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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 
สมาคมผู้จัดพมิพแ์ละผู้จ าหน่ายหนังสือแหง่ประเทศไทย 

วันจันทรท์ี ่17 สิงหาคม 2563  เวลา 13.30 – 15.30 น. 

ณ หอ้งรอยัล จูบลิี่ บอลรูม ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร ์อิมแพค็ เมืองทองธานี 

 

รายนามบริษัททีเ่ข้าประชุมจ านวน 99 ราย 

1. 1168 

2. กลุภทัร ์บุ๊คส ์

3. เกมส ์แอนด ์ทอยส ์

4. แกว้กานต ์

5. ไก่3 

6. คอรป์อเรชั่นโฟรด์ี 

7. เคล็ดไทย 

8. โครงการสารานกุรมไทยส าหรบัเยาวชนฯ 

9. เจ. เดอะวนั 

10. ชมรมเด็ก (รา้น) 

11. ชาญชยั บุ๊คสโตร ์(รา้น) 

12. ชีด้าบ 

13. ซคัเซส พบัลิชชิ่ง 

14. ซิลคเ์วอรม์ อินเตอรเ์นชั่นแนล 

15. ซีเอ็ดยเูคชั่น 

16. ซุปเปอรโ์พซิชั่น 

17. เซน้สบ์ุ๊คพบัลิชชิง 

18. เซเวน่ดี บุ๊ค 

19. โซลิส พบัลิชชิ่ง 

20. ณ บา้นวรรณกรรม กรุป๊ 

21. ดรมี เอกซเ์พรส (เดกซ)์ 

22. ดวงกมลสมยั 

23. ด็อกเตอรม์ิน้ท ์

24. ดบับลิวเค แปง้ป้ัน 

25. ดีดี บุ๊คส ์อินเตอรเ์นชั่นแนล  

26. เดกซเ์พรส 

27. เดอะ บคุส ์

28. เดอะ บุ๊คส ์เลิฟเวอร ์

29. ไดฟกุ ุ

30. ตน้มะนาว พบัลิชชิ่ง  

31. ทอ้ป 

32. ทีบีเค มีเดีย พบัลิชชิ่ง 

33. ทยู ูพบัลิชชิ่ง 

34. ไทยควอลิตีบุ้๊คส ์(2006) 

35. ไทยเดย ์ด็อท คอม 

36. ไทยวฒันาพานิช 

37. ธรรมสภา บนัลือธรรม 

38. นนัท-์นาถ 

39. นานมี,ทองเกษม 

40. นานมีบุ๊คส ์

41. เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดเูทนเมนท ์

42. โนรา (รา้น) 

43. บงกช พบัลิชชิ่ง 

44. บา้นฉลาดรู ้

45. บา้นหนงัสือ 

46. บิบลิโอ 
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47. บี.เอ็ม.บุ๊คส ์(รา้น) 

48. บีทเูอส 

49. บุ๊ค (รา้น) 

50. บุ๊ค ไทม ์

51. บุ๊คส ์ท ูย ู

52. บุ๊คสเ์มคเกอร ์

53. บรูพาสาสน์ (1991) 

54. เบเกอรี่บุ๊ค 

55. ปัญญาชน ดิสทรบิิวเตอร ์

56. แปลน ฟอร ์คิดส ์

57. โปรวิชั่น 

58. แผ่นดินธรรม (มลูนิธิ) 

59. พาส เอ็ดดเูคชั่น 

60. พี.วาทิน พบัลิเคชั่น 

61. พนูิกา้ 

62. เพ็ญวฒันา จดัจ าหน่าย 

63. เพอลงัอิ พบัลิชชิ่ง 

64. เฟิรส์ เพจ โปร 

65. โฟกสั 

66. ภาดา เอ็ดดเูคชั่น 

67. มติชน 

68. มิวเซียมเพรส 

69. มีดีส ์คอนเทนท ์

70. แม็คเอ็ดดเูคชั่น 

71. แม่บา้น 

72. ยิปซี กรุป๊ 

73. รกัพิมพ ์พบัลิชชิ่ง 

74. รเิวอร ์บุ๊คส ์

75. วรรณวิภา 

76. วิญญชูน 

77. วิบลูยกิ์จการพิมพ ์

78. วิศวกรนอ้ย (รา้น) 

79. วิสดอมพบัลิชชิ่ง บาย ฐาปนี 

80. วีเลิรน์ 

81. เวิรด์ วอนเดอร ์

82. ศนูยส์่งเสรมิ รกัการอา่น 

83. สกายบุ๊กส ์

84. ส่งเสรมิเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) (สมาคม) 

85. สถาพรบุ๊คส ์

86. สมมติ 

87. สรา้งสรรคส์ื่อเพื่อการเรยีนรู ้(สสร.) 

88. เสรมิวิทย ์

89. แสงดาว 

90. หรรษา 

91. อนิเมท กรุป๊ 

92. อี.คิว.พลสั กรุป๊ 

93. อีแอลที เอ็ดยเูคชั่น (ไทยแลนด)์ 

94. เอ็กซเปอรเ์น็ท 

95. เอ็นเทอรด์็อค 

96. เอสเอ็มเอ็ม พลสั 

97. แอส มีเดีย 

98. โอ ้พระเจา้ พบัลิชชิ่ง 

99. ไอรสิ 
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เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น.  

