คำประกำศเกียรติคุณดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
เนื่องในพิธีประสำทปริญญำบัตรของมหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย
ประจำปี กำรศึกษำ 2556
นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน
ปริญญำศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำผู้ประกอบกำร
วันที่ 14 พฤศจิกำยน 2557 ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย
นายฤทธิ์ ธี ระโกเมน ปั จจุบนั ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ ป จากัด
(มหาชน) สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2512 สาเร็ จระดับ
มัธยมศึกษาจากโรงเรี ยนเตรี ยมอุดม เมื่อปี พ.ศ. 2512 และระดับปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรติ
นิยมอันดับ 2 สาขาวิชาการไฟฟ้าสื่อสาร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี พ.ศ. 2515
นายฤทธิ์ ธี ระโกเมนเป็ นผู้ร่วมก่อตังบริ
้ ษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จากัด (มหาชน) โดยดารงตาแหน่งกรรมการ
ผู้จดั การตังแต่
้ เริ่ มแรกเริ่ มยาวนานถึง 13 ปี และเป็ นผู้ริเริ่ มเปิ ดร้ าน MK suki ในห้ างเซนทรัลลาดพร้ าวเป็ นแห่ง
แรก โดยใช้ หม้ อไฟฟ้าที่ปลอดภัยเป็ นอุปกรณ์ หลักในร้ าน นอกจากนี ้ ยังมีก ารวางระบบบริ หารคุณภาพและ
มาตรฐานต่างๆในองค์กร ได้ แก่ 5ส,GMP,HACCP,ISO การจัดทาคู่มื อจริ ยธรรมในการทางาน การจัดทา
วัฒ นธรรม MK สร้ างแบรนด์ MK จนเป็ นที่ ยอมรั บ สามารถขยายสาขาได้ ม ากกว่า 400 สาขาทั่วประเทศ
นอกจากนีย้ ังขยายสาขาในลักษณะของการขายแฟรนไชส์ให้ แก่ผ้ ูประกอบธุรกิจในต่างประเทศ เช่น ญี่ ปนุ่
เวียดนาม อินโดนีเซีย และจัดตังบริ
้ ษัทร่วมทุนในการดาเนินธุรกิจร้ านอาหารในประเทศสิงคโปร์ โดยในปี 2556
ได้ นาบริษัทเเข้ าสูต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี ้ ยังเป็ นผู้ที่ริเริ่ มมีนวัตกรรมด้ านการบริ หาร มีกลยุทธ์ในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ งเป็ น
หัวใจหลักที่ผลักดันให้ องค์กรก้ าวสู่ความสาเร็จ โดยการวางระบบบริหารงานบุคคลของบริษัท การจัดระบบ HR
Manual ก่ อ ตัง้ สถาบั น ฝึ กอบรม MK Service Training lnstitute การวางระบบฝึ กอบรมพัฒ นาบุ ค ลากร
(Training Road Map) วางระบบประเมิ นผลงานด้ วย KPI วางระบบการทดแทนอัตรากาลัง (Succession
Planning)นาเทคโนโลยีมาใช้ ในการวางระบบรับออเดอร์ ด้วย PDA (Personal Digital Assistant)
ในด้ านกิจกรรมเพื่อสังคม ท่านดารงตาแหน่งประธานฝ่ ายกิจกรรมเพื่อประชาชนมูลนิธิโรคตับ และเข้ า
ร่ วมเป็ นคณะกรรมการมูลนิธิหลายแห่ง เช่น กรรมการกองทุนพัฒนาระบบงานหัวใจและหลอดเลือด ( The
Heart) โรงพยาบาลศิริราช กรรมการวัดปทุม วนารามราชวรวิหาร ฝ่ ายฆราวาสเพื่ อบูรณะและพัฒ นาวัด
กรรมการมูลนิธิสมเด็จมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก อีกทังยั
้ งร่ วมสนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อ

สาธารณประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น ด้ านการศึกษากับสถานศึกษาหลายแห่ง จัดสร้ างห้ องสมุดโรงเรี ยน การ
บูรณะวัดหลายแห่ง และสนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ กบั โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาล
ราชวิถี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังเป็ นวิทยากรรับเชิญในการบรรยายให้
ความรู้และแนวทางในการดาเนินธุรกิจให้ กบั สมาคมและสถาบันการศึกษาหลายแห่งด้ วย
นายฤทธิ์ ธี ระโกเมน ได้ ประกอบคุณูปการให้ แก่หอการค้ าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย โดย
เป็ นวิทยากรพิเศษในหัวข้ อเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ และตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมา ได้ ให้ ความร่ วมมือเป็ น
อย่างดียิ่งในการให้ นกั ศึกษาเข้ าศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ และเข้ าร่ วมกับโครงการสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัย จากความสาเร็ จจากกการประกอบอาชี พในธุรกิจด้ านการจัดการ รวมถึงผลงานต่างๆ ที่ได้ อทุ ิศ
ตนทาประโยชน์ต่อสังคมจนเป็ นที่ยอมรับสภามหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย จึงมีมติเอกฉันท์ให้ นายฤทธิ์ ธี ระ
โกเมน ได้ รับปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎี บณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้ประกอบการ ประจาปี การศึกษา 2556
เพื่อเป็ นเกียรติประวัตสิ ืบไป

