
หน้าที่ 1 แบบฟอร์มประวัติผู้สมัครกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 

BOOK PEOPLE UNITED 

                                                                                                                               

1. ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ นาย สุรนิตย์ ชุมสาย ณ อยุธยา วันเดือนปีเกิด 7 เมษายน 2520   อายุ 42 ปี  

2. สถานที่ท างานปัจจุบัน 
บริษัท อี.คิว.พลัส กรุ๊ป จ ากัด  ถนน ลาดพร้าว 58/1 (สุขสันต์ 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพฯ         
รหัสไปรษณีย์10310  โทรศัพท์ 0-2933-7323, 0-2933-6656-7 มือถือ 081-346-9386  Email  suranit_j@hotmail.com 

3.ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต  

4.ประสบการณท์ างาน 
ปี พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน   บริษัท อี.คิว.พลัส กรุ๊ป จ ากัด   ต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ 
 
5.ประสบการณ์การท างานเพื่อสงัคม 
ปี พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน กรรมการ สมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 

6. งานอดิเรก  ดูภาพยนตร์ เล่นบอร์ดเกม อ่านหนังสือ  

7. หลักสูตรอบรมและประกาศนียบัตร  

...พ.ศ.2558  ผู้น าน าการเปลี่ยนแปลง รุ่น 6 มูลนิธิสัมมาชีพ... 

...พ.ศ.2559  โครงการ SMEs Spring Up โดยกระทรวงอุตสาหกรรม… 

...พ.ศ.2561  โครงการ SME-D ScaleUp ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME 
Development Bank ) 

Together We Can 

 

 

                   หมายเลข 10 

สรุนิตย์ ชมุสาย ณ อยธุยา 

 ถ้าจะให้นิยามตัวเองว่าเป็นใคร ?  ผมคงบอกว่าผมเป็นคนท าธุรกิจที่โชคดีได้ท า
ตามความฝันของตัวเองครบทุกๆอย่าง ด้วยความรักในหนังสือการ์ตูนและคอนเทนต์ไทย 
ท าให้ผมสร้างบริษัทอีคิวพลัสกรุ๊ปให้มีท้ัง หนังสือ ,อนิเมชั่น ,เกม ,ภาพยนตร์ และสินค้า
ที่ระลึกต่างๆ ได้ครบอย่างที่ฝัน     แม้วันนี้โลกหนังสือจะเปลี่ยนไป แต่ผมยังเชื่อมั่นใน 
ธุรกิจหนังสือ และคอนเทนต์ไทยอยู่      …ผมสร้างสิ่งต่างๆ ที่ผมฝันได้เพราะ PUBAT ให้
โอกาส ดังนั้นเมื่อมีใครอยากให้ผมช่วยเหลือ PUBAT ผมจะยินดีท าทุกสิ่งเต็มที่  

 



หน้าที่ 2 นโยบายการบริหารงานสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 

BOOK PEOPLE UNITED Mission 
Together We Can: งานเดิมไม่ทิง้ สร้างสิ่งใหม่เพิ่ม 

ท าไมวันนี้ต้องรวมตัว ต้องรวมพลังคนหนังสือ? นี่คือค าถามที่ทุกคนต่างรู้ค าตอบในหัวใจ 

กลุ่ม BOOK PEOPLE UNITED เองก็เช่นกัน เราจึงรวมตัวกันด้วยความตั้งใจดี ที่หวังให้วงการหนังสอือันเป็นท่ีรักของเราขับเคลื่อนไปข้างหน้า
อย่างมั่นคง เพื่อนสมาชิกในสมาคมผู้จัดพมิพ์และผู้จ าหนา่ยหนังสือแห่งประเทศไทยของเราทุกคนเดนิไปด้วยกัน บนเส้นทางที่เราเห็นแสงสว่าง
อยู่ตลอดเส้นทาง และความส าเรจ็ที่ปลายทาง  ท าให้องค์กรวิชาชีพนี้เป็นองค์กรของสมาชิก “ทุกคน” และเป็นองค์กรทีส่ร้างคณุค่าให้ประเทศ
ไทยร่วมกัน 