  คุณศักดิ์ชัย วิจัยธรรมฤทธิ์  เลขาธิการสมาคมผู้จัดพิมพฯ์  ไดแ้จง้ในที่ประชุมใหท้ราบว่า  ณ ขณะนีมี้

สมาชิกที่ลงทะเบียนจ านวน 85 ราย จากจ านวนสมาชิกที่มีสิทธ์ิเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญั 439 ราย  ตามระเบียบและ

ขอ้บังคับของสมาคมผูจ้ัดพิมพแ์ละผูจ้  าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ฉบับปี พ.ศ. 2559 ขอ้ 35 คือ จะตอ้งมีสมาชิก

สามญัเขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 4  ของสมาชิกสามญัทัง้หมดซึง่เท่ากบั 110 ราย   

 แต่ถา้เม่ือถึงก าหนดเวลาประชุมยงัมีสมาชิกสามญัเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุม ใหข้ยายเวลาออกไปอีก

พอสมควร เม่ือครบก าหนดระยะเวลาที่ขยายออกไปแลว้ ยงัมีสมาชิกสามญัเขา้รว่มประชมุไม่ครบองคป์ระชมุ แตมี่สมาชิก

สามญัเขา้ร่วมประชุมไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 10 ของสมาชิก (เท่ากับ 44 คน) สามารถเปิดประชุมใหญ่ได ้ซึ่งขณะนีมี้สมาชิก

จ านวน 96 ราย จงึขอเปิดประชมุ  

 

ระเบยีบวาระที ่1  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคมผู้จัดพิมพฯ์ แนะน า คุณบุญเสริม สัมนาวงศ ์กรรมการสมาคม           

ผูจ้ดัพิมพฯ์ คนใหม่ ที่มาแทนคณุอพิสิทธ์ิ ธีระจารุวรรณ กรรมการสมาคมผูจ้ดัพิมพฯ์ ที่ลาออกไป 

 

วาระที ่ 1.1  รายงานผลการด าเนินงานของสมาคมผู้จัดพมิพฯ์ ประจ าปี  2562 

คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคมผู้จัดพมิพฯ์ ไดเ้สนอรายงานผลการด าเนินงานของสมาคมผูจ้ดัพิมพฯ์ 

โดยอา้งอิงจากนโยบาย “7 พันธกิจ มุ่งพัฒนา วงการหนังสือ” ได้สรุปเป็น “5 งาน สร้างฐาน สานพลัง” แบ่งเป็น    

5 กลุ่มงาน ดังนี ้(รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 1_PUBAT_Journey_JUL2019-AUG2020) 

กลุ่มงานที ่1 สร้างฐาน งานบุ๊คแฟร ์

กลุ่มงานที ่2 สร้างเสริม คนวงการหนังสือ 

กลุ่มงานที ่3 สร้างสาน พลังเครือข่าย 

กลุ่มงานที ่4 สร้างสรรค ์นักอ่าน 

กลุ่มงานที ่5 สร้างพืน้ที ่ตืน่รู้ของสังคม 

 

คุณดุจเดือน เหตระกูล อุปนายกฝ่ายในประเทศ ไดร้ายงานผลการด าเนินงานกลุ่มงานที่ 1 สร้างฐาน 

งานบุ๊คแฟร ์โดยมีรายละเอียดดงันี ้ (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 2_สไลดก์ารประชมุใหญ่สามญั ประจ าปี 2563) 

 

กลุ่มงานที ่1  สร้างฐาน งานบุ๊คแฟร ์
งานแสดงหนังสือในกรุงเทพฯ   มีงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครัง้ที่ 24 วันที่ 2 - 13 ตุลาคม 2562            

ณ อาคารชาเลนเจอร ์2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ส่วนงานสปัดาหห์นงัสือแห่งชาติ ครัง้ที่ 45ฯ ไดป้รบัเป็นออนไลนเ์น่ืองจาก

สถานการณโ์ควิด-19 ซึง่จะแจง้รายละเอียดใหห้วัขอ้ ThaiBookFair.com  
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งานแสดงหนังสือในภมูิภาค  มี 5 งาน ไดแ้ก่  

1) สัปดาหห์นังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที ่11  

วนัที่ 10 - 18 สิงหาคม 2562  ณ ลานกิจกรรม ชัน้ 4 สนีุทาวเวอร ์

2) มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที ่7 ซึ่งสมาคมฯ เป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน 

วนัที่ 15 - 21 ส.ค. 2562  ณ ศนูยป์ระชมุอเนกประสงคก์าญจนาภิเษก ม.ขอนแก่น 

3) มหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที ่6 

วนัที่ 2 - 10 พฤศจิกายน 2562  ณ ศนูยป์ระชมุ มอ. หาดใหญ่ 

4) เทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที ่6 

วนัที่ 22 พฤศจิกายน - 1 ธนัวาคม 2562  ณ อดุรธานีฮอลล ์ชัน้ 4 เซ็นทรลัพลาซา อดุรธานี 

5) เชียงใหม่ บุ๊คแฟร ์ครั้งที ่5  งานแรกหลังโควิด-19  

วนัที่ 26 มิถนุายน- 7 กรกฎาคม 2563  ณ เชียงใหม่ฮอลล ์เซ็นทรลัพลาซา เชียงใหม่ แอรพ์อรต์ 

 

