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หน้าที่ 1 แบบฟอร์มประวัติผู้สมัครกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 
 

BOOK PEOPLE UNITED 
 

ท ำงำนด้ำนกำรตลำดในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และธุรกิจกำรศึกษำมำกว่ำ 15 ปี 
ในรูปแบบบริษัทข้ำมชำติ เห็นมุมมองแตกต่ำงอยำกน ำมำแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนสมำชิก
สนพ. และอยำกน ำไอเดียที่มีมำเสนอเพ่ือปรับใช้ให้เหมำะสมกับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ไทย 
อีกท้ังยังเป็นคุณพ่อลูกสอง ที่ทั้งเขียนนิทำนและอ่ำนหนังสือให้ลูกๆ ฟังก่อนนอน แต่
กลับมองเห็นอนำคตเด็กไทยร ำไรว่ำไม่อยำกอ่ำนหนังสืออีกต่อไป ผมจึงอยำกเป็นส่วน
หนึ่งที่ช่วยผลักดันให้คนไทยกลับมำอ่ำนหนังสือ เลยขออำสำมำช่วยสมำคมฯ 
 
 

1. ข้อมูลส่วนตัว 

ชื่อ นำยอัครพล นามสกุล วัฒนสิน   

30 สิงหำคม 2518 อำยุ 43 ปี 
 

2. สถานที่ท างานปัจจุบัน 

บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จ ำกัด 

1213/364 ซอยลำดพร้ำว 94 ถนนลำดพร้ำว แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 

รหัสไปรษณีย์ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6368-9  มือถือ 085-8132334 Email ace@pelangibooks.com 
 

3. ประวัติการศึกษา 

3.1 ระดับปริญญาตรี  นิเทศศำสตร์ สำขำวิทยุ โทรทัศน์ มหำวิทยำลัยรังสิต ปีทีเ่รียนจบ พ.ศ. 2542 

3.2 ระดับปริญญาโท  Master of Arts Communication and Cultural Studies มหำวิทยลัย  

        University of Western Sydney ปีที่เรียนจบ พ.ศ. 2545  

3.3 ประกาศนียบัตร  Mini MBA Marketing Management มหำวิทยำลัย Aussumption     

        University ปีที่เรียนจบ พ.ศ. 2550 
 

4. ประสบการณ์ท างาน 

2549 – ปัจจุบัน  บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จ ำกัด ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด  

2546 - 2548   บริษัท ฟิวเจอร์ไบรท์ เอดูเคชั่น เซอร์วิส ต ำแหน่ง ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด 

2545 - 2546   บริษัท โฮมี่เซนท์ จ ำกัด ต ำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด  
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5. ประสบการณ์การท างานเพื่อสังคม 

5.1................................................................ ........................................................................................................ 

5.2........................................................................................................................................................................ 

5.3................................................................... ..................................................................................................... 

5.4................................................................. ....................................................................................................... 

5.5........................................................................................................................................................................ 

6. งานอดิเรก ภำพยนตร์ ออกก ำลังกำย ท่องเที่ยว สังสรรค์ 
 

7. ความสามารถพิเศษ  

นักเขียนนิทำนส ำหรับเด็ก มีผลงำนตีพิมพ์เผยแพร่จ ำนวน 5 เรื่อง คือ  

นิทานคอนโดของหมวยเล็ก:  

     หนังสือดีส ำหรับเด็ก 3-5 ปี โครงกำรหนังสือเล่มแรก Bookstart พ.ศ. 2558 

นิทานแกละอยู่เกาะ:  

     - หนังสือดีส ำหรับเด็ก 3-5 ปี โครงกำรหนังสือเล่มแรก Bookstart พ.ศ. 2558 

     - โครงกำรคัดสรร 100 เล่ม หนังสือดีส ำหรับเด็ก พ.ศ. 2561 

นิทาน ตี๋ดอยตุง:  

     เข้ำรอบสุดท้ำยประกวดหนังสือดีเด่น ส ำหรับเด็กอำยุ 3-5 ปี พ.ศ.2558 

นิทาน เอ๊ะเอ๋ เอิงเอย:  

     นิทำนแนะน ำ โดย นำยแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลกำรพิมพ์ 

นิทาน ของขวัญจากใครนะ 
 

8. หลักสูตรฝึกอบรม  

- The New Way of Marketing Communication 
- Facebook Advertising for SME. 
- 5 Skills to Top Sale 
- Sale Planning for Saleperson  
- Communication and Interpersonal Skill  
 

-- Together We Can – 
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หัวข้อที่ 2 นโยบายการบริหารงานสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 

BOOK PEOPLE UNITED Mission 
Together We Can: งำนเดิมไม่ทิง้ สร้ำงสิ่งใหม่เพิ่ม 

ท าไมวันนี้ต้องรวมตัว ต้องรวมพลังคนหนังสือ? นี่คือค าถามที่ทุกคนต่างรู้ค าตอบในหัวใจ 

