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ปริญญำศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑติกิตตมิศักดิ์ สำขำกำรบริหำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ 
วันท่ี 14 พฤศจิกำยน 2557 ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 

 

นายโยธิน  ด าเนินชาญวนิชย์ ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั มหาชน และ

บริษัทเนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) และด ารงต าแหนง่ นกัวิชาการ ท่ีปรึกษากรรมการให้แก่

องค์กรตา่งๆ อาที สมาคมไทย – ลาว เพ่ือมิตรภาพ กระทรวงการตา่งประเทศ คณะกรรมการนกัธุรกิจเพื่อ

สิ่งแวดล้อมไทยสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย คณะกรรมาธิการพลงังาน และคณะอนกุรรมการเอทานอล วฒุิสภา 

รองประธานท่ีปรึกษาและคณะกรรมการการบริหารราชยานยนต์สมาคมแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 

เป็นต้น 

ภายใต้การด าเนินธุรกิจของนายโยธิน ด าเนินชาญวนิชย์ ท าให้บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ  (1991) จ ากดั 

(มหาชน) ก้าวสูก่ารเป็นผู้น าในอตุสาหกรรมเย่ือของโลก ปัจจบุนัมีโรงงานผลิตเย่ือกระดาษ 3 โรง โรงกระดาษ 

5 โรง ตัง้อยูใ่นประเทศไทยและประเทศฝร่ังเศส มีก าลงัการผลิตกระดาษรวมทัง้สิน้ 1,000,000 ตนัตอ่ปี โดย

การขยายสูฝ่ร่ังเศสในครัง้นี ้ รัฐบาลฝร่ังเศสได้เชิญให้ ดับ๊เบิล้ เอ เข้าฟืน้ฟดู าเนินกิจการโรงงานกระดาษอลิเซ ่

ซึง่เคยปิดกิจการไปเน่ืองจากวิกฤตเศรษฐกิจยโุรป เม่ือต้นปี 2555 หลงั ดับ๊เบิล้ เอ เข้าด าเนินงานท าให้เกิดการ

จ้างงาน และมีสว่นชว่ยการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจของประเทศฝร่ังเศส สามารถขยายตลาดสูย่โุรป แอฟริกา และ

ตะวนัออกกลาง 

ปัจจยัท่ีท าให้ทา่นเป็นท่ีรู้จกัในวงการนกัธุรกิจก็คือ นายโยธิน  ด าเนินชาญวนิชย์ มีวิสยัทศัน์ท่ี

กว้างไกล ท าให้อตุสาหกรรมกระดาษเปล่ียนจากอตุสาหกรรมป่าไม้ เป็นอตุสาหกรรมการเกษตรแปรรูปท่ี สร้าง

รายได้เสริมให้กบัเกษตรผู้ปลกูต้นกระดาษบนคนันา เป็นผู้ เปล่ียนให้ไทยซึง่เดมิเป็นประเทศผู้น าเข้ากระดาษ

สทุธิกลายเป็นประเทศผู้สง่ออกกระดาษท่ีเป็นท่ีรู้จกัและได้รับการยอมรับจากนานชาติ รวมทัง้ร่วมสร้าง

บคุลากรคณุภาพเพ่ือวงการอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของโลก โดยการสนบัสนนุการจดัตัง้ภาควิชา

เทคโนโลยีเย่ือกระดาษและการผลิตกระดาษและการผลิตกระดาษ สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย (เอไอที) และ



เป็นคนไทยท่ีได้ประกาศนามในเร่ืองความรู้ความสามารถในอตุสาหกรรมกระดาษท่ีต้องใช้เทคโนโลยีชัน้สงู 

เป็นผู้น าด้านการผลิตกระดาษถ่ายเอกสาร ท่ีอาจกลา่วได้วา่มีคณุภาพดีท่ีสดุในโลก ท าให้เป็นท่ียกย่องใน

ระดบัสากล 

รวมทัง้เป็นผู้น าในการร่ิเร่ิมการสร้างแบรนด์กระดาษในประเทศไทยและในตลาดโลก ท าให้ ดับ๊เบิล้ เอ 

เป็นผู้ผลิตกระดาษรายแรกของประเทศท่ีมีการสร้างแบรนด์และท าการตลาดอย่างจริงจงั เม่ือปี 2543 และ

ภายใน 1 ปี แบรนด์ “ดับ๊ เบิล้ เอ “ ประสบความส าเร็จในประเทศไทย มีผู้จดจ าช่ือแบรนด์ได้ถึง 95 % และ

สามารถบกุตลาดสร้างแบรนด์ในตา่งประเทศจาก ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวนั เกาหลีจนเข้าสู่ตลาด

ตะวนัออกกลางในปี 2550 และเข้าสูต่ลาดในยโุรป ทวีปเอเซีย และแอฟริกาในปี 2554 ปัจจบุนักระดาษดับ๊เบิล้ 

