
BOOK PEOPLE UNITED Page 1 

หวัข้อที  แบบฟอรม์ประวติัผู้สมคัรนายกสมาคมผู้จดัพิมพแ์ละผูจ้าํหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ปี 

2562 

BOOK PEOPLE UNITED 

‘ตอ้ง’ เตบิโตมาในครอบครวัททีาํธุรกจิสงิพมิพ ์และสาํนักพมิพ ์ 

ครอบครวัได้วางรากฐานการศกึษาดา้นธุรกจิ ใหอ้ย่างครบถว้นมนัคง 

มปีระสบการณ์ในดา้นธุรกจิทงัดา้นการเงนิและการตลาด 

พรอ้มประสบการณ์ทํางานทงัระดบัทอ้งถนิและระดบัโลก 

 

. ข้อมูลสว่นตวั 

 ชอื-สกุล  นางสาว ตอ้งตา ต่ายสกลุทพิย ์  ปีเกดิ พ.ศ. 7   อาย ุ 4  ปี  

. สถานทีทาํงานปัจจุบนั 

 หา้งหุน้ส่วน สํานกัพมิพ ์บุ๊คส ์ทูย ูจํากดั 

 230 ซอยเพชรเกษม 51 แขวงหลกัสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 60  

 โทรศพัท:์ 02-801-3935  มอืถอื: 092-459-9691    อเีมล์: tongtata@gmail.com 

. ประวติัการศึกษา 

 .  ระดบัปรญิญาตรสีาขา บรหิารธุรกจิ ภาควชิาการธนาคารและการเงนิ 

      คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปีทเีรยีนจบ พ.ศ. 2539 

 .  ระดบัปรญิญาโทสาขา  Master of Business Administration (M.B.A.) 

       วชิาเอก1: Corporate Finance 

         วชิาเอก2: Marketing 

       วชิาเสรมิ: Entrepreneurship Context 

       The Charles H. Lundquist College of Business, University of Oregon ปีทเีรยีนจบ พ.ศ. 46 

. ประสบการณ์ทาํงาน 

 2561 - ปัจจบุนั บริษทั ทีซี ฟารม์าซูติคอล อตุสาหกรรม จาํกดั Department Manger-Consumer Insight 

 2556 - ปัจจบุนั ห้างหุ้นส่วน สาํนักพิมพ ์บุค๊ส ์ทูย ูจาํกดั  กรรมการผูจ้ดัการ 

 2554 - 2561 Brand Anything Senior Brandtologist 

 2554 - 2561 Greenwich Associates Market Research Manager 

 2553 - 2554 Brandtology Co., Ltd Senior Manager-Market Analyst 

 2553 - 2554 At Vantage Co., Ltd Quantitative Research Director 

 2550 - 2553 Hutchison CAT Wireless MultiMedia Ltd. Market Intelligence Manager 

 2547 - 2550 Taylor Nelson Sofres (Thailand) Co., Ltd. Senior Business Manger 

 

  

กรรมการเลข 6 
ตองตา  ตายกสกุลทิพย 
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. ประสบการณ์การทาํงานเพือสงัคม 

 1.อาสาสมคัรอา่นหนังสอืเสยีง 

. งานอดิเรก ออกกาํลงักาย  ดํานํา 

. หลกัสูตรอบรม/ประกาศนียบตัร 

 1.นกัวนิิจฉยัและใหค้าํปรกึษาสถานประกอบการ SMEs กระทรวงอุตสาหกรรม 

-- Together We Can -- 
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หวัข้อที  นโยบายการบริหารงานสมาคมผู้จดัพิมพแ์ละผูจ้าํหน่ายหนังสอืแห่งประเทศไทย 

BOOK PEOPLE UNITED Mission 

Together We Can: งานเดมิไมท่งิ สรา้งสงิใหม่เพมิ 

ทาํไมวนันีต้องรวมตวั ต้องรวมพลงัคนหนังสือ? นีคือคาํถามทีทุกคนต่างรู้คาํตอบในหวัใจ 

กลุม่ BOOK PEOPLE UNITED เองกเ็ชน่กนั เราจงึรวมตวักนัดว้ยความตงัใจด ีทหีวงัใหว้งการหนังสอือนัเป็นทรีกัของเรา

ขบัเคลอืนไปขา้งหน้าอยา่งมนัคง เพอืนสมาชกิในสมาคมผูจ้ดัพมิพแ์ละผูจ้าํหน่ายหนงัสอืแห่งประเทศไทยของเราทุกคนเดนิไป

ดว้ยกนั บนเสน้ทางทเีราเหน็แสงสวา่งอยูต่ลอดเสน้ทาง และความสาํเรจ็ทปีลายทาง  ทาํใหอ้งคก์รวชิาชพีนีเป็นองคก์รของ