งานในอนาคตที่จะจดัเพิ่มคือ เทศกาลหนงัสือเด็กและเยาวชน & International Children’s Content Rights Fair 

(ICCRF) รายละเอียดจะแจง้ใหส้มาชิกทราบอีกครัง้ ส่วนงานใหม่จะมี 1 งาน คือ เทศกาลหนังสือขอนแก่น ที่สมาคมผู้

จัดพิมพฯ์ จะเป็นเจา้ภาพเอง นอกจากนี ้สมาคมผูจ้ัดพิมพฯ์ ไดส้นับสนุนงานหนังสือ Lit Fest เพราะเห็นว่าอยู่ภายใต้   

พนัธกิจเดียวกนัคือ ส่งเสรมินกัอา่นและสรา้งยอดขายใหก้บัสมาชิก 

 

คุณสุพจน ์รัตนาพันธุ ์กรรมการสมาคมผู้จัดพิมพฯ์ ไดร้ายงานผลการด าเนินงาน ThaiBookFair.com โดย

มีรายละเอียดดงันี ้ 

หลังจากภาวะวิกฤตโควิด-19 สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ มุ่งหวังว่าจะสร้างยอดขายให้แก่สมาชิก จึงเกิดเป็น  

ThaiBookFair.com โดยมีวิสยัทศันค์ือ "Online Book Market" ศนูยร์วมหนงัสือที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทย 24 ชั่วโมง 

วตัถปุระสงค ์

1. มีฐานขอ้มลูหนงัสือมากที่สดุและใหม่ที่สดุ ทัง้จ านวนหนงัสือ รา้นหนงัสือ และส านกัพิมพ ์

2. ศนูยร์วมกิจกรรมหนงัสือ วฒันธรรมการอา่น ของสมาชิก องคก์ร และภาคีเครือข่ายอตุสาหกรรมหนงัสือ 

3. แหลง่เรยีนรู ้ส่งเสรมิ พฒันานวตักรรมหนงัสือ อตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์

ThaiBookFair.com เป็น Single Gateway PUBAT เป็นเจา้ของ 100%  บริหารจัดการโดย PUBAT มี Partner 

LnwShop ที่ดแูลระบบหลงับา้น 

 ขอ้มูลที่น่าสนใจ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 2 สิงหาคม 2563 (5 เดือน) คือ ยอดคนเขา้เว็บ  917,005  users 

ยอดขาย  44,124,592  บาท จ านวนออเดอร ์ 68,224  ออเดอร ์คนเขา้เว็บส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 60%  อายุ 25-44 ปี 

59% อาศยัจงัหวดักรุงเทพฯ 61% และใชมื้อถือเขา้เว็บ 69% 

 แผนงานปี 2563 คือ จัดงาน PAY DAY ทุกเดือน ส.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. และงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ 

ออนไลน์ โดย IMC (Integrated Marketing Communication) ใช้ Digital Ads, Google Ads และ Influencers ในการ
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ประชาสัมพันธ์ และการตลาดมี Promotion, Coupon, Activities / Live, Challenge / Game และ Free Shipping เพื่อ

กระตุน้ยอดขาย 

 การบริหารจะมีคณะกรรมการสมาคมผูจ้ดัพิมพฯ์ และทีม JYP ร่วมกับทีมเจา้หนา้ที่สมาคมผูจ้ดัพิมพฯ์ รวมถึง

สมาชิกสมาคมผูจ้ดัพิมพฯ์ ซึง่ตอนนีมี้เปิดรา้นบน TBF ประมาณ 200 รา้น  

 บทบาทสมาคมผูจ้ัดพิมพฯ์ คือน าคน กลุ่มเป้าหมาย เขา้มาเว็บไซตใ์หม้าก สื่อสาร และจัดกิจกรรมส่งเสริม

การตลาด และบาทบาทของสมาชิก มีหนงัสือดี ใหม่ ถกูใจลกูคา้ Sale Promotion ลด แลก แจก แถม  

 TBF จะพฒันาอย่างไร 

-  เพิ่มสินคา้ Ebook, Digital Book, Audio Book 

- เช่ือมกิจกรรม Online และ Offline ของเครอืข่ายอตุสาหกรรมหนงัสือ 

- กา้วสู ่Content, Innovation, Creative Culture Industry, Creative Economy 

TBF จะยั่งยืนไดอ้ย่างไร 

- รายไดจ้ากการขายหนงัสือ สินคา้ ใน TBF ของสมาชิก 

- รายไดจ้ากการจดักิจกรรม ขายโฆษณา 

- รายไดจ้าก Sponsor 

“สมาชิกขายได ้สมาคมก็อยู่ได”้ 

 

คุณสุพจน ์รัตนาพันธุ ์กรรมการสมาคมผู้จัดพิมพฯ์ ไดร้ายงานผลการด าเนินงานกลุ่มงานที ่2 สร้างเสริม 

คนวงการหนังสือ โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

 

กลุ่มงานที ่2  สร้างเสริม คนวงการหนังสือ 
ศูนยลิ์ขสิทธิห์นังสือ สมาคมผูจ้ดัพิมพฯ์ มีแนวคิดในการบรหิารจดัการลิขสิทธ์ิใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ ทัง้ในเรื่อง

การอบรมให้ข้อมูลสมาชิกเรื่องของการจัดการลิขสิทธ์ิ อีกไอเดียหนึ่งที่อยากจะท าคือ จัดตั้งเป็นองค์กรกลางเป็น           

