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คำาประกาศเกียรติคุณ

นายธนินท์  เจียรวนนท์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 นายธนินท์  เจียรวนนท์ เป ็นคนไทยเชื ้อสายจีนแต้จ ิ ๋ว ถือกำาเนิดที ่ย่านเยาวราช 

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๒ สำาเร็จการศึกษาระดับประถม

ศึกษา จากโรงเรียนสารสิทธ์ิวิทยา อำาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เม่ือปี พุทธศักราช ๒๔๙๒ 

และระดับมัธยมศึกษา จากมณฑลซัวเถา สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี พุทธศักราช ๒๔๙๔ 

สำาเร็จการศึกษาด้านพาณิชยกรรมจากฮ่องกง เม่ือปี พุทธศักราช ๒๔๙๙ และวิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๑ เมื่อปี พุทธศักราช 

๒๕๓๒    

  หลังจากสำาเร็จการศึกษาด้านพาณิชยกรรมที่ฮ่องกง เมื่ออายุได้ ๑๙ ปี นายธนินท์  

เจียรวนนท์ เริ่มทำางานครั้งแรกในตำาแหน่งแคชเชียร์ที่ร้านเจริญโภคภัณฑ์ ต่อมาได้ย้ายไป

ทำางานในตำาแหน่งผู้จัดการฝ่ายการค้าไข่ไก่-ไข่เป็ด ที่สหพันธ์สหกรณ์ค้าไข่แห่งประเทศไทย 

ด้วยความเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ได้ทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการทำางาน

จนได้เล่ือนตำาแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายสัตว์ปีก บริษัท สหสามัคคีค้าสัตว์ จำากัด ภายหลังได้กลับมา

ทำางานที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ในตำาแหน่งผู้จัดการทั่วไป เมื่ออายุ ๒๕ ปี และด้วยความวิริยะ

อุตสาหะของนายธนินท์  เจียรวนนท์ ทำาให้ได้เลื่อนตำาแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือ

เจริญโภคภัณฑ์ และเป็นหนึ่งในคณะผู้บริหารที่ได้ระดมสรรพกำาลังบุกเบิกและพัฒนาธุรกิจ

เชิงรุกของเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในฐานะประธานกรรมการและ

ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทเครือเจียไต๋ ต้ังแต่ปี พุทธศักราช ๒๕๓๒ 

เป็นต้นมา นอกจากนี้ยังได้ขยายธุรกิจครอบคลุมด้านการสื่อสารและการเงินการธนาคารใน

ตำาแหน่งประธานกรรมการ บริษัท เทเลคอมเอเซียคอร์ปอเรชั ่น จำากัด เมื่อปี พุทธศักราช

๒๕๓๕ และประธานกรรมการ ธนาคาร Business Development Bank Co., Ltd. เมื่อปี 

พุทธศักราช ๒๕๔๕ 

  ด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลและความมุ่งมั่นทุมเทเพ่ือการพัฒนาธุรกิจของนายธนินท์ 

เจียรวนนท์ ทำาให้เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความเจริญก้าวหน้าและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะที่

เป็นบริษัทที่ผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และได้รับการยอมรับว่าเป็นกลุ่ม



๑๐

บริษัทชั้นนำาของไทย มีกลุ่มธุรกิจในเครือฯ รวม ๑๐ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจเกษตร

อุตสาหกรรมและอาหาร กลุ่มธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และเคมีเกษตร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่าง

ประเทศ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำาหน่าย กลุ่มธุรกิจพลาสติก กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน

และอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมทั่วไป กลุ่ม

ธุรกิจพืชครบวงจร และกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีอัตราการเจริญเติบโตและขยายตัวอย่าง

รวดเร็ว 

  กลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจของ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ที่สำาคัญก็คือ การกระจาย 

อำานาจ กระจายหน้าที่ความรับผิดชอบ กระจายความเสี่ยง และการสร้างคน โดยให้ความ

สำาคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรสำาคัญที่ล้ำาค่าและเป็นหัวใจของทุกองค์กร ด้วยเหตุผลว่าธุรกิจ