กลุ่ม BOOK PEOPLE UNITED เองก็เช่นกัน เรำจึงรวมตัวกันด้วยควำมตั้งใจดี ที่หวังให้วงกำรหนังสอือันเป็นท่ีรักของเรำขับเคลื่อนไป
ข้ำงหน้ำอย่ำงมั่นคง เพื่อนสมำชิกในสมำคมผู้จัดพมิพ์และผู้จ ำหน่ำยหนังสือแห่งประเทศไทยของเรำทกุคนเดินไปด้วยกัน บนเส้นทำงที่
เรำเห็นแสงสว่ำงอยู่ตลอดเส้นทำง และควำมส ำเร็จที่ปลำยทำง  ท ำให้องค์กรวิชำชีพน้ีเป็นองค์กรของสมำชิก “ทุกคน” และเป็นองค์กรที่
สร้ำงคณุค่ำให้ประเทศไทยร่วมกัน 

สมำชิกกลุ่ม BOOK PEOPLE UNITED คือมืออำชีพในวงกำรหนังสือ ด้วยประสบกำรณ์ในวงกำรไมต่่ ำกว่ำ 10-30 ปี มีควำมเช่ียวชำญ
หลำกหลำยด้ำน และประกอบด้วยสมำชิกจำกหลำกหลำยกลุ่มหนังสือ แต่เรำมีหัวใจเดียวกัน  

เรำพร้อมแล้วท่ีจะใช้ศักยภำพของแต่ละคนมำร่วมท ำประโยชน์ให้ส่วนรวมในอุตสำหกรรมหนังสือท่ีเรำรัก ด้วยวิสัยทัศน์ทีเ่ปิดกว้ำง 
ทันสมัย ผ่ำนสมำคมผูจ้ัดพิมพ์และผู้จ ำหนำ่ยหนังสือแห่งประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจส ำคญัในช่วงเปลี่ยนผ่ำน ให้เกดิขึ้นจริง เป็น
รูปธรรมกับสมำชิกทุกคน ทุกกลุ่มก่อเกิด เติบโต มั่นคงในวงกำรหนงัสือของเรำ ด้วยน้ าหนึ่งใจเดียวกัน "Together We Can" 

วาระเร่งด่วน : เมืองทองเปิดประตูสู่ยุคใหม่ 

Strategic Action ส าหรับสมาชิก 
1. ไม่ไปเมืองทอง รับรองไม่ถูกตัดสิทธิ์ คงสิทธ์ิเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือเลือกรับได้ เพิ่ม-ลดยดืหยุ่นไดต้ำมต้องกำร 
2. ลดต้นทุน หนุนจัดงาน เช่น ลดค่ำบูธล็อกแรก จดัพื้นท่ีสต๊อกรำคำพิเศษ ดีลค่ำส่งสินคำ้รำคำมิตรภำพ 
3. ลดรายจ่าย ผ่อนคลายภาระ เช่น ค่ำเช่ำที่พักรำคำพิเศษ รถรับสง่ผู้จัดงำนฟรี แลกรับคูปอง refund ค่ำทำงด่วน 
4. ให้สมาชิกทีไ่ม่พร้อมออกบูธ ไม่ตกขบวน บริหำรพื้นที่ขำยส่วนกลำง สร้ำงกำรมีส่วนร่วม 