ศูนยบ์ริหารลิขสิทธ์ิหนังสือขึน้มาเพื่อบริหารจัดการในเรื่องของลิขสิทธ์ิให้เป็นระบบ โดยใหผ้ลประโยชน์กับนักเขียน 

ส านักพิมพ ์นักอ่าน ให้อยู่ไดด้ว้ยความเป็นธรรมไม่ไดมุ้่งหวังผลก าไร โดยตอนนีก้ าลังผลักดันให้เป็นองคก์ร จัดเก็บ

คา่ลิขสิทธ์ิขึน้มา 

การอบรมสัมมนา ที่ผ่านมาก็มีเรื่องลิขสิทธ์ิ และอีบุ๊ค ที่จดัใหก้บัสมาชิก เพื่อใหมี้ทกัษะ ความรู ้ความสามารถ

มากขึน้ เพื่อแข่งขนัและอยู่รอดในอตุสาหกรรมหนงัสือ 

 

คุณกมลพชร โทสินธิติ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ ไดร้ายงานผลการด าเนินงานกลุ่มงานที่ 3 สร้างสาน 

พลังเครือข่าย โดยมีรายละเอียดดงันี ้  
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กลุ่มงานที ่3  สร้างสาน พลังเครือข่าย 
 นอกจากซือ้ขายลิขสิทธ์ิ สมาคมผูจ้ดัพิมพฯ์ พยายามเนน้เช่ือมโยงกับสมาคมอื่นๆ ในต่างประเทศ เพื่อพฒันา

วงการหนงัสือในประเทศ 

การเป็นสมาชิกสมาคมระหว่างประเทศ 

1. สมาคม ABPA (ASEAN Book Publishers Association)  

ประเทศไทย คุณโชนรงัสี เฉลิมชยักิจ ไดร้บัเลือกตัง้จากที่ประชุมใหเ้ป็นประธานสมาคม ABPA และไดแ้ต่งตัง้

นางสาวตรสัวิน จิตติเดชารกัษ ์เป็นเลขาธิการสมาคม ABPA ตามธรรมนญูของ ABPA 

2. สมาคม APPA (Asia Pacific Publishers Association)  

เน่ืองจากสมาชิกประเทศต่างๆ ทยอยลาออก และไม่มีกิจกรรมอะไร สมาคมผูจ้ดัพิมพฯ์ จึงตดัสินใจลาออกจาก

การเป็นสมาชิกสมาคม APPA 

3. สมาคม IPA (International Publishers Association)  

การเป็นสมาชิก IPA จะช่วยในดา้นแลกเปลี่ยนขอ้มูลในระดับโลกและผนึกก าลังในการสรา้งพลังต่อรองกับ

ภาครฐั   

การขายลิขสิทธิ ์ในงาน Book Fair 

สมาคมผูจ้ัดพิมพฯ์ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการที่ดูแลเรื่องการขายลิขสิทธ์ิ คือ คุณวสรุีย ์พิสทุธ์ิสินธพ คุณเจติยา   

โลกิตสถาพร และคณุอนรุกัษ ์กิจไพบลูทวี เพื่อขบัเคล่ือนน าลิขสิทธ์ิไทยไปขายทั่วโลก 

1. Frankfurt Book Fair 2019 เป็นงานหนงัสือที่ใหญ่ที่สดุในโลก จดัขึน้เม่ือ 16 - 20 ตลุาคม 2562 สมาคม        ผู้

จดัพิมพฯ์ เขา้รว่มงานโดยใชธี้ม Thai Belief & Spirituality 

2. Taipei International Book Expo 2020  เน่ืองจากผลกระทบโควิด-19 ทางผูจ้ดังานจงึยกเลิกการจดังาน 

3. Frankfurt Book Fair 2020 เปิดใหเ้ขา้รว่มแบบออนไลน ์เน่ืองจากผลกระทบโควิด-19 สมาคมผูจ้ดัพิมพฯ์ จึง

เขา้รว่มแบบออนไลน ์ 

งานความสัมพันธร์ะหว่างประเทศ 

1. กับบริษัท Xiamen International Book Company ประเทศจีน ไดจ้ัดการประชุมเพื่อจับคู่ทางธุรกิจสิ่งพิมพ์

ไทย-จีนขึน้ เมื่อวนัที่ 31 ตลุาคม 2562  ณ หอ้ง Grande Thonglor โรงแรม Grande Centre Point Sukhumvit 55 

2. นิทรรศการจดัแสดงการผลิตและสิ่งพิมพจี์นแห่งเอเชียตะวนัอกเฉียงใต้ ครัง้ที่ 3 และ Business Matching ใน

งานมหกรรมหนงัสือภาคใต ้เม่ือวนัที่ 2 - 10 พ.ย. 62 ณ ศนูยป์ระชมุ ม.อ. หาดใหญ่ 

3.  39th Indonesia International Book Fair (IIBF) คุณวสุรีย์ พิสุท ธ์ิ สินธพ เลขาธิการคณะท างานฝ่าย

ต่างประเทศสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เป็นตัวแทนสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ขึน้เสวนาหัวข้อ “Success Stories in Copyrights 

Trading” เม่ือวนัที่ 5 กนัยายน 2562 ประเทศอินโดนีเซีย 

อบรม / สมัมนาออนไลน ์ 
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4.1) Exclusive Right Trade Workshop อบรมแลกเปลี่ยนความรู ้เก่ียวกับการซือ้ขายลิขสิทธ์ิ การ