จะดำาเนินไปได้ ขยายตัว หรือประสบความสำาเร็จหรือไม่อยู่ที่คน หากบริษัทต้องการความ

เจริญก้าวหน้าอย่างไม่ที่สิ ้นสุดต้องพัฒนาคนไม่มีที่สิ ้นสุด และสร้างคนให้มีคุณภาพเพ่ือให้

เกิดประสิทธิผลในการทำางาน และสร้างประโยชน์ทั้งต่อบริษัทและสังคม หลักการสำาคัญคือ 

การไม่เล็งเห็นกำาไรหรือผลประโยชน์เป็นที่ตั ้ง แต่มองว่ามีโอกาสทำาได้ดีที่สุดหรือไม่แล้วจึง

ทำาให้ดีที่สุด และต้องทำาให้ดีกว่าคนอื่นความสำาเร็จจึงจะตามมา ซึ่งได้ส่งผลให้ธุรกิจของ

บริษัทในเครือเจริญรุ่งเรืองและมีความมั่นคงยากที่จะหาใครเทียบ ถือได้ว่าความสำาเร็จในด้าน

การบริหารธุรกิจของ นายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นผลมาจากพัฒนาและขยายธุรกิจของกลุ่ม

บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความสามารถในการเลือกใช้คน และเลือกช่องทางที่จะขยาย

โอกาสในการแข่งขันซึ่งเป็นศิลปะในการบริหารจัดการที่ไม่มีการเรียนการสอนในภาคการ

ศึกษาปกติหรือในช้ันเรียนท่ัวไป เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากการตกผลึกทางความคิด การฝึกฝน 

และเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการทำาธุรกิจที่มีภูมิรู้อยู่ในระดับดุษฎีบัณฑิต

  ในช่วงเวลาที่เกิดภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโลกซึ่งส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจนำาไปสู่ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย กลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์

ภายใต้การนำาของนายธนินท์  เจียรวนนท์ ก็ยังสามารถดำาเนินธุรกิจและฟันฝ่าวิกฤตการณ์มา

ได้และฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น นายธนินท์ เจียรวนนท์ ยังได้เสนอแนะ “ทฤษฎี

สองสูง” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการปล่อยให้

ราคาสินค้าสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรโดยการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เพื่อพยุง

ราคาสินค้าเกษตรทุกชนิดให้มีราคาดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนระดับรากหญ้ามีรายได้เพิ่มขึ้น

และรองรับผู้ที ่ตกงานซึ่งจะไหลกลับสู่ภาคเกษตร และเพ่ิมเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน

ทุกระดับให้สูงข้ึนตาม เพื่อให้มีความสมดุลกันซึ่งจะนำาไปสู่การแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจใน

ภาพรวมได้ นับเป็นมุมมองที่เฉียบแหลมอันเป็นผลมาจากการสั่งสมประสบการณ์ด้านการ

บริหารธุรกิจของนายธนินท์ เจียรวนนท์ อย่างแท้จริง  



๑๑

 ด้วยความรู้และความสามารถของนายธนินท์  เจียรวนนท์ ทำาให้ได้รับแต่งตั้งให้ดำารง

ตำาแหน่งทางการเมืองและทางสังคมที่สำาคัญ อาทิ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิก

วุฒิสภา กรรมการสภาที่ปรึกษาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รองประธานคณะกรรมการพิจารณา

ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สถาบันพระปกเกล้า ที่ปรึกษาสมาคมผู้บำารุงพันธุ์และผู้

เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กรรมการที่ปรึกษาสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย  Member 

of the Advisory Board of International Business Centre, Thammasat University 

กรรมการที่ปรึกษาโครงการมหาวิทยาลัยสนับสนุนพัฒนาโครงการน้ำาพระทัยจากในหลวงเพ่ือ

พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวพระราชดำาริ ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าไทย 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-จีน อุปนายก

สมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน ที่ปรึกษาอาวุโสงานประชุมคณะกรรมการ

สมาคมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศของจีน ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน กรรมการกิตติมศักดิ ์มหาวิทยาลัยปักกิ ่ง ที่ปรึกษาอาวุโสมณฑลส่านซี ด้าน

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ สภาที่ปรึกษาผู้นำาทางด้านธุรกิจของผู้ว่านครเซี่ยงไฮ้ ศาสตราจารย์

กิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยถงจี้ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  นอกเหนือจากการทุ่มเทเพื่อการพัฒนาธุรกิจแล้ว นายธนินท์  เจียรวนนท์ ยังได้อุทิศ

ตนเพื ่อกิจกรรมทางสังคม เช่น ให้การสนับสนุนโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ 

โครงการ Contract Farming เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย โครงการหมู่บ้าน

เกษตรกรรมกำาแพงเพชร โครงการพัฒนาพื้นที่ตำาบลปากรอ จังหวัดสงขลา โครงการห้วยอง

คตอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ โครงการเลี้ยงไก่ไข่ในหมู่บ้านสหกรณ์ โครงการสัตว์น้ำาหน้า

บ้าน โครงการศึกษาและทดลองการทำาฟาร์มเลี้ยงกุ้งที่เป็นมิตรต่อนาข้าวอันเนื่องมาจากพระ

ราชดำาริ โครงการขยะแห้งแลกไข่ไก่สด ซี.พี. สนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทของ

นิสิต นักศึกษา และให้การสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง

  ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายธนินท์  เจียรวนนท์ เป็นกรรมการที่ปรึกษา

กิตติมศักดิ์ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาและ 

จัดกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื ่อง อีกทั ้งยังดำารงตำาแหน่งคณะ

กรรมการในสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหาร

ธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉลิมพระเกียรติ 

นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่

นิสิตและนักศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ รวม ๓๒ สถาบัน โดยเริ่มดำาเนิน



การตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๒ เป็นต้นมา และในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้มอบทุนการศึกษาให้

แก่นิสิตและนักศึกษา จำานวน ๑๕๐ ทุนๆ ละ ๑๒,๐๐๐.- บาท ซึ่งผู้ได้รับทุนทุกคนจะได้เข้า

รับการอบรมและฝึกงานในบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์เพ่ือนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติจริงอีกด้วย

  ด้วยคุณูปการและความสำาเร็จอันเป็นที่ยอมรับ ทำาให้ นายธนินท์  เจียรวนนท์ ได้รับ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางด้านเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ รวม

จำานวน ๑๖ สาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ๑๓ แห่ง และต่างประเทศ ๒ แห่ง 

นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลผู้ทำาคุณประโยชน์ทางด้านเกษตร จากสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตร 

ได้รับรางวัล Corporate Leader of the Year, Asian Finance Magazine รางวัลสังข์เงิน สาขา

ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย นักธุรกิจแห่งปี ๒๕๓๓ 

นักพัฒนาธุรกิจดีเด่น ปี ๒๕๓๔ และนักบริหารการลงทุนดีเด่นแห่งปี ๒๕๓๕ ได้รับ 

พระราชทานโล่มหิดลวรานุสรณ์ ปี ๒๕๓๕ บุคคลดีเด ่นของชาติสาขาพัฒนเศรษฐกิจ  

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ รางวัลผู้ทำาคุณประโยชน์ทางการศึกษาดีเด่น จากมหาวิทยาลัยปักก่ิง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้า 

และมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 จากเกียรติประวัติและผลงานอันเป็นท่ีประจักษ์ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจมายาวนาน 

ทำาให้ นายธนินท์  เจียรวนนท์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจที่มีความ

เชีย่วชาญหลายดา้น เป็นผู ้ทุ ่มเทและอุทิศตนเพื่อพัฒนาธุรกิจในเครือจนมีชื ่อเสียงเป็นที่

ยอมรับระดับประเทศและระดับนานาชาติก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ เป็นผู้ถึง

พร้อมด้วยคุณลักษณะของความเป็นนักบริหารมืออาชีพที่มีวิสัยทัศน์ เปี่ยมด้วยคุณธรรมและ

จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียิ่งในฐานะเป็นผู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้ มีความตั้งใจในการทำางาน

ด้วยความวิริยะอุตสาหะมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕๐ ปี ท้ังยังได้นำาเสนอแนวคิดและทฤษฎีเพื่อ

เป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจให้กับสังคมมาโดยตลอด นับเป็นแบบอย่าง

ที่พึงยกย่องในวงวิชาการและเป็นบรรทัดฐานให้ผู้อื่นได้เจริญรอยตาม ดังนั้น ที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช 

๒๕๕๒  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายธนินท์  เจียรวนนท์ ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๑๒


