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ปริญญำศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำกำรบริหำรธุรกิจระหว่ ำงประเทศ
วันที่ 14 พฤศจิกำยน 2557 ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย
นายโยธิน ดาเนินชาญวนิชย์ สาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปั จจุบนั ดารงตาแหน่งกรรมการผู้จดั การใหญ่ บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด มหาชน และ
บริษัทเนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน) และดารงตาแหน่ง นักวิชาการ ที่ปรึกษากรรมการให้ แก่
องค์กรต่างๆ อาที สมาคมไทย – ลาว เพื่อมิตรภาพ กระทรวงการต่างประเทศ คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อ
สิ่งแวดล้ อมไทยสถาบันสิ่งแวดล้ อมไทย คณะกรรมาธิการพลังงาน และคณะอนุกรรมการเอทานอล วุฒิสภา
รองประธานที่ปรึกษาและคณะกรรมการการบริ หารราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็ นต้ น
ภายใต้ การดาเนินธุรกิจของนายโยธิน ดาเนินชาญวนิชย์ ทาให้ บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด
(มหาชน) ก้ าวสูก่ ารเป็ นผู้นาในอุตสาหกรรมเยื่อของโลก ปั จจุบนั มีโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 3 โรง โรงกระดาษ
5 โรง ตังอยู
้ ใ่ นประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส มีกาลังการผลิตกระดาษรวมทังสิ
้ ้น 1,000,000 ตันต่อปี โดย
การขยายสูฝ่ รั่งเศสในครัง้ นี ้ รัฐบาลฝรั่งเศสได้ เชิญให้ ดับ๊ เบิ ้ล เอ เข้ าฟื น้ ฟูดาเนินกิจการโรงงานกระดาษอลิเซ่
ซึง่ เคยปิ ดกิจการไปเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจยุโรป เมื่อต้ นปี 2555 หลัง ดับ๊ เบิ ้ล เอ เข้ าดาเนินงานทาให้ เกิดการ
จ้ างงาน และมีสว่ นช่วยการฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจของประเทศฝรั่งเศส สามารถขยายตลาดสูย่ โุ รป แอฟริ กา และ
ตะวันออกกลาง
ปั จจัยที่ทาให้ ทา่ นเป็ นที่ร้ ูจกั ในวงการนักธุรกิจก็คือ นายโยธิน ดาเนินชาญวนิชย์ มีวิสยั ทัศน์ที่
กว้ างไกล ทาให้ อตุ สาหกรรมกระดาษเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมป่ าไม้ เป็ นอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปที่ สร้ าง
รายได้ เสริมให้ กบั เกษตรผู้ปลูกต้ นกระดาษบนคันนา เป็ นผู้เปลี่ยนให้ ไทยซึง่ เดิมเป็ นประเทศผู้นาเข้ ากระดาษ
สุทธิกลายเป็ นประเทศผู้สง่ ออกกระดาษที่เป็ นที่ร้ ูจกั และได้ รับการยอมรับจากนานชาติ รวมทังร่้ วมสร้ าง
บุคลากรคุณภาพเพื่อวงการอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษของโลก โดยการสนับสนุนการจัดตังภาควิ
้
ชา
เทคโนโลยีเยื่อกระดาษและการผลิตกระดาษและการผลิตกระดาษ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) และ

เป็ นคนไทยที่ได้ ประกาศนามในเรื่ องความรู้ความสามารถในอุตสาหกรรมกระดาษที่ต้องใช้ เทคโนโลยีชนสู
ั้ ง
เป็ นผู้นาด้ านการผลิตกระดาษถ่ายเอกสาร ที่อาจกล่าวได้ วา่ มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ ในโลก ทาให้ เป็ นที่ยกย่องใน
ระดับสากล
รวมทังเป็
้ นผู้นาในการริ่เริ่มการสร้ างแบรนด์กระดาษในประเทศไทยและในตลาดโลก ทาให้ ดับ๊ เบิ ้ล เอ
เป็ นผู้ผลิตกระดาษรายแรกของประเทศที่มีการสร้ างแบรนด์และทาการตลาดอย่างจริงจัง เมื่อปี 2543 และ
ภายใน 1 ปี แบรนด์ “ดับ๊ เบิ ้ล เอ “ ประสบความสาเร็จในประเทศไทย มีผ้ จู ดจาชื่อแบรนด์ได้ ถึง 95 % และ
สามารถบุกตลาดสร้ างแบรนด์ในต่างประเทศจาก ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้ หวัน เกาหลีจนเข้ าสู่ตลาด
ตะวันออกกลางในปี 2550 และเข้ าสูต่ ลาดในยุโรป ทวีปเอเซีย และแอฟริกาในปี 2554 ปั จจุบนั กระดาษดับ๊ เบิ ้ล
เอ เป็ นที่ร้ ูจกั ในระดับนานาชาติ ในฐานะสินค้ าไทยที่สามารถส่งออกกว่า 138 ประเทศทัว่ โลก สร้ างชื่อเสียง
และสร้ างรายได้ ให้ กบั ประเทศนับหมื่นล้ านต่อปี
นอกจากเป็ นผู้นาในการทาแบรนด์กระดาษเป็ นรายแรกแล้ ว ดับ๊ เบิ ้ล เอ ยังถือว่าเป็ นผู้นา Innovation
ใหม่ สูผ่ ้ บู ริโภคอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ การเปิ ดศูนย์ ด๊ บเบิ ้ล เอ ก๊ อปปี๊ เซ็นเตอร์ ดับ๊ เบิ ้ล เอ ก๊ อปปี๊ พอยท์
และดับ๊ เบิ ้ล เอ ก๊ อปปี๊ เมมเบอร์ ซึง่ ขณะนี ้มีอยูท่ งในประเทศไทยและต่
ั้
างประเทศ อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลี
ไต้ หวัน ฮ่องกง จานวนมากว่า 5,000 สาขา จนได้ รับการยกย่องจากชาวต่างประเทศ ในด้ านความรู้
ความสามารถ อันเนื่องมาจากการบริหารงานที่มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังได้
้ รับเชิญจาก ศ.ดร.