เตรียมตวั การคดัเลือกหนงัสือไปจดัแสดงกบัผูมี้ประสบการณ ์คณุวสรุีย ์พิสทุธ์ิสินธพ คณุเจติยา   โลกิตสถาพร 

และคณุอนรุกัษ ์กิจไพบลูทวี เม่ือวนัที่ 10 มกราคม 2563 ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 3 สมาคมผูจ้ดัพิมพฯ์ 

4.2) UNESCO กรุงเทพ : อภิปราย หวัขอ้ “ความทา้ทายและการจดัล าดบัความส าคญัของภาคส่วน

ตา่ง ๆ ในอตุสาหกรรมสรา้งสรรคใ์นประเทศไทย” ผ่านโปรแกรม zoom เม่ือวนัที่ 12 พฤษภาคม 2563 

4.3) Webinar หัวข้อ Online Book Fair: From Concept to Operation แบ่งปันประสบการณ์รับมือ 

COVID-19 พลิกวิกฤตสูโ่อกาส ผ่านโปรแกรม zoom เม่ือวนัที่ 22 พฤษภาคม 2563 

สานความรว่มมือกบัหน่วยงาน 

5.1) TAICCA ซึ่งเป็น Creative Agency ของไต้หวัน ร่วมกับ TBFF ร่วมกันจัด Webinar แบ่งปัน

มมุมองของไตห้วนัในยคุ New Normal 

5.2) Singapore Book Council ซึ่งเป็นหน่วยงานรฐั จัดงานหนงัสือเด็กในสิงคโ์ปร ์โดยปีหนา้ไดเ้ชิญ

ประเทศไทยรว่มงาน โดยใหเ้ป็น Country of Focus 

5.3) เน่ืองจากประเทศเมียนมารเ์พิ่งเริ่มมีกฎหมายลิขสิทธ์ิ สมาคมผูจ้ดัพิมพฯ์ จึงเสนอขอจดัอบรมให ้

เพื่อประชาสมัพนัธ ์content ของประเทศไทย ใหป้ระเทศเมียนมารซื์อ้ลิขสิทธ์ิได ้

 

คุณปิยะพงษ ์  ศิริสุทธานันท์ กรรมการสมาคมผู้จัดพิมพฯ์ ไดร้ายงานผลการด าเนินงานกลุ่มงานที่ 4 

สร้างสรรค ์นักอ่าน และกลุ่มงานที ่5 สร้างพืน้ที ่ตืน่รู้ของสังคม โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

 

กลุ่มงานที ่4  สร้างสรรค ์นักอ่าน และ กลุ่มงานที ่5  สร้างพืน้ที ่ตืน่รู้ของสังคม 
แพลทฟอรม์ NoGongDong.com  

ที่มาของแพลทฟอรม์นี ้มาจากปัญหาคนไทยไม่อ่านหนงัสือ วิธีที่จะแกปั้ญหานีอ้ย่างยั่งยืนคือ การสรา้งนิสยัรกั

การอ่าน สมาคมผูจ้ดัพิมพฯ์ จึงสรา้งแพลทฟอรม์ NoGongDong.com เพื่อสรา้งนิสยัรกัการอ่าน กลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่ม

วยัรุน่และวยัท างาน วตัถปุระสงค ์คือส่งเสรมิการอา่นหนงัสือใหเ้ป็นนิสยั และสรา้งกระแสการอา่นในสงัคม 

ฟีเจอรค์รา่วๆ ในแพลทฟอรม์ มีดงันี ้

- หนา้แรกจะใหแ้อดหนงัสือที่เราจะอา่น 

- ตัง้เวลาส าหรบัอา่น โดยเม่ือตัง้เวลาแลว้ เวลาจะนบัถอยหลงั 

- เม่ืออา่นครบเวลาที่ตัง้ สามารถแชรค์ าคม วลีเด็ด ในหนงัสือที่อา่นได ้ทาง Facebook Twitter และ Line 

- เม่ืออา่นจบเลม่ สามารถรีวิวได ้

- มีกิจกรรม Challenge ใหน้กัอา่นเขา้รว่ม เช่น อา่นหนงัสือวนัละ 20 นาที ติดต่อกนั 20 วนั จะไดร้บั Badge เป็น

รางวลั เพื่อใหน้กัอา่นภมูิใจที่ท  าส าเรจ็ 

- นกัอา่นสามารถ Track ไดว้า่ที่ผ่านมา ไดอ้า่นหนงัสืออะไรไปบา้ง 
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- สรา้ง Community น าฐานขอ้มลูนกัอ่านในแพลทฟอรม์มารวมกัน แลว้ดูไดว้่า ตอนนีห้นงัสือเล่มไหนคนอ่าน

เยอะสดุ และรวีิวเป็นอย่างไรบา้ง 

- มี Campaign รบับรจิาค 

หลงัจากแพลทฟอรม์นีเ้ปิดตวั ผลที่สมาชิกจะไดร้บัมีดงันี ้

1)  หนงัสือของสมาชิกจะเป็นที่รูจ้กัมากขึน้ 

2)  สมาชิกจะรูว้า่คนอา่นคิดอย่างไรกบัหนงัสือเรา 

3)  สรา้ง Community นกัอา่นในไทย 
 

คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ได้รายงานเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า แพลทฟอร์ม 