เอ เป็นท่ีรู้จกัในระดบันานาชาต ิในฐานะสินค้าไทยท่ีสามารถสง่ออกกว่า 138 ประเทศทัว่โลก สร้างช่ือเสียง

และสร้างรายได้ให้กบัประเทศนบัหม่ืนล้านตอ่ปี 

นอกจากเป็นผู้น าในการท าแบรนด์กระดาษเป็นรายแรกแล้ว ดับ๊เบิล้ เอ ยงัถือว่าเป็นผู้น า Innovation 

ใหม ่สูผู่้บริโภคอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตก่ารเปิดศนูย์ ด๊บเบิล้ เอ ก๊อปป๊ี เซ็นเตอร์ ดับ๊เบิล้ เอ ก๊อปป๊ี พอยท์ 

และดับ๊เบิล้ เอ ก๊อปป๊ีเมมเบอร์ ซึง่ขณะนีมี้อยูท่ัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลี 

ไต้หวนั ฮ่องกง จ านวนมากว่า 5,000 สาขา จนได้รับการยกย่องจากชาวตา่งประเทศ ในด้านความรู้

ความสามารถ อนัเน่ืองมาจากการบริหารงานท่ีมีการจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ได้รับเชิญจาก ศ.ดร.

ฟิลิป คอตเลอร์ ปรมาจารย์ด้านการตลาดโลก และ World Marketing Summit Lnc. ให้ไปร่วมบรรยายในการ

ประชมุสดุยอดผู้น าการตลาดโลกในงาน World Marketing Summit 2014 ท่ีประเทศญ่ีปุ่ นเม่ือเร็วๆนี ้

ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม ดับ๊เบิล้ เอ  ได้พฒันาพืน้ท่ีด้วยแนวคิด “My GREEN TOWN 

SUSTAINBILITY” ซึง่มีหวัใจของการพฒันาเพื่อการเตบิโตและอยูร่่วมกนัได้อยา่งยัง่ยืน 4 ด้านหลกั ได้แก่ การ

พฒันาสาธารณปูโภคพืน้ฐานท่ีทัง้ยัง่ยืนและมิตรกบัสิ่งแวดล้อมการพฒันาท่ีพกัอาศยัและแหลง่รวมสิ่งอ านวย

ความสะดวกเพ่ือรองรับการใช้ชีวิตของทกุคนภายในเมืองให้สะดวกสบาย ปลอดภยัและมีสขุภาพดี ตลอดจน

การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กบัคนในชมุชนท้องถ่ิน 

รวมทัง้การด าเนินโครงการส่งเสริมการปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ เพ่ือเสริมสร้างรายได้ท่ีมัน่คง จาก

การปลกูต้นกระดาษบนคนันาให้กบัเกษตรกร ภายใต้โมเดลกระดาษจากคนันาท่ีชว่ยให้เกษตรกร มีรายได้เสริม

โดยปลกูบนท่ีว่าง เป็นแหลง่สร้างรายได้เสริมท่ียัง่ยืน แก่สงัคมชนบทกวา่ 1.5 ล้านครัวเรือน หรือสร้างรายได้



เสริมกวา่ 5,000 ล้านบาทตอ่ปี นอกจากนีย้งัด าเนินโครงการ Double A Better Tomorrow เป็นโครงการท่ี

มุง่มัน่สร้างความพร้อมในเร่ืองการศกึษา การสง่เสริมอนาคตท่ียัง่ยืนให้เยาวชน อยา่งแท้จริง โดยน ารายได้สว่น

หนึง่จากยอดจ าหนา่ยดับ๊เบิล้ เอ มอบเป็นทนุการศกึษาให้กบัลกูหลานชาวนา เพ่ือสง่เสริมให้ลกูชาวนามี

อนาคตท่ีดีและยัง่ยืนขึน้ 

นายโยธิน ด าเนินชาญวนิชย์ ได้ประกอบคณุูปการให้แก่มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย โดยให้ความ

ร่วมมือเป็นอยา่งดีตลอดมาในสว่นของการให้นกัศกึษาเข้าดงูาน ณ สถานประกอบการ และเข้าร่วมโครงการ

สหกิจศกึษาของมหาวิทยาลยั จากความส าเร็จจาการประกอบอาชีพ ในการบริหารธุรกิจการค้าระหว่าง

ประเทศ รวมถึงผลงานตา่งๆ ท่ีท าประโยชน์ตอ่สงัคมจนเป็นท่ียอมรับสภามหาวิทยาลยัหอการค้าไทย จงึมีมติ

เป็นเอกฉันท์ให้ นายโยธิน ด าเนินชาญวนิชย์ ได้รับปริญญาศลิปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สาขาวิชาการ

บริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ ประจ าปีการศกึษา 2556 เพ่ือเป็นเกียรติประวตัสืิบไป 

  


