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วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
***************************************************************************************
คําประกาศเกียรติคุณ
คุณโยธิน ดําเนินชาญวนิชย
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
ดวยสภาวิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันจันทรที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
ไดพิจารณาเห็นวา คุณโยธิน ดําเนินชาญวนิชย เปนผูทรงคุณวุฒิที่เปนแบบอยางของนักบริหารในการบริหารงานเพื่อ
พัฒนาองคกรและประเทศชาติ
คุณโยธิน ดําเนินชาญวนิชย สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาบัตรหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รวมทั้งไดรับประกาศนียบัตรอื่น ๆ อีกหลายหลักสูตร
อาทิ หลักสูตร Director Certification Program หลักสูตร Role of the Chairman หลักสูตรผูบริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผูบริหารระดับสูงอาเซียน หลักสูตรวิทยาการจัดการ สําหรับนักบริหารระดับสูง
และหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตรธุรกิจเชิงบวก เปนตน
ปจจุบันคุณโยธิน ดําเนินชาญวนิชย ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญบริษัท ดับเบิ้ล เอ (1991) จํากัด
(มหาชน) และบริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) และดํารงตําแหนงนักวิชาการ ที่ปรึกษากรรมการ
ใหแกองคกรตาง ๆ อาทิ สมาคมไทย – ลาว เพื่อมิตรภาพ กระทรวงการตางประเทศ คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อ
สิ่งแวดลอมไทย สถาบันสิ่งแวดลอมไทย คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงชาติ คณะอนุกรรรมาธิการปฏิรูป
พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียนและอนุรักษพลังงาน สภาปฏิรูปแหงชาติ และที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนตน

คุณโยธิน ดําเนินชาญวนิชย เปนผูมีความรู ความสามารถที่โดดเดนดานการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
บริหารจัดการจนมีชื่อเสียงทั้งในประเทศและตางประเทศ สรางรายไดใหกับประเทศนับหมื่นลานตอป เปนผูนําดาน
การผลิตเยื่อและกระดาษพิมพเขียว ตรา ดับเบิ้ล เอ ที่สามารถพึ่งพาตนเองไดทางดานวัตถุดิบ ไดริเริ่มและสนับสนุน
ใหมีการปลูกตนกระดาษบนคันนา ซึ่งเปนแหลงสรางรายไดเสริมที่ยั่งยืนแกสังคมชนบท ชวยรักษาสิ่งแวดลอมและมี
แนวคิด “ทําของเสีย ไมใหเสียของ” จึงไดสรางพลังงานไฟฟาชีวมวล ดวยของเหลือจากกระบวนการผลิตเยื่อและ
กระดาษเพื่อใชในโรงงานและขยายสูชุมชนกวา ๔ แสนครัวเรือน ดับเบิ้ล เอ สรางธุรกิจดานพลังงานและพลังงาน
ทดแทนภายใตแนวคิด “ปลูกพลังงานเพื่อความยั่งยืนแหงอนาคต” เพื่อใหเปนพลังงานทดแทนทางเลือก ดวยการ
พัฒนาและสงเสริมการปลูกพลังงานใชเองจากพืชพลังงาน ไดแก การปลูกตนพลังงานเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิต
ไฟฟาอยางยั่งยืน ทดแทนการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล สงเสริมการปลูกหญา เนเปยร มันสําปะหลัง เพื่อใหมีวัตถุดิบในการ
ผลิตที่ยั่งยืนนําไปผลิตเอทานอลและสงตอไปผลิตเปนแกสโซฮอล E85 รวมทั้งริเริ่มพัฒนาแนวคิดรถเพื่อสิ่งแวดลอม
“Double A NGV Trucks” เพื่อศึกษาตัวอยางโมเดลความสําเร็จในการพัฒนาและการบริหารจัดการรถบรรทุกที่
ติดตั้งและใชเชื้อเพลิงจากกาซ NGV และลาสุดไดพัฒนา นวัตนกรรมรถบรรทุกเชื้อเพลิง ๒ ระบบ “Trucks FE85”
ที่สามารถใชไดทั้ง NGV และน้ํามัน E85 เปนรายแรกของประเทศไทย
โดยที่คุณโยธิน ดําเนินชาญวนิชย เปนผูบริหารที่ไดนําความรูความสามารถ มีหัวใจของนักพัฒนาเพื่อการ
เติบโตและการใชชีวิตอยูรวมกันของทุกคนภายในเมืองใหสะดวกสบาย ปลอดภัย มีสุขภาพดี ตลอดจนการสรางงาน
สรางอาชีพ สรางรายไดใหกับคนในชุมชนทองถิ่น มีผลงานเปนที่ประจักษทําคุณประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ
เปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลทั่วไป สภาวิทยาลัยเซาธอีสทบางกอกจึงเห็นสมควรมอบ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน เพื่อเปนเกียรติสืบไป
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***************************************************************************************
คําประกาศเกียรติคุณ
คุณปรียนาถ สุนทรวาทะ
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
ดวยสภาวิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันจันทรที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
ไดพิจารณาเห็นวา คุณปรียนาถ สุนทรวาทะ เปนผูทรงคุณวุฒิที่เปนแบบอยางของนักบริหาร ในการบริหารงานเพื่อ
พัฒนาองคกรและประเทศชาติ
คุณปรียนาถ สุนทรวาทะ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ
มหาวิ ทยาลั ย ระดับ ปริ ญญาโท สาขาวิ ชาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมทั้งไดรับปริญ ญาบัตรและ
ประกาศนีย บั ตรอื่ น ๆ อี กหลายหลั กสูตร อาทิ หลักสูตรการปองกัน ราชอาณาจักรภาครัฐ รวมเอกชน หลักสูตร
วิทยาการจัดการพลังงาน หลักสูตร Directors Accreditation Program หลักสูตรผูบริหารระดับสูง หลักสูตร
การจัดการสมัยใหม หลักสูตร Advance Management, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา, และ
หลักสูตร Strategic Finance, IMD ประเทศสวิสเซอรแลนด เปนตน
ปจจุบันคุณปรียนาถ สุนทรวาทะ ดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารบริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด
(มหาชน) และเคยดํารงตําแหนงอื่น ๆ อาทิ ผู จัดการดานการเงินและการบริหาร บริษัท ดีทแฮลม แมเนจเมนท
เซอรวิส จํากัด ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค วุฒิสภา
นายกสมาคมผูผ ลิตไฟฟ าเอกชน ประธานกลุมอุตสาหกรรมผูผลิตไฟฟา สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและ
ผูชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เปนตน

คุณปรียนาถ สุนทรวาทะ เริ่มงานที่บริษัท บี.กริม ในตําแหนง Chief Financial Officer (CFO) และได
นําพาบริษัทผานวิกฤต “ตมยํากุง” ในป ๒๕๔๐ โดยพยายามทุกวิถีทางในการไมปลดคนงานออก อีกทั้งพนักงาน
บางสวนยอมลดเงินเดือนของตัวเอง เพื่อใหบริษัทอยูรอด คุณปรียนาถ มีบทบาทสําคัญในการปรับโครงสรางหนี้ของ
บริษัทและดวยการบริหารจัดการทางดานการเงินอยางมีประสิทธิภาพ การตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวและรอบคอบ ทําให
บริษัท บี.กริม กาวผานวิกฤติที่รายแรงนี้ได และทําใหคุณปรียนาถ สุนทรวาทะ กาวขึ้นสูตําแหนง CEO ของบริษัท
บี.กริม เพาเวอร ได แมจะไมไดเรียนมาทางดานวิศวกรรมศาสตรก็ตาม แตดวยประสบการณดานการจัดการ การ
จัดทําไฟแนนซหาเงินกูเพื่อสรางโรงไฟฟามาเปนเวลานาน ทําใหคุณปรียนาถ สุนทรวาทะ เรียนรูการจัดการ การ
สรางโรงไฟฟาไดดี ไมแพผูที่จบมาทางดานวิศวะ หรือ พลังงานสายตรง
คุณปรียนาถ สุนทรวาทะ เปนผูบริหารที่มีความสามารถในการบริหารบริษัท บี.กริม เพาเวอร ที่เปนผูผลิต
และจําหน ายไฟฟ าชั้ นนําใหกับ การไฟฟาฝายผลิ ตแหงประเทศไทยและกลุมอุต สาหกรรมตาง ๆ กวา ๒๐๐ แหง
ในประเทศไทย และยังลงทุนดานพลังงานสะอาดใหกับประเทศเพื่อนบานในเอเชียอีกไมนอย อีกทั้งยังเปนผูบริหารที่มี
วิสัยทัศน มีความมุงมั่น ในการบริหารจัดการองคกรอยางมืออาชีพ นําพาองคกรใหพัฒนาและเติบโตอยางตอเนื่อง
สรางความโดดเดนในระดับภูมิภาคจนไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากองคกรระดับชาติและนานาชาติ ๓ ปติดตอกัน
ไดแก ป ๒๕๖๐ รางวัล IEEE PES Thailand Chapter Woman in Power Award ป ๒๕๖๑ รางวัล Top CEO of
the year Award จาก Influential Brand Institution และโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในป ๒๕๖๒ นี้ บริษัท บี กริม
เพาเวอร จํากัด โดยการนําของคุณปรียนาถ สุนทรวาทะ ไดรับรางวัลแหงความสําเร็จหลายรางวัล อาทิ รางวัล CEO
of the year จาก Asia Power Magazine รางวัล The Most Outstanding Company in Thailand และรางวัล
ASEAN Business Awards เปนตน
โดยที่ คุ ณ ปรี ย นาถ สุ น ทรวาทะ เป น ผู บ ริ ห ารสุ ภ าพสตรี ที่ มี ค วามแข็ ง แกร ง ในการบริ ห ารจั ด การ
มีอุปนิสัยรังเกียจการคดโกง และความไมซื่อสัตย โดยใหความสําคัญตอการทํางานที่โปรงใส ตรงไปตรงมา มุงเนนการ
ทํางานเปนทีม รับฟงความคิดเห็นและดึงสวนที่ดีของทุกคนออกมาทํางานรวมกันเพื่อองคกร มุงผลลัพธของงานเปน
สําคัญ รวมทั้งใหความจริงใจกับผูใตบังคับบัญชาทุกระดับ เปนแบบอยางที่ดีตอบุคลากรในองคกร และในสังคมทั่วไป
โดยยึดแนวคิดที่สําคัญในการสรางและพัฒนาองคกรใหเติบโตอยางยั่งยืน ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ใน
ภูมิภาคอาเซียน สภาวิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก จึงเห็นควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
การจัดการ เพื่อเปนเกียรติสืบไป