Strategic Action ส าหรับส่งเสริมการขาย 
1. ซ้ือ-ขาย ได้ทุกที่ทุกเวลา Online Book Fair ทุก Platform รวมห่อส่งจำกในงำนให้ 
2. ซ้ือ-ขาย ได้จากร้านหนังสือทกุจังหวัดทั่วประเทศ มหกรรมหนงัสือในร้ำนค้ำ 
3. ไม่ไปงานมหกรรมหนังสือ คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เร่ือง สร้ำง Gimmick ดึง Traffic ผู้ร่วมงำน เช่น  
 3.1 ปั่นกระแสสะสมหนังสือเลม่ พลาดไม่ได้ต้องเป็นเจ้าของ เช่น หนังสือเก่ำ  หนังสือใหม่ในกลุ่มหนังสือต่ำงๆ 
 3.2 แจกรางวัล ปันให้คุณ ปันให้น้อง ลงทะเบียนเข้ำงำนปุ๊บ รับปับ๊ จับ Lucky Draw เพื่อนักอ่ำนและผูด้้อยโอกำส 
 3.3 มีโอกาสแจ้งเกิด สู่ความเป็นเลิศด้วยสารพัดประกวด ทั้งผู้ใหญ่และเยำวชนในนำมโรงเรียน เพือ่ดึงครอบครัว และเพื่อน 
 3.4 นี่ครั้งแรก แปลกแต่จริง โซนนิ่งดาวกระจาย ชวนเพ่ือนสมำชิกรำยเล็กจัดเวทีย่อย ฟรี สรำ้งกิมมิคให้กลุ่มหนังสือเฉพำะทำง 
4. สร้าง Viral Clip ชวนกลุ่มผู้น าทางความคิด (Influencer) มาแนะน างาน บูรณาการทุกสื่อ เช่น ชักชวนกันไปงำน แนะน ำวิธี  
    ไปงำน หนังสือท่ีต้องอ่ำน กิจกรรมที่ต้องร่วม 
5. สลิปทางด่วนมีค่าอย่างท้ิง ใช้ซ้ือหนังสือได้ 
6. ทุกขนส่ง มุ่งตรงมหกรรมหนังสือ เช่น ท ำควำมร่วมมือกับขนส่งมวลชน สหกรณ์แท๊กซี ่บริกำรเรียกรถผ่ำนแอพ Grab, GET 
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ระยะสั้น : หาทางสร้างรายได้ระบายสต๊อก 
1. ชวนพ่ีมา CSR ส่วนน้องยาขอระบายสต๊อก บริษัทใจดีมอบหนังสือสู่มลูนิธิ โรงเรียน และจัดงำนหนังสือกองเท่ำช้ำง 
2. หาช่องทางสร้างรายได้เพ่ิม เช่น สนับสนุนกำรขำยลิขสิทธ์ิ  E-commerce Platform ช้อปช่วยชำติ จับคู่ธุรกิจที่ต้องกำร Content 
3. ตีลังกาหาทางจัดงานเพ่ิม Book Fair / Mini Book Fair / Online Book Fair / Bookshop Book Fair  
   ในสถำนท่ีใหม่ทุกแห่ง ช่องทำงใหม่ทุกช่อง ให้เข้ำกับ lifestyle นักอ่ำนรุ่นใหม่ และกับกลุ่มนักอ่ำนเฉพำะทำง ท้ังในและต่ำงประเทศ 
4. สร้างมิตร สานความร่วมมือ เชื่อมเพื่อนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ ภำคกำรธนำคำร เพื่อควำมร่วมมือในหลำกหลำยมติิ  
    เช่น สร้ำงองค์ควำมรู้ ร่วมมือทำงธุรกิจ ลดต้นทุนกำรท ำงำน สร้ำงรำยได้ กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน 
    และเชื่อมเพื่อนสมำชิกด้วยสื่อออนไลน์ ออฟไลน์ เว็บไซต์ที่อัพเดทควำมรู้ข่ำวสำรทันสมัย 
5. เปิดกว้าง สร้างสมาชิก เช่น รำ้นหนังสือเป็นสมำชิกสมทบฟรี พจิำรณำสมำชิกใหม่ภำยในหน่ึงเดือน และมีสิทธิ์ออกบูธเลย 
6. Power Team Project ปั้นโครงการ ร่วมสานพลัง ให้สมำชิกมีส่วนร่วมเสนอนโยบำยและโครงกำรเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งของกลุม่ 
7. จัดงานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน 

ระยะยาว : สร้างความยั่งยืน 
1. ให้สมำชิกไดร้ับองค์ควำมรู้ทีต่้องใช้ในยุค Digital เพื่อน ำเนื้อหำท่ีมีมุ่งสู่กำรปฏิรูปธรุกิจ (Business Transformation)  
    เพื่อให้อยู่รอดอย่ำงยั่งยืนในอนำคต 
2. สร้ำงบุคลำกรในวงกำรให้มีคณุภำพส ำหรับธุรกิจด้วยควำมรู้ที่จ ำเป็น 
3. สร้ำงผู้น ำรุ่นใหม่ Young Generation 
4. สร้ำงเครือข่ำยหนอนหนังสือ กระตุ้นกระแสกำรอ่ำนคนกลุ่มใหม่ ร่วมกับภำคีทุกหน่วย เช่น โครงกำรปั้นนักอ่ำนทั่วไทย  
    จับมือกับ  สสส. กระทรวงวัฒนธรรม ส ำนักพิมพ์ ร้ำนหนังสือ 
5. มีหน่วยงำนบริกำรด้ำนกฎหมำยให้สมำชิก เช่น จัดกำรเรื่องกำรละเมิดลิขสิทธิ ์
6. สร้ำงควำมแข็งแรงให้สมำชิกทุกกลุ่มใน Supply Chain นี้ ตั้งแต่ต้นน้ ำผูส้ร้ำงสรรค์ ไปจนผู้กระจำยควำมสุขสู่ประชำชน 
7. ล็อบบี้รัฐบำลในส่วนกฎหมำยส ำคัญต่อวงกำร เช่น เรื่องระบบภำษีเพื่อส่งเสรมิกำรผลติ ขำย บริจำค ภำษีมูลคำ่เพิ่ม (VAT) 
8. ยกระดับวงกำรไปสู่อตุสำหกรรมสร้ำงสรรค์ Creative Industry ตำมแนวโน้มโลกท่ีมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ Creative Economy 
9. ผลักดันให้ PUBAT ก้ำวเป็นองค์กรวิชำชีพท่ีทุกหน่วยงำนในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่ำงดี และต่อยอดสร้ำงควำมร่วมมือกัน 

26 เมษำยน 2562 
 

ชวนเพ่ือนมาแลกเปลี่ยน 
เพ่ือธุรกิจอุตสาหกรรมหนังสือของเรา 

-- Together We Can -- 

 
 

 