สมาชกิ “ทุกคน” และเป็นองคก์รทสีรา้งคณุคา่ใหป้ระเทศไทยร่วมกนั 

สมาชกิกลุ่ม BOOK PEOPLE UNITED คอืมอือาชพีในวงการหนังสอื ดว้ยประสบการณ์ในวงการไม่ตาํกว่า -3  ปี มคีวาม

เชยีวชาญหลากหลายดา้น และประกอบดว้ยสมาชกิจากหลากหลายกลุม่หนงัสอื แต่เรามหีวัใจเดยีวกนั  

เราพรอ้มแลว้ทจีะใชศ้กัยภาพของแต่ละคนมาร่วมทาํประโยชน์ใหส้ว่นรวมในอตุสาหกรรมหนังสอืทเีรารกั ดว้ยวสิยัทศัน์ทเีปิด

กวา้ง ทนัสมยั ผ่านสมาคมผูจ้ดัพมิพแ์ละผูจ้าํหน่ายหนงัสอืแหง่ประเทศไทย เพอืขบัเคลอืนพนัธกจิสาํคญัในช่วงเปลยีนผา่น ให้

เกดิขนึจรงิ เป็นรปูธรรมกบัสมาชกิทุกคน ทุกกลุม่ก่อเกดิ เตบิโต มนัคงในวงการหนงัสอืของเรา ด้วยนําหนึงใจเดียวกนั 

"Together We Can" 

วาระเร่งด่วน : เมอืงทองเปิดประตสูู่ยคุใหม่ 

Strategic Action สาํหรบัสมาชิก 

1. ไมไ่ปเมืองทอง รบัรองไม่ถกูตดัสิทธิ คงสทิธเิหมอืนเดมิ เพมิเตมิคอืเลอืกรบัได ้เพมิ-ลดยดืหยุน่ไดต้ามตอ้งการ 

. ลดต้นทนุ หนุนจดังาน เช่น ลดคา่บธูลอ็กแรก จดัพนืทสีต๊อกราคาพเิศษ ดลีคา่สง่สนิคา้ราคามติรภาพ 

. ลดรายจ่าย ผอ่นคลายภาระ เช่น คา่เชา่ทพีกัราคาพเิศษ รถรบัสง่ผูจ้ดังานฟร ีแลกรบัคปูอง refund คา่ทางดว่น 

4. สมาชิกทีไม่พร้อมออกบธู ต้องไม่ตกขบวน จดัและบรหิารพนืทขีายสว่นกลาง สรา้งการมสีว่นร่วม 

Strategic Action สาํหรบัส่งเสริมการขาย 

1. ซือ-ขาย ได้ทุกทีทกุเวลา Online Book Fair ทุก Platform รวมห่อสง่จากในงานให ้

2. ซือ-ขาย ได้จากร้านหนังสือทกุจงัหวดัทวัประเทศ มหกรรมหนงัสอืในรา้นคา้ 

. ไมไ่ปงานมหกรรมหนังสือ คยุกบัใครกไ็ม่รู้เรือง สรา้ง Gimmick ดงึ Traffic ผูร้ว่มงาน เช่น  

 .  ปันกระแสสะสมหนังสือเล่ม พลาดไมไ่ด้ต้องเป็นเจ้าของ เช่น หนงัสอืเกา่  หนงัสอืใหม่ในกลุม่หนงัสอืต่างๆ 

 .  แจกรางวลั ปันให้คณุ ปันให้น้อง ลงทะเบยีนเขา้งานปุ๊ บ รบัปับ จบั Lucky Draw เพอืนักอา่นและผูด้อ้ยโอกาส 

 .  มีโอกาสแจ้งเกิด สู่ความเป็นเลิศด้วยการประกวดผลงานนานาประเภท ทงัผูใ้หญ่และเยาวชนในนามโรงเรยีน 

เพอืดงึครอบครวั และเพอืน 

 .  นีครงัแรก แปลกแต่จริง โซนนิงดาวกระจาย ชวนเพอืนสมาชกิรายเลก็จดัเวทยีอ่ย ฟร ีสรา้งกมิมคิใหก้ลุ่มหนงัสอื

เฉพาะทาง 

. สร้าง Viral Clip ชวนกลุ่มผู้นําทางความคิด (Influencer) มาแนะนํางาน บรูณาการทกุสือ เช่น ชกัชวนเทยีวงาน 

แนะนําทางไป หนงัสอือะไรทคีวรอา่น กจิกรรมเบกิบานทตีอ้งร่วม 

5. สลิปทางด่วนมค่ีานํากลบัมาซือหนังสือได้ 

6. ทุกขนส่ง มุ่งตรงมหกรรมหนังสือ รว่มมอืกบัขนสง่มวลชน สหกรณ์แท๊กซ ีบรกิารเรยีกรถผา่นแอพ Grab, GET 
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ระยะสนั : หาทางสร้างรายได้ระบายสตอ๊ก 