NoGongDong.com จะท าใหอ้่านมากขึน้ ซือ้มากขึน้ อ่านแลว้อวด อวดแลว้เพิ่มกองเขา้ไปดอง โดย ThaiBookFair.com 

ศนูยร์วมหนงัสือที่ใหญ่ที่สดุ จะเป็นแหลง่ใหน้กัอา่นมาซือ้หนงัสือ  ในส่วนของการรบับรจิาค จะเช่ือม E-Donation เบือ้งตน้

จะบรจิาคที่โครงการ ๑ อา่น ลา้นตื่น  
 

คุณสุรนิตย ์ชุมสาย ณ อยุธยา รองเลขาธิการสมาคมผู้จัดพิมพฯ์ ไดร้ายงานเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า งาน

มหกรรมหนงัสือระดบัชาติ ครัง้ที่ 25 จะเปิดตวัแพลทฟอรม์ NoGongDong.com ดงันัน้ธีมงานจะเป็น Noกองดอง ซึ่งใช้

ประชาสมัพนัธท์ัง้ทางออนไลนแ์ละออฟไลน ์  

สื่อออนไลน ์จะมี Social Media ตา่งๆ โดยจะมี 3 ภารกิจใหน้กัอา่นรว่มสนกุ ไดแ้ก่  

1 ภารกิจ Show กองดอง : ใหน้กัอา่นโชวห์นงัสือของตวัเอง 

2 ภารกิจ Clear กองดอง : ใหน้กัอา่นมาอา่นหนงัสือ แลว้เลา่ถึงความประทบัใจ  

3 ภารกิจ Add กองดอง : ใหน้กัอา่นมาบอกวา่จะซือ้หนงัสือเล่มไหนมาเพิ่มกอง 

ทัง้นีภ้ายในงานจะมีจดุเช็คอิน 3 จดุ ใหน้กัอ่านรว่มกิจกรรมเช็คอินตามจดุต่างๆ ถ่ายรูป โพส แชรป์ระสบการณ์

หรอืมมุมองเก่ียวกบักองหนงัสือที่มี  
 

คุณอัครพล วัฒนสิน กรรมการสมาคมผู้จัดพิมพฯ์ ไดร้ายงานเพิ่มเติมในที่ประชมุวา่ แนวคิด Noกองดอง ได้

ส  ารวจความคิดเห็นของกลุ่ม JYP (Junior and Young Publishers and Booksellers) และส านักพิมพ ์แลว้ตอ้งการให้       

ธีมงานมหกรรมหนังสือฯ ครัง้นีเ้กิดความเปลี่ยนแปลง น่าจดจ า จึงเลือกใช้กลยุทธ์  Reverse Marketing โดยปล่อย

โปสเตอรแ์รกเพื่อการสรา้งกระแส เกิดการตัง้ค าถาม เกิดการจดจ า ท าใหน้กัอ่านหาขอ้มลูเพิ่มเติมต่างๆ ซึ่งในแมสเสจที่

ส่งไปจะไม่มีการเสนอขายใดๆ ทัง้สิน้ หลงัจากนัน้จะมีแคมเปญเขา้มาเสรมิ เพื่อใหเ้กิดกระแสบวก ทัง้ทาง Social Media 

และเชื่อมแคมเปญ/กิจกรรมตา่งๆ ไปยงัแพลทฟอรม์ NoGongDong.com เพื่อสรา้งนวตักรรมส่งเสรมิการอา่นรูปแบบใหม่ 

โดยปลายทางมองว่าจะกระตุ้นการอ่าน กระตุ้นการขาย ให้คึกคักขึน้ในงานมหกรรมหนังสือฯ และต่อยอดไปยัง

อตุสาหกรรมหนงัสือ รวมถึงการสรา้งวฒันธรรมการอา่นใหเ้กิดขึน้ในสงัคมไทย 

 

มตทิีป่ระชุม รับทราบ 
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วาระที ่1.2  รายงานบัญชีรายรับ-รายจ่ายและงบดุลประจ าปี 2562 

คุณต้องตา ต่ายสกุลทพิย ์ เหรัญญิกสมาคมผู้จัดพิมพฯ์ ไดร้ายงานงบการเงินประจ าปี 2562 ของสมาคมผู้

จัดพิมพฯ์ ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบจากทางส านักงานบัญชี บริษัท เอสเอซี จ ากัด  ตามเอกสารแนบ 2 โดยมีตัวเลข

เปรยีบเทียบในปี พ.ศ. 2561 – 2562 ดงันี ้(รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 3_งบการเงนิ ประจ าปี 2562) 

งบดุล 
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งบก าไรขาดทนุ 

 

มตทิีป่ระชุม รับทราบ 
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ระเบยีบวาระที ่2   เร่ืองเพือ่รับรอง 
วาระที ่2.1  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  

คุณศักดิชั์ย วิจัยธรรมฤทธิ ์ เลขาธิการสมาคมผู้จัดพิมพฯ์  ไดเ้สนอรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 

2562  เม่ือวนัองัคารที่ 11 มิถนุายน 2562  เวลา 9.30 – 17.30 น. ณ หอ้งบอลรูม ชัน้ 7 โรงแรมแลนดม์ารค์ กรุงเทพฯ ใหท้ี่

ประชมุพิจารณารบัรอง (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 4_รายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2562) 