สมาชิกกลุ่ม BOOK PEOPLE UNITED คือมืออาชีพในวงการหนังสือ ด้วยประสบการณ์ในวงการไมต่่ ากว่า 10-30 ปี มีความเช่ียวชาญ
หลากหลายด้าน และประกอบด้วยสมาชิกจากหลากหลายกลุ่มหนังสือ แต่เรามีหัวใจเดียวกัน  

เราพร้อมแล้วท่ีจะใช้ศักยภาพของแต่ละคนมาร่วมท าประโยชน์ให้ส่วนรวมในอุตสาหกรรมหนังสือท่ีเรารัก ด้วยวิสัยทัศน์ท่ีเปิดกว้าง ทันสมัย ผ่าน
สมาคมผู้จดัพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจส าคญัในช่วงเปลี่ยนผา่น ให้เกิดขึ้นจริง เป็นรูปธรรมกับสมาชิกทุก
คน ทุกกลุ่มก่อเกิด เติบโต มั่นคงในวงการหนังสอืของเรา ด้วยน้ าหนึ่งใจเดียวกัน "Together We Can" 

วาระเร่งด่วน : เมืองทองเปิดประตูสู่ยุคใหม่ 

Strategic Action ส าหรับสมาชิก 
1. ไม่ไปเมืองทอง รับรองไม่ถูกตัดสิทธิ์ คงสิทธ์ิเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือเลือกรับได้ เพิ่ม-ลดยดืหยุ่นไดต้ามต้องการ 
2. ลดต้นทุน หนุนจัดงาน เช่น ลดค่าบูธล็อกแรก จดัพื้นท่ีสต๊อกราคาพิเศษ ดีลค่าส่งสินคา้ราคามิตรภาพ 
3. ลดรายจ่าย ผ่อนคลายภาระ เช่น ค่าเช่าที่พักราคาพิเศษ รถรับสง่ผู้จัดงานฟรี แลกรับคูปอง refund ค่าทางด่วน 
4. สมาชิกทีไ่ม่พร้อมออกบธู ต้องไม่ตกขบวน จัดและบริหารพื้นท่ีขายส่วนกลาง สร้างการมีส่วนร่วม 

Strategic Action ส าหรับส่งเสริมการขาย 
1. ซ้ือ-ขาย ได้ทุกที่ทุกเวลา Online Book Fair ทุก Platform รวมห่อส่งจากในงานให้ 
2. ซ้ือ-ขาย ได้จากร้านหนังสือทกุจังหวัดทั่วประเทศ มหกรรมหนงัสือในร้านค้า 
3. ไม่ไปงานมหกรรมหนังสือ คุยกับใครก็ไม่รู้เร่ือง สร้าง Gimmick ดึง Traffic ผู้ร่วมงาน เช่น  
 3.1 ปั่นกระแสสะสมหนังสือเลม่ พลาดไม่ได้ต้องเป็นเจ้าของ เช่น หนังสือเก่า  หนังสือใหม่ในกลุ่มหนังสือต่างๆ 
 3.2 แจกรางวัล ปันให้คุณ ปันให้น้อง ลงทะเบียนเข้างานปุ๊บ รับปับ๊ จับ Lucky Draw เพื่อนักอ่านและผูด้้อยโอกาส 
 3.3 มีโอกาสแจ้งเกิด สู่ความเป็นเลิศด้วยการประกวดผลงานนานาประเภท ทั้งผู้ใหญ่และเยาวชนในนามโรงเรียน เพื่อดึงครอบครัว 
และเพื่อน 
 3.4 นี่ครั้งแรก แปลกแต่จริง โซนนิ่งดาวกระจาย ชวนเพ่ือนสมาชิกรายเล็กจัดเวทีย่อย ฟรี สรา้งกิมมคิให้กลุ่มหนังสือเฉพาะทาง 
4. สร้าง Viral Clip ชวนกลุ่มผู้น าทางความคิด (Influencer) มาแนะน างาน บูรณาการทุกสื่อ เช่น ชักชวนเที่ยวงาน แนะน าทางไป 
หนังสืออะไรทีค่วรอ่าน กิจกรรมเบิกบานที่ต้องร่วม 
5. สลิปทางด่วนมีค่าน ากลบัมาซ้ือหนังสือได้ 
6. ทุกขนส่ง มุ่งตรงมหกรรมหนังสือ ร่วมมือกับขนส่งมวลชน สหกรณ์แท๊กซี ่บริการเรียกรถผ่านแอพ Grab, GET 