. ชวนพมีา CSR ส่วนน้องยาขอระบายสตอ๊ก บรษิทัใจดมีอบหนังสอืสูม่ลูนิธ ิโรงเรยีน และจดังานหนังสอืกองเทา่ชา้ง 

. หาช่องทางสร้างรายได้เพิม ไม่ว่า สนบัสนุนการขายลขิสทิธ ิ E-commerce Platform ชอ้ปช่วยชาต ิจบัคูธุ่รกจิทตีอ้งการ 

Content 

3. ตีลงักาหาทางจดังานเพิม Book Fair / Mini Book Fair / Online Book Fair / Bookshop Book Fair  

   ในสถานทใีหม่ทกุแห่ง ช่องทางใหม่ทกุช่อง ใหเ้ขา้กบั lifestyle นกัอ่านรุ่นใหม่ และกบักลุม่นักอา่นเฉพาะทาง ทงัในและ

ต่างประเทศ 

. สร้างมิตร สานความร่วมมือ เชอืมเพอืนภาครฐั ภาคเอกชน ภาคการศกึษา ภาคการธนาคาร เพอืความร่วมมอืใน

หลากหลายมติ ิ 

    เช่น สรา้งองคค์วามรู ้ร่วมมอืทางธุรกจิ ลดตน้ทุนการทาํงาน สรา้งรายได ้การเขา้ถงึแหลง่เงนิทุน 

    และเชอืมเพอืนสมาชกิดว้ยสอืออนไลน์ ออฟไลน์ เวบ็ไซตท์อีพัเดทความรูข้า่วสารทนัสมยั 

. เปิดกว้าง สร้างสมาชิก เช่น รา้นหนงัสอืเป็นสมาชกิสมทบฟร ีพจิารณาสมาชกิใหม่ภายในหนึงเดอืน และมีสิทธิออกบธูเลย 

6. Power Team Project ปันโครงการ รว่มสานพลงั ใหส้มาชกิมสีว่นร่วมเสนอนโยบายและโครงการเพอืสรา้งความเขม้แขง็

ของกลุ่ม 

. จดังานเทศกาลหนังสือเดก็และเยาวชน 

ระยะยาว : สร้างความยงัยืน 

. ใหส้มาชกิไดร้บัองคค์วามรูท้ตีอ้งใชใ้นยคุ Digital เพอืนําเนือหาทมีมุ่ีงสู่การปฏริปูธุรกจิ (Business Transformation)  

    เพอืใหอ้ยูร่อดอยา่งยงัยนืในอนาคต 

. สรา้งบุคลากรในวงการใหม้คีณุภาพสาํหรบัธรุกจิดว้ยความรูท้จีาํเป็น 

. สรา้งผูนํ้ารุน่ใหม่ Young Generation 

4. สรา้งเครอืขา่ยหนอนหนังสอื กระตุน้กระแสการอา่นคนกลุ่มใหม ่ร่วมกบัภาคทีุกหน่วย เชน่ โครงการปันนักอา่นทวัไทย  

    จบัมอืกบั  สสส. กระทรวงวฒันธรรม สาํนักพมิพ ์รา้นหนงัสอื 

5. มหีน่วยงานบรกิารดา้นกฎหมายใหส้มาชกิ เชน่ จดัการเรอืงการละเมดิลขิสทิธ ิ

. สรา้งความแขง็แรงใหส้มาชกิทุกกลุ่มใน Supply Chain น ีตงัแต่ตน้นําผูส้รา้งสรรค ์ไปจนผูก้ระจายความสขุสูป่ระชาชน 

. ลอ็บบรีฐับาลในสว่นกฎหมายสาํคญัต่อวงการ เช่น เรอืงระบบภาษเีพอืส่งเสรมิการผลติ ขาย บรจิาค ภาษมีลูคา่เพมิ (VAT) 

. ยกระดบัวงการไปสูอ่ตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์Creative Industry ตามแนวโน้มโลกทมีุ่งสูเ่ศรษฐกจิสรา้งสรรค ์Creative 

Economy 

. ผลกัดนัให ้PUBAT กา้วเป็นองคก์รวชิาชพีททีุกหน่วยงานในประเทศไทยรูจ้กัเป็นอยา่งด ีและต่อยอดสรา้งความร่วมมอืกนั 

26 เมษายน  

 
ชวนเพือนมาแลกเปลียน 

เพอืธรุกิจอตุสาหกรรมหนังสือของเรา 

-- Together We Can -- 

 