ฟิ ลิป คอตเลอร์ ปรมาจารย์ด้านการตลาดโลก และ World Marketing Summit Lnc. ให้ ไปร่วมบรรยายในการ
ประชุมสุดยอดผู้นาการตลาดโลกในงาน World Marketing Summit 2014 ที่ประเทศญี่ปนเมื
ุ่ ่อเร็วๆนี ้
ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม ดับ๊ เบิ ้ล เอ ได้ พฒ
ั นาพื ้นที่ด้วยแนวคิด “My GREEN TOWN
SUSTAINBILITY” ซึง่ มีหวั ใจของการพัฒนาเพื่อการเติบโตและอยูร่ ่วมกันได้ อย่างยัง่ ยืน 4 ด้ านหลัก ได้ แก่ การ
พัฒนาสาธารณูปโภคพื ้นฐานที่ทงยั
ั ้ ง่ ยืนและมิตรกับสิ่งแวดล้ อมการพัฒนาที่พกั อาศัยและแหล่งรวมสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อรองรับการใช้ ชีวิตของทุกคนภายในเมืองให้ สะดวกสบาย ปลอดภัยและมีสขุ ภาพดี ตลอดจน
การสร้ างงาน สร้ างอาชีพ สร้ างรายได้ ให้ กบั คนในชุมชนท้ องถิ่น
รวมทังการด
้
าเนินโครงการส่งเสริมการปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ เพื่อเสริมสร้ างรายได้ ที่มนั่ คง จาก
การปลูกต้ นกระดาษบนคันนาให้ กบั เกษตรกร ภายใต้ โมเดลกระดาษจากคันนาที่ชว่ ยให้ เกษตรกร มีรายได้ เสริม
โดยปลูกบนที่ว่าง เป็ นแหล่งสร้ างรายได้ เสริมที่ยงั่ ยืน แก่สงั คมชนบทกว่า 1.5 ล้ านครัวเรื อน หรื อสร้ างรายได้

เสริมกว่า 5,000 ล้ านบาทต่อปี นอกจากนี ้ยังดาเนินโครงการ Double A Better Tomorrow เป็ นโครงการที่
มุง่ มัน่ สร้ างความพร้ อมในเรื่ องการศึกษา การส่งเสริมอนาคตที่ยงั่ ยืนให้ เยาวชน อย่างแท้ จริง โดยนารายได้ สว่ น
หนึง่ จากยอดจาหน่ายดับ๊ เบิ ้ล เอ มอบเป็ นทุนการศึกษาให้ กบั ลูกหลานชาวนา เพื่อส่งเสริ มให้ ลกู ชาวนามี
อนาคตที่ดีและยัง่ ยืนขึ ้น
นายโยธิน ดาเนินชาญวนิชย์ ได้ ประกอบคุณูปการให้ แก่มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย โดยให้ ความ
ร่วมมือเป็ นอย่างดีตลอดมาในส่วนของการให้ นกั ศึกษาเข้ าดูงาน ณ สถานประกอบการ และเข้ าร่วมโครงการ
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย จากความสาเร็จจาการประกอบอาชีพ ในการบริหารธุรกิจการค้ าระหว่าง
ประเทศ รวมถึงผลงานต่างๆ ที่ทาประโยชน์ตอ่ สังคมจนเป็ นที่ยอมรับสภามหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย จึงมีมติ
เป็ นเอกฉันท์ให้ นายโยธิน ดาเนินชาญวนิชย์ ได้ รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ประจาปี การศึกษา 2556 เพื่อเป็ นเกียรติประวัตสิ ืบไป