ระยะสั้น : หาทางสร้างรายได้ระบายสต๊อก 
1. ชวนพ่ีมา CSR ส่วนน้องยาขอระบายสต๊อก บริษัทใจดีมอบหนังสือสู่มลูนิธิ โรงเรียน และจัดงานหนังสือกองเท่าช้าง 
2. หาช่องทางสร้างรายได้เพ่ิม ไม่ว่า สนับสนุนการขายลิขสิทธิ์  E-commerce Platform ช้อปช่วยชาติ จับคู่ธุรกิจที่ต้องการ Content 
3. ตีลังกาหาทางจัดงานเพ่ิม Book Fair / Mini Book Fair / Online Book Fair / Bookshop Book Fair  
   ในสถานท่ีใหม่ทุกแห่ง ช่องทางใหม่ทุกช่อง ให้เข้ากับ lifestyle นักอ่านรุ่นใหม่ และกับกลุ่มนักอ่านเฉพาะทาง ท้ังในและต่างประเทศ 
4. สร้างมิตร สานความร่วมมือ เชื่อมเพื่อนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคการธนาคาร เพื่อความร่วมมือในหลากหลายมติิ  
    เช่น สร้างองค์ความรู้ ร่วมมือทางธุรกิจ ลดต้นทุนการท างาน สร้างรายได้ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
    และเชื่อมเพื่อนสมาชิกด้วยสื่อออนไลน์ ออฟไลน์ เว็บไซต์ที่อัพเดทความรู้ข่าวสารทันสมัย 
5. เปิดกว้าง สร้างสมาชิก เช่น รา้นหนังสือเป็นสมาชิกสมทบฟรี พจิารณาสมาชิกใหม่ภายในหน่ึงเดือน และมีสิทธิ์ออกบูธเลย 
6. Power Team Project ปั้นโครงการ ร่วมสานพลัง ให้สมาชิกมีส่วนร่วมเสนอนโยบายและโครงการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุม่ 
7. จัดงานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน 



ระยะยาว : สร้างความยั่งยืน 
1. ให้สมาชิกไดร้ับองค์ความรู้ทีต่้องใช้ในยุค Digital เพื่อน าเนื้อหาท่ีมีมุ่งสู่การปฏิรูปธรุกิจ (Business Transformation)  
    เพื่อให้อยู่รอดอย่างยั่งยืนในอนาคต 
2. สร้างบุคลากรในวงการให้มีคณุภาพส าหรับธุรกิจด้วยความรู้ที่จ าเป็น 
3. สร้างผู้น ารุ่นใหม่ Young Generation 
4. สร้างเครือข่ายหนอนหนังสือ กระตุ้นกระแสการอ่านคนกลุ่มใหม่ ร่วมกับภาคีทุกหน่วย เช่น โครงการปั้นนักอ่านท่ัวไทย  
    จับมือกับ  สสส. กระทรวงวัฒนธรรม ส านักพิมพ์ ร้านหนังสือ 
5. มีหน่วยงานบริการด้านกฎหมายให้สมาชิก เช่น จัดการเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ ์
6. สร้างความแข็งแรงให้สมาชิกทุกกลุ่มใน Supply Chain นี้ ตั้งแต่ต้นน้ าผูส้ร้างสรรค์ ไปจนผู้กระจายความสุขสู่ประชาชน 
7. ล็อบบี้รัฐบาลในส่วนกฎหมายส าคัญต่อวงการ เช่น เรื่องระบบภาษีเพื่อส่งเสรมิการผลติ ขาย บริจาค ภาษีมูลคา่เพิ่ม (VAT) 
8. ยกระดับวงการไปสู่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Industry ตามแนวโน้มโลกท่ีมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy 
9. ผลักดันให้ PUBAT ก้าวเป็นองค์กรวิชาชีพท่ีทุกหน่วยงานในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และต่อยอดสร้างความร่วมมือกัน 

26 เมษายน 2562 
 

 
ชวนเพ่ือนมาแลกเปลี่ยน 

เพ่ือธุรกิจอุตสาหกรรมหนังสือของเรา 
-- Together We Can -- 

 
 

 