 

มตทิีป่ระชุม รบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2562 โดยไม่มีการแกไ้ข 

 

วาระที ่2.2  แต่งตัง้ผู้สอบบัญช ี

คุณศักดิชั์ย วิจัยธรรมฤทธิ ์ เลขาธิการสมาคมผู้จัดพมิพฯ์ ไดเ้สนอใหแ้ตง่ตัง้ ส  านกังานบญัชี บรษิัท เอสเอซี  

แมเนจเมนท ์ จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของสมาคมผูจ้ดัพิมพฯ์ ตอ่ไป โดยมีค่าตรวจสอบบญัชีเท่าเดิม 25,000 บาท  

 

มตทิีป่ระชุม รบัรองใหส้  านกังานบญัชี บรษิัท  เอสเอซี  จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชี โดยมีคา่ตรวจสอบ

บญัชีในอตัรา 25,000  บาท   

 

คุณวรพงษ์ จีระวุฒิ  จากบริษัท ส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด  ได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมว่า              

จากเอกสารงบการเงิน สินทรพัยข์องสมาคมผูจ้ัดพิมพฯ์ ส่วนใหญ่คือเงินฝาก ในขณะที่สมาชิกของสมาคมผูจ้ัดพิมพฯ์     

อยู่ในสภาวะที่ย  ่าแย่ จ านวนสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ก็ลดลง สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ จะเก็บเงินฝากไว้ท าอะไร 

คณะกรรมการสมาคมผูจ้ดัพิมพฯ์ไม่คิดเอามาบรรเทาความเดือนรอ้นของสมาชิกเลยหรือ ในเรื่องการจดัการเพื่อประโยชน์

ทัง้หลาย การลดค่าบธู ฯลฯ  

ปีที่แลว้ 2562 เรามีปัญหาเรื่องยา้ยสถานที่จดังานจากศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิรกิิติ์ ซึ่งมีความสะดวกเรื่องการ

เดินทาง มาที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งไม่มีความสะดวกเรื่องการเดินทางเลย มาปีนี ้2563 เจอสถานการณ์โควิด-19        

ซึ่งงานมหกรรมหนงัสือฯ ที่จะมาถึง เราประมาณการอะไรไม่ไดเ้ลยว่าจะมีคนมาซือ้หนงัสือหรือไม่ ปัญหาเรื่องการขนส่ง 

ผูข้าย และผูซ้ือ้ ที่มางานใหส้ะดวกที่สดุ ยงัไม่เห็นมีการวางแผน  

สิ่งที่สมาคมผูจ้ัดพิมพฯ์ ตอ้งมองคือสมาชิกสมาคมผูจ้ัดพิมพฯ์ เป็นอันดบัแรก ว่าเราจะช่วยเหลือกันในภาวะ

อย่างนีไ้ดอ้ย่างไร ควรจะวางแผนใหง้านมหกรรมหนงัสือฯ ที่จะถึงนี ้เป็นผลดีต่อทุกฝ่าย หากงานยงัเป็นเหมือนปีที่แลว้    

คงมีหลายส านกัพิมพถ์อดใจ จึงฝากไวเ้ป็นขอ้คิดใหก้บัคณะกรรมการสมาคมผูจ้ดัพิมพฯ์ ว่า ท าอย่างไรใหส้มาชิกขายได ้  

มีภาระน้อยลง ความสะดวกในการเดินทางมางานมหกรรมหนังสือฯ โดยขอเสนอให้จัดรถบัสรับคนจาก 2 จุด คือ           

ศนูยร์าชการนนบรุ ีและอีกจดุแถวพหลโยธิน มาที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี และพืน้ที่จอดรถส าหรบัคนขบัรถมางาน 
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คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคมผู้จัดพิมพฯ์ ไดแ้จง้ในที่ประชุมว่า รายละเอียดของงานมหกรรม

หนงัสือระดบัชาติ ครัง้ที่ 25 ในเรื่องพืน้ที่ การขนส่ง ฯลฯ จะมีแจง้สมาชิกในประชมุถดัไป คือประชมุจบัสลากต าแหน่งบธู  

งานมหกรรมหนงัสือฯ  ส่วนในงานมหกรรมหนงัสือฯ ปีที่แลว้ มีขอ้จ ากดัหลายส่วน ครัง้นีส้มาคมผูจ้ดัพิมพฯ์ และอิมแพ็ค 

ไดมี้การประชมุเพื่อปรบัปรุงใหด้ีขึน้  

 ส่วนเรื่องเงินฝาก สมาคมผูจ้ดัพิมพฯ์ ขอรบัไว ้และจะน าไปพิจารณาในการน าไปใชใ้หคุ้ม้คา่ที่สดุ ส่วนเรื่องค่าบธู

สมาคมผูจ้ดัพิมพฯ์ ไดล้ดใหแ้ลว้ตัง้แต่ยา้ยมาจดังานที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ปี 2562 และปี 2563 ดว้ยสถานการณโ์ควิด-

19 สมาคมผูจ้ดัพิมพฯ์ ก็ไดล้ดค่าบธูเพิ่มเติมใหก้บัสมาชิก 

การขนส่งงานมหกรรมหนงัสือฯ ปีที่แลว้ ไดมี้การจดัรถ ขสมก. และรถตู ้ไวบ้รกิารรบัส่งตามจดุต่างๆ ไดแ้ก่ ศนูย์

ราชการนนทบรุี และสถานี MRT และ BTS ต่างๆ รวมถึงแท็กซี่ โดยสมาคมผูจ้ดัพิมพฯ์ ไดจ้ดัท าคปูองส่วนลดพิเศษใหก้บั

นกัอา่น 

 สิ่งที่สมาคมผูจ้ดัพิมพฯ์ โฟกสัตอนนีมี้ 2 เรื่องหลกั คือ เปิดช่องทางการขาย เพราะฉะนัน้งานหนงัสือ on ground 

ที่เพิ่มเติม และงานหนังสือ online ที่จะรุกไปขา้งหนา้ มนับูรณาการกนัอยู่ ในบทบาทของสมาคมผูจ้ดัพิมพฯ์ คือเปิดช่อง 

ในบทบาทของสมาชิกตอ้งใชพ้ลงัรว่มกนัท าใหช้่องทางนัน้มีความเป็นชีวิตชีวาและสนกุสนานมากขึน้   

 

ระเบยีบวาระที ่3   เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  ไม่มีผูใ้ดเสนอวาระอื่นๆ 

 

คุณริสรวล  อร่ามเจริญ  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมผู้จัดพิมพฯ์ ไดแ้สดงความคิดเห็นในที่ประชุมว่า 

วงการหนงัสือเหน่ือยที่สดุแต่ก็ตอ้งสู ้วนันีค้ณุกอบกาญจน ์วฒันวรางกูร พดูถึงความส าคญัของหนงัสือว่ามีความส าคญั

ยงัไงกบัมนษุยค์นนึง ดิฉนัเช่ือว่าส านกัพิมพจ์ะผลิตหนงัสือที่มีคณุภาพออกมาเยอะๆ อย่าใหน้กัอ่านสบประมาทเรา คิดว่า

อา่นไปก็ไม่ไดอ้ะไร  

ช่วงสถานการณโ์ควิด-19 ที่ผ่านมา ดิฉนัเช่ือว่าไม่มีส  านกัพิมพไ์หนแฮปป้ี อยู่กบัความไม่แน่นอน แต่เราก็ผ่านมนั

มาถึงวนันี ้ทกุคนมีปัญหาหมด สมาคมผูจ้ดัพิมพฯ์ ปีนี ้60 ปี ในสมยัคณุวิรยิะ สิรสิิงหะ ดิฉนัก็มาเป็นกรรมการ ซึ่งตอนนัน้

สมาคมฯ ไม่มีเงินเลย เราก็ช่วยๆ กนัท า จนตอนนีมี้เงินเท่าที่ควร โดยทกุสมยั คณะกรรมการสมาคมผูจ้ดัพิมพฯ์ ก็คิดวา่เอา

เงินไปท าอะไรดี เพราะมนัมีขอ้กฎหมายบางอย่างอยู่ ดิฉันยอมรบัว่าเรื่องนีเ้รื่องใหญ่ คงจะตอ้งไปดูกฎหมาย เพราะเงิน

ฝาก ดอกเบีย้มนันอ้ยมาก เม่ือเทียบกบัความคุม้ค่า มนัเสียโอกาสมากกับเงินหลายสิบลา้นบาท ซึ่งเรื่องนีค้ณะกรรมการ

สมาคมผูจ้ดัพิมพฯ์ สมยันี ้ตอ้งศกึษาอย่างละเอียด และดิฉนัเช่ือวา่คณะกรรมการทกุสมยั อยากท าเพื่อสมาชิกทกุคน ดิฉนั

อยากขอความร่วมมือสมาชิก เราเป็นหนึ่งเดียวกัน เรามีอะไรแนะน ากัน ปรึกษาหารือกัน อยากใหเ้ป็นภาพของสมาคม                   

ผู้จัดพิมพ์ฯ เหมือนในอดีตที่ผ่านมา ความเป็นหนึ่งเดียวส าคัญมากในการผ่านช่วงเวลาที่ล  าบาก ดิฉันเช่ือว่าคณะ              

กรรมการตอ้งการท าใหว้งการหนงัสือเติบโต ซึง่วิธีคิดอาจไม่เหมือนกนั แตฟั่งกนัก่อนดีไหม  
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อยากจะฝากคณะกรรมการสมาคมผูจ้ัดพิมพฯ์ เรื่องเงินฝากของสมาคมผูจ้ัดพิมพฯ์ ว่าท าอะไรไดห้รือไม่ได้          

แลว้มาชีแ้จงสมาชิก ขอใหส้มาชิกผ่านช่วงเวลาหนกัๆ ไดแ้บบถอนหายใจเฮือกเดียวแลว้ทุกคนแฮปป้ี เท่าที่ฟังจากวนันี ้

แผนของคณะกรรมการชดุนี ้Noกองดอง ดิฉนัซือ้ไอเดีย เราตอ้งพรวนดินประเทศนีใ้หม่ ขอใหมี้ยอดขายเติบโต  

 

คุณศักดิ์ชัย วิจัยธรรมฤทธิ์  เลขาธิการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ได้สอบถามในที่ประชุมว่า  มีท่านใดมี

ขอ้เสนอแนะอีกหรอืไม่ ซึง่ไม่มีท่านใดเสนอแนะ จงึขอปิดการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2563 

 

 

ปิดประชุมเวลา   16.00  น. 

 


