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หน้าท่ี 1 แบบฟอร์มประวัติผู้สมัครกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จาํหน่ายหนังสอืแห่งประเทศไทย 

BOOK PEOPLE UNITED 

เพราะเชือ่ว่าหนังสือสร้างคน 

จากประสบการณ์ทํางาน 30 ปี ในฐานะตั้งแต่ Staff จนมาเป็นผู้บริหาร 10 ปี บนถนนสายหนังสือ 
และด้วยความมุ่งมั่นสู่การพัฒนาคุณภาพให้อตุสาหกรรมหนังสือ  จึงขอร่วมเป็นส่วนหน่ึง 
ในการพัฒนาให้อตุสาหกรรมหนังสือสามารถยืนหยัดอย่างแข็งแรง  และเติบโตไดต้่อไป 

1. ข้อมูลสว่นตัว 
 ชื่อนาย ศักดิ์ชยั  วิจัยธรรมฤทธิ์ อายุ.53.. ปี  
2. สถานที่ทํางานปัจจุบัน 
 ตําแหน่ง  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ต้นมะนาว พับลิชชิ่ง จํากัด    
 ที่อยู่   10/70  นวมินทร์ 54  คลองกุ่ม บึงกุม่  กทม 10240 
 โทร 0816145411 Email  coostcarlos@gmail.com 
3.ประวัตกิารศึกษา 
 ระดับปริญญาตรี สาขาบัญช ี     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ปีที่เรียนจบ พ.ศ.2530 
 ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด MBA  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ปีที่เรียนจบ พ.ศ.2535 
4.ประสบการณ์ทํางาน 
 ปี พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน บจก ต้นมะนาว พับลิชชิ่ง   กรรมการผู้จดัการ.. 
 ปี พ.ศ. 2555 ถึง 2556 โรงพยาบาลกรุงสยาม เซ็นต์คาร์ลอส ตําแหน่ง..COO... 
 ปี พ.ศ. 2551 ถึง 2555 บจก แจ่มใส พับลิชชิ่ง    กรรมการผู้จดัการ.. 
 ปี พ.ศ. 2538 ถึง 2551 โรงพยาบาล วิชัยยุทธ   Assist Hospital  Director 
 ปี พ.ศ. 2530 ถึง 2538 เครือโรงพยาบาลปิยะเวท  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย  บริษัทการบินไทย  ธนาคารกสิกรไทย  

5.ประสบการณ์การทํางานเพื่อสังคม 
 5.1 กรรมการ   สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแหง่ประเทศไทย  2 สมัย . 
 5.2 กรรมการบริหาร  สมาพันธ์ SME ไทยปี 2559-ปัจจุบัน 
 5.3 รองประธานกรรมการ นิติบุคคล Qhouse Condo Sathorn 
 5.4 กรรมการ   สมาคมผู้ปกครองแพทย์ มศว 
 5.5 ที่ปรึกษาอสิระและที่ปรึกษาข้ึนทะเบียนกระทรวงอุตสาหกรรมทางดา้นการเงินการตลาด. 
 5.6 กรรมการพิจารณาสินเชือ่โครงการประชารัฐ  20,000 ล้านบาท 

6. งานอดิเรก  อ่านหนังสอื  เล่นกีฬา 

-- Together We Can -- 

หมายเลข 8 
ศักดิช์ัย วิจัยธรรมฤทธ์ิ
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 หวัข้อที ่2 นโยบายการบริหารงานสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทย 

BOOK PEOPLE UNITED Mission 
Together We Can: งานเดมิไมท่ิ้ง สร้างส่ิงใหม่เพ่ิม 

ทําไมวนันี้ต้องรวมตัว ต้องรวมพลังคนหนงัสือ? นีค่ือคําถามที่ทุกคนต่างรู้คําตอบในหัวใจ 

กลุ่ม BOOK PEOPLE UNITED เองก็เช่นกัน เราจึงรวมตัวกันด้วยความตั้งใจดี ทีห่วังให้วงการหนังสืออันเป็นที่รักของเราขับเคล่ือนไปข้างหน้าอย่าง
มั่นคง เพ่ือนสมาชิกในสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยของเราทุกคนเดินไปด้วยกัน บนเส้นทางที่เราเห็นแสงสว่างอยู่ตลอด
เส้นทาง และความสําเร็จที่ปลายทาง  ทาํให้องค์กรวิชาชีพน้ีเป็นองค์กรของสมาชิก “ทุกคน” และเป็นองค์กรที่สร้างคณุค่าให้ประเทศไทยร่วมกัน 

สมาชิกกลุ่ม BOOK PEOPLE UNITED คือมืออาชีพในวงการหนังสือ ด้วยประสบการณ์ในวงการไม่ต่าํกว่า 10-30 ปี มีความเช่ียวชาญหลากหลายด้าน 
และประกอบด้วยสมาชิกจากหลากหลายกลุ่มหนังสือ แต่เรามีหัวใจเดียวกัน  

เราพร้อมแล้วที่จะใช้ศักยภาพของแต่ละคนมาร่วมทําประโยชน์ให้ส่วนรวมในอุตสาหกรรมหนังสือที่เรารัก ด้วยวิสัยทัศน์ที่เปิดกว้าง ทันสมัย ผ่าน
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เพ่ือขับเคล่ือนพันธกิจสําคัญในช่วงเปล่ียนผ่าน ให้เกิดขึ้นจริง เป็นรูปธรรมกับสมาชิกทุกคน 
ทุกกลุ่มก่อเกิด เติบโต มั่นคงในวงการหนังสือของเรา ด้วยน้ําหน่ึงใจเดียวกัน "Together We Can" 

วาระเร่งด่วน : เมืองทองเปดิประตูสู่ยุคใหม่ 
Strategic Action สําหรับสมาชิก 

1. ไม่ไปเมืองทอง รับรองไม่ถกูตดัสิทธ์ิ คงสิทธิ์เหมือนเดิม เพ่ิมเตมิคือเลือกรับได้ เพ่ิม-ลดยืดหยุ่นไดต้ามต้องการ 
2. ลดต้นทุน หนุนจัดงาน เช่น ลดค่าบูธล็อกแรก จัดพ้ืนที่สต๊อกราคาพิเศษ ดีลค่าส่งสินค้าราคามิตรภาพ 
3. ลดรายจ่าย ผ่อนคลายภาระ เช่น ค่าเช่าที่พักราคาพิเศษ รถรับส่งผู้จัดงานฟรี แลกรับคูปอง refund ค่าทางด่วน 
4. สมาชกิท่ีไม่พร้อมออกบูธ ต้องไม่ตกขบวน จดัและบริหารพ้ืนที่ขายส่วนกลาง สร้างการมีส่วนร่วม 

Strategic Action สําหรับส่งเสริมการขาย 
1. ซื้อ-ขาย ได้ทุกท่ีทุกเวลา Online Book Fair ทุก Platform รวมห่อส่งจากในงานให ้
2. ซื้อ-ขาย ได้จากร้านหนังสือทุกจังหวัดท่ัวประเทศ มหกรรมหนังสือในร้านค้า 
3. ไม่ไปงานมหกรรมหนังสอื คุยกับใครก็ไม่รู้เรือ่ง สร้าง Gimmick ดึง Traffic ผู้ร่วมงาน เช่น  
 3.1 ปั่นกระแสสะสมหนังสือเลม่ พลาดไม่ไดต้้องเป็นเจ้าของ เช่น หนังสือเก่า  หนังสือใหม่ในกลุ่มหนังสือต่างๆ 
 3.2 แจกรางวัล ปันให้คุณ ปันให้น้อง ลงทะเบียนเข้างานปุ๊บ รับปั๊บ จับ Lucky Draw เพ่ือนักอ่านและผู้ด้อยโอกาส 
 3.3 มีโอกาสแจง้เกิด สู่ความเป็นเลิศด้วยการประกวดผลงานนานาประเภท ทั้งผู้ใหญ่และเยาวชนในนามโรงเรียน เพ่ือดึงครอบครัว และ
เพ่ือน 
 3.4 นี่ครั้งแรก แปลกแตจ่ริง โซนน่ิงดาวกระจาย ชวนเพ่ือนสมาชิกรายเล็กจัดเวทีย่อย ฟรี สร้างกิมมคิให้กลุ่มหนังสือเฉพาะทาง 
4. สร้าง Viral Clip ชวนกลุ่มผูนํ้าทางความคิด (Influencer) มาแนะนํางาน บูรณาการทกุสื่อ เช่น ชักชวนเที่ยวงาน แนะนําทางไป หนังสือ
อะไรที่ควรอ่าน กิจกรรมเบิกบานที่ต้องร่วม 
5. สลิปทางด่วนมีค่านํากลับมาซือ้หนังสือได ้
6. ทุกขนส่ง มุ่งตรงมหกรรมหนงัสือ ร่วมมือกับขนส่งมวลชน สหกรณ์แท๊กซ่ี บริการเรียกรถผ่านแอพ Grab, GET 



BOOK PEOPLE UNITED โชนรังสี เฉลิมชัยกิจ หน้า 3 

ระยะสั้น : หาทางสร้างรายได้ระบายสต๊อก 
1. ชวนพ่ีมา CSR ส่วนน้องยาขอระบายสต๊อก บริษัทใจดมีอบหนังสือสู่มูลนิธิ โรงเรียน และจัดงานหนังสือกองเท่าช้าง 
2. หาช่องทางสร้างรายได้เพ่ิม ไม่ว่า สนับสนุนการขายลิขสิทธิ์  E-commerce Platform ช้อปช่วยชาติ จับคู่ธุรกิจที่ต้องการ Content 
3. ตลีังกาหาทางจัดงานเพ่ิม Book Fair / Mini Book Fair / Online Book Fair / Bookshop Book Fair  
   ในสถานที่ใหมทุ่กแห่ง ช่องทางใหม่ทุกช่อง ให้เข้ากับ lifestyle นักอ่านรุ่นใหม่ และกับกลุ่มนักอ่านเฉพาะทาง ทั้งในและต่างประเทศ 
4. สร้างมิตร สานความร่วมมือ เช่ือมเพ่ือนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคการธนาคาร เพ่ือความร่วมมือในหลากหลายมิติ  
    เช่น สร้างองค์ความรู้ ร่วมมือทางธุรกิจ ลดต้นทุนการทาํงาน สร้างรายได้ การเข้าถึงแหล่งเงินทนุ 
    และเช่ือมเพ่ือนสมาชิกด้วยส่ือออนไลน์ ออฟไลน์ เว็บไซต์ที่อัพเดทความรู้ข่าวสารทันสมัย 
5. เปิดกว้าง สร้างสมาชกิ เช่น ร้านหนังสือเป็นสมาชิกสมทบฟรี พิจารณาสมาชิกใหม่ภายในหนึง่เดือน และมีสิทธ์ิออกบูธเลย 
6. Power Team Project ปั้นโครงการ ร่วมสานพลัง ให้สมาชิกมีส่วนร่วมเสนอนโยบายและโครงการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม 
7. จัดงานเทศกาลหนังสือเดก็และเยาวชน 

ระยะยาว : สร้างความย่ังยืน 
1. ให้สมาชิกได้รับองค์ความรู้ทีต่อ้งใช้ในยุค Digital เพ่ือนําเน้ือหาที่มมีุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ (Business Transformation)  
    เพ่ือให้อยู่รอดอย่างยั่งยืนในอนาคต 
2. สร้างบุคลากรในวงการให้มคีุณภาพสําหรับธุรกิจด้วยความรู้ที่จําเป็น 
3. สร้างผู้นํารุ่นใหม่ Young Generation 
4. สร้างเครือข่ายหนอนหนังสือ กระตุ้นกระแสการอ่านคนกลุ่มใหม่ ร่วมกับภาคทีุกหน่วย เช่น โครงการป้ันนักอ่านทั่วไทย  
    จับมือกับ  สสส. กระทรวงวัฒนธรรม สํานักพิมพ์ ร้านหนังสือ 
5. มีหน่วยงานบริการด้านกฎหมายให้สมาชิก เช่น จัดการเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ 
6. สร้างความแข็งแรงให้สมาชิกทกุกลุ่มใน Supply Chain น้ี ตั้งแตต่้นนํ้าผู้สร้างสรรค์ ไปจนผู้กระจายความสุขสู่ประชาชน 
7. ล็อบบ้ีรัฐบาลในส่วนกฎหมายสําคัญต่อวงการ เช่น เรื่องระบบภาษีเพ่ือส่งเสริมการผลิต ขาย บริจาค ภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 
8. ยกระดับวงการไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Industry ตามแนวโน้มโลกที่มุง่สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy 
9. ผลักดันให้ PUBAT ก้าวเป็นองค์กรวิชาชีพที่ทุกหน่วยงานในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และต่อยอดสร้างความร่วมมือกัน 

26 เมษายน 2562 
 

 
ชวนเพื่อนมาแลกเปลี่ยน 

เพื่อธรุกิจอุตสาหกรรมหนังสือของเรา 
-- Together We Can -- 

 
 
 

 


