกิจได้อย่างไม่หยุดยั้ง และเป็นผู้หนึ่งซึ่งมีวิสัยทัศน์เล็งเห็นการณ์ไกลเกี่ยวกับวิกฤติพลังงานของโลก และ
พยายามรัง สรรค์ธุ รกิจ เพื่อรองรับวิก ฤติ นั้น โดยในปี 2545 ได้มี การขยายกิจ การไปสู่ธุ รกิจ ที่ ต่อเนื่ อ งกั บ
อุตสาหกรรมน้าตาล คือ บริษัท พาเนล พลัส จากัด เป็นบริษัทผลิตไม้เคลือบกระดาษเมลามีน ซึ่งผลิตไม้จาก
ชานอ้อย และริเริ่มโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยใช้ชานอ้อยซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ที่ได้จากกระบวนการผลิต
น้าตาลมาเป็นเชื้อเพลิง จานวน 2 โรงงาน คือ โรงไฟฟ้าด่านช้าง ไบโอ – เอ็นเนอร์ยี อีกทั้งเป็นผู้ริเริ่มโครงการ
พลังงานทดแทนน้ามัน โดยกาลังดาเนินการก่อสร้างบริษัทผลิตเอทานอล 2 บริษัท คือ บริษัท เพโทรกรีน
จากัด ที่จังหวัดชัยภูมิ และบริษัท เพโทรกรีน จากัด ที่จังหวัดกาฬสิน ธุ์ ซึ่งเอทานอลที่จะผลิตได้ในอนาคต
อันใกล้ นี้จ ะนามาใช้ เ ป็นเชื้ อเพลิ ง และเป็นหนึ่ง ในแหล่ง พลัง งานทดแทนของประเทศไทย อันจะช่ วยให้
ประหยัดเงินตราในการนาเข้าเชื้อเพลิงของประเทศได้จานวนมาก รวมทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มี
อาชีพและมีรายได้จากการปลูกอ้อยอย่างยั่งยืนอีกด้วย
นอกจากความสามารถอันโดดเด่นเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในด้านการจั ดการธุรกิจแล้ว นายสุนทร
ว่องกุศลกิจ ยังเป็นผู้ที่เล็งเห็นความสาคัญของการศึกษา และปรารถนาให้เยาวชนไทยมีโอกาสในการศึกษา
เพิ่มมากขึ้น เห็นได้จากการบริจาคที่ดินจานวนเกือบ 50 ไร่ ให้แก่โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม และ
ได้ก่อสร้างอาคารเรียน บ้านพักครูอาจารย์ รวมทั้งบริจาคเงินเพื่อพัฒนาโรงเรียน ตลอดจนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
การเรียนที่ทันสมัย และสนับสนุนโครงการโรงเรียนในฝัน รวมถึงการบริจาคเงินจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ให้สถานศึกษา
ระดับอนุบาล – ประถมศึกษาในท้องถิ่น และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจ านวนมากที่ตั้ง อยู่ใ นพื้นที่
ใกล้เคียงกับองค์กรธุรกิจของตนเองอย่างต่อเนื่อง นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
นายสุนทร ว่องกุศลกิจ เป็นผู้มีเมตตาธรรมเป็นอย่างสูง และได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
การสนับสนุน ส่งเสริม จัดหาจัดสร้างสาธารณูปโภคอันจาเป็นแก่ชุมชนเป็นจานวนมาก การเข้าร่วมและริเริ่ม
โครงการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับอนุรักษ์และส่งเสริมสภาพแวดล้อมในชุมชน อาทิ การปลูกป่า การปล่อยสัตว์
น้า ฯลฯ และที่สาคัญที่สุดคือการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในโอกาสต่าง ๆ อย่างเต็มกาลังความสามารถ
จึงเป็นที่รักและเคารพนับถือของบุคคลโดยทั่วไป จนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมาภรณ์
มงกุฎไทย
จากผลงานและเกี ย รติ ป ระวั ติ ทั้ ง หมดนี้ แสดงให้ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ชั ด ว่ า นายสุ น ทร ว่ อ งกุ ศ ลกิ จ
เป็นผู้ ที่มี ความรู้ ค วามสามารถด้า นการบริห ารจั ด การจนเป็น ที่ย อมรั บอย่ างกว้างขวาง ตลอดจนเป็ น ผู้ มี
คุณู ปการแก่สั ง คมไทย อีกทั้ง ดารงตนตั้ง มั่ นอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม สมควรเป็นแบบอย่างอันดีง ามแก่
อนุชนรุ่นหลัง สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ประจาปีการศึกษ่า 2548 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฎสืบไป

