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หัวข้อที่ 1 แบบฟอร์มประวัติผู้สมัครนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ปี 2562 

BOOK PEOPLE UNITED 

มี่เกิดมาท่ามกลางกองกระดาษ  ต้ังแต่เล็กจนเติบโตว่ิงเล่นอยู่กับวงการหนังสือมาตลอด 
รู้สึกอย่างลึกซึง้ถึงคุณค่าในตัวอักษรที่ร้อยเรียงจนเป็นเรื่องราวที่ให้ทั้งสาระและบันเทิง 
โดยส่งผ่านสื่อที่เรียกว่า "หนังสือ" จนวันน้ี เทคโนโลยีกําลงัเปลี่ยนโลกทั้งใบรวมถึง "เรา" 
วงการหนังสือกําลัง "เปลี่ยน" ผ่าน เราต้องเปลี่ยนไปสู่สิ่ง "ดี" น่ีคือความต้ังใจที่อาสามา 

1. ข้อมูลส่วนตัว 
 ช่ือ-สกุล  นางสาว โชนรังสี เฉลิมชัยกิจ   ปีเกิด พ.ศ. 2519   อายุ  42  ปี  

2. สถานที่ทํางานปัจจุบัน 
 บริษัท บุ๊ค ไทม์ จํากัด 
 214 ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 38  ถนนพระราม 2  แขวงบางมด  เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร 10150
 โทรศัพท์ 02-415-2621  มือถือ 094-978-9624 Email amy@booktime.co.th 

3. ประวัติการศึกษา 
 3.1 ระดับปรญิญาตรีสาขา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่เรียนจบ พ.ศ. 2542 
 3.2 ระดับปรญิญาโทสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม  
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีที่เรียนจบ พ.ศ. 2555 

4. ประสบการณ์ทํางาน 
 2562 - ปัจจุบัน สมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ประธาน 
 2558 - 2562 สมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เลขาธิการ 
 2546 - ปัจจุบัน บริษัท บุ๊ค ไทม์ จํากัด กรรมการผู้จัดการ 
 2543 - 2546 หจก.สํานักพิมพ์สุขภาพใจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 2542 - 2543 บริษัท จงสถิตย์ จํากัด เลขานุการแผนก E-commerce และโปรแกรมเมอร ์

5. ประสบการณ์การทํางานเพื่อสังคม 
 5.1  พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน ประธาน สมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 
 5.2  พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมการด้านงานประชาสัมพันธ์ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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 5.3  พ.ศ. 2560 - 2562  เลขาธิการ สมาคมสตรีมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
 5.4  พ.ศ. 2559  ประธานรุ่น SMEs Spring Up รุ่น 2 กระทรวงอุตสาหกรรม 
 5.5  พ.ศ. 2558 - 2562  เลขาธิการ สมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 
 5.6  พ.ศ. 2555  คณะทํางาน World Book Capital ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
 5.7  พ.ศ. 2555 - 2556  อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 
 5.8  พ.ศ. 2554 - 2555  เหรัญญิก สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 
 5.9  พ.ศ. 2541  IT Staff for The 13th Asian Games in Bangkok : Co-configurator for  
  The Artistic Gymnastics with Sportec Programmer and Swiss Timing  
  Longines (6 – 20 Dec, 1998) 
 5.10  พ.ศ. 2540  อุปนายกภายใน องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 5.11 พ.ศ. 2538 - 2542  แกนนักศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 5.12 พ.ศ. 2538  ผู้แทนนักศึกษาช้ันปี 1 สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 5.13 พ.ศ. 2536  ประธานนักเรียน ช้ัน ม.5 โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม 
 5.14 พ.ศ. 2531 - 2537  นักพูดชมรมวาทศิลป์ โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม 
 5.15 พ.ศ. 2529 - 2531  กรรมการนักเรยีนระดับประถม โรงเรียนกุหลาบวัฒนา 

6. งานอดิเรก     ว่ิง ออกกําลังกาย อ่านหนังสือ ดูภาพยนตร์ เรียนภาษา เดินทางท่องเที่ยว 

7. หลักสูตรอบรม/ประกาศนียบัตร 
 7.1  พ.ศ. 2560 Dstartup รุ่น 2 มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
 7.2  พ.ศ. 2559 The program on Information and Communication Technology in  
  Emerging Market Economics [PICT] The Overseas Human Resources  
  and Industry Development Association (HIDA) Management Training  
  Administration Group Training Administration Department, JAPAN 
 7.3  พ.ศ. 2559 SMEs Spring Up รุ่น 2 กระทรวงอุตสาหกรรม 
 7.4  พ.ศ. 2557 ผู้นํานําการเปลี่ยนแปลง รุ่น 5 มลูนิธิสัมมาชีพ 
 7.5  พ.ศ. 2543 - 2545 นักวินิจฉัยและให้คําปรึกษาสถานประกอบการ SMEs (Shindan รุ่น 2)  
  กระทรวงอุตสาหกรรม 

-- Together We Can -- 
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หัวข้อที่ 2 นโยบายการบริหารงานสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทย 

BOOK PEOPLE UNITED Mission 
Together We Can: งานเดิมไม่ท้ิง สร้างสิ่งใหม่เพ่ิม 

ทําไมวันนี้ต้องรวมตัว ต้องรวมพลังคนหนงัสือ? นี่คือคําถามที่ทุกคนต่างรู้คาํตอบในหัวใจ 

กลุ่ม BOOK PEOPLE UNITED เองก็เช่นกัน เราจึงรวมตัวกันด้วยความต้ังใจดี ท่ีหวังให้วงการหนังสืออันเป็นท่ีรักของเราขับเคลื่อนไป
ข้างหน้าอย่างม่ันคง เพ่ือนสมาชิกในสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยของเราทุกคนเดินไปด้วยกัน บนเส้นทางท่ี
เราเห็นแสงสว่างอยู่ตลอดเส้นทาง และความสําเร็จท่ีปลายทาง  ทําให้องค์กรวิชาชีพนี้เป็นองค์กรของสมาชิก “ทุกคน” และเป็นองค์กรท่ี
สร้างคุณค่าให้ประเทศไทยร่วมกัน 

สมาชิกกลุ่ม BOOK PEOPLE UNITED คอืมืออาชีพในวงการหนังสือ ด้วยประสบการณ์ในวงการไม่ตํ่ากว่า 10-30 ปี มีความเชี่ยวชาญ
หลากหลายด้าน และประกอบด้วยสมาชิกจากหลากหลายกลุ่มหนังสือ แต่เรามีหัวใจเดียวกัน  

เราพร้อมแล้วท่ีจะใช้ศักยภาพของแต่ละคนมาร่วมทําประโยชน์ให้ส่วนรวมในอุตสาหกรรมหนังสือท่ีเรารัก ด้วยวิสัยทัศน์ท่ีเปิดกว้าง 
ทันสมัย ผ่านสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เพ่ือขับเคลื่อนพันธกิจสําคัญในช่วงเปลี่ยนผ่าน ให้เกดิข้ึนจริง เป็น
รูปธรรมกับสมาชิกทุกคน ทุกกลุ่มก่อเกิด เติบโต ม่ันคงในวงการหนังสือของเรา ด้วยน้ําหนึ่งใจเดียวกัน "Together We Can" 

วาระเร่งด่วน : เมืองทองเปดิประตูสู่ยุคใหม่ 
Strategic Action สําหรับสมาชิก 

1. ไม่ไปเมืองทอง รับรองไม่ถูกตัดสิทธ์ิ คงสิทธ์ิเหมือนเดิม เพ่ิมเติมคือเลือกรับได้ เพ่ิม-ลดยืดหยุ่นได้ตามต้องการ 
2. ลดต้นทุน หนุนจัดงาน เช่น ลดค่าบูธล็อกแรก จัดพ้ืนท่ีสต๊อกราคาพิเศษ ดีลค่าส่งสินค้าราคามิตรภาพ 
3. ลดรายจ่าย ผ่อนคลายภาระ เช่น ค่าเช่าท่ีพักราคาพิเศษ รถรับส่งผู้จัดงานฟร ีแลกรับคูปอง refund ค่าทางด่วน 
4. สมาชิกท่ีไม่พร้อมออกบูธ ต้องไม่ตกขบวน จัดและบริหารพ้ืนท่ีขายส่วนกลาง สร้างการมีส่วนร่วม 

Strategic Action สําหรับส่งเสริมการขาย 
1. ซ้ือ-ขาย ได้ทุกท่ีทุกเวลา Online Book Fair ทุก Platform รวมห่อส่งจากในงานให้ 
2. ซ้ือ-ขาย ได้จากร้านหนังสือทุกจังหวัดท่ัวประเทศ มหกรรมหนังสือในร้านค้า 
3. ไม่ไปงานมหกรรมหนังสือ คุยกับใครก็ไม่รู้เรื่อง สร้าง Gimmick ดึง Traffic ผู้ร่วมงาน เช่น  
 3.1 ปั่นกระแสสะสมหนังสือเล่ม พลาดไม่ได้ต้องเป็นเจ้าของ เช่น หนังสือเก่า  หนังสือใหม่ในกลุ่มหนังสือต่างๆ 
 3.2 แจกรางวัล ปันให้คุณ ปันให้น้อง ลงทะเบียนเข้างานปุ๊บ รับปั๊บ จับ Lucky Draw เพ่ือนักอ่านและผู้ด้อยโอกาส 
 3.3 มีโอกาสแจ้งเกิด สู่ความเป็นเลิศด้วยการประกวดผลงานนานาประเภท ท้ังผู้ใหญ่และเยาวชนในนามโรงเรียน เพ่ือดึง
ครอบครัว และเพ่ือน 
 3.4 นี่ครั้งแรก แปลกแต่จริง โซนนิ่งดาวกระจาย ชวนเพ่ือนสมาชิกรายเล็กจัดเวทีย่อย ฟรี สร้างกิมมิคให้กลุ่มหนังสือเฉพาะทาง 
4. สร้าง Viral Clip ชวนกลุ่มผู้นําทางความคิด (Influencer) มาแนะนํางาน บูรณาการทุกสื่อ เช่น ชักชวนเที่ยวงาน แนะนํา
ทางไป หนังสืออะไรท่ีควรอ่าน กิจกรรมเบิกบานท่ีต้องร่วม 
5. สลิปทางด่วนมีค่านํากลบัมาซ้ือหนังสือได้ 
6. ทุกขนส่ง มุ่งตรงมหกรรมหนังสือ ร่วมมือกับขนส่งมวลชน สหกรณ์แท๊กซ่ี บริการเรียกรถผ่านแอพ Grab, GET 
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ระยะสั้น : หาทางสร้างรายได้ระบายสต๊อก 
1. ชวนพ่ีมา CSR ส่วนน้องยาขอระบายสต๊อก บริษัทใจดีมอบหนังสือสู่มูลนิธิ โรงเรียน และจัดงานหนังสือกองเท่าช้าง 
2. หาช่องทางสร้างรายได้เพ่ิม ไม่ว่า สนับสนุนการขายลิขสิทธ์ิ  E-commerce Platform ช้อปช่วยชาติ จับคู่ธุรกิจท่ีต้องการ Content 
3. ตีลังกาหาทางจัดงานเพ่ิม Book Fair / Mini Book Fair / Online Book Fair / Bookshop Book Fair  
   ในสถานท่ีใหม่ทุกแห่ง ช่องทางใหม่ทุกช่อง ให้เข้ากับ lifestyle นักอ่านรุ่นใหม่ และกับกลุ่มนักอ่านเฉพาะทาง ท้ังในและต่างประเทศ 
4. สร้างมิตร สานความร่วมมือ เชื่อมเพ่ือนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคการธนาคาร เพ่ือความร่วมมือในหลากหลายมิติ  
    เช่น สร้างองค์ความรู้ ร่วมมือทางธุรกิจ ลดต้นทุนการทํางาน สร้างรายได้ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
    และเชื่อมเพ่ือนสมาชิกด้วยสื่อออนไลน์ ออฟไลน์ เว็บไซต์ท่ีอัพเดทความรู้ข่าวสารทันสมัย 
5. เปิดกว้าง สร้างสมาชิก เช่น ร้านหนังสอืเป็นสมาชิกสมทบฟรี พิจารณาสมาชิกใหม่ภายในหนึ่งเดือน และมีสิทธ์ิออกบูธเลย 
6. Power Team Project ปั้นโครงการ ร่วมสานพลัง ให้สมาชิกมีส่วนร่วมเสนอนโยบายและโครงการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม 
7. จัดงานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน 

ระยะยาว : สร้างความย่ังยืน 
1. ให้สมาชิกได้รับองค์ความรู้ท่ีต้องใช้ในยุค Digital เพ่ือนําเนื้อหาท่ีมีมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ (Business Transformation)  
    เพ่ือให้อยู่รอดอย่างย่ังยืนในอนาคต 
2. สร้างบุคลากรในวงการให้มีคุณภาพสําหรับธุรกิจด้วยความรู้ท่ีจําเป็น 
3. สร้างผู้นํารุ่นใหม่ Young Generation 
4. สร้างเครือข่ายหนอนหนังสือ กระตุ้นกระแสการอ่านคนกลุ่มใหม่ ร่วมกับภาคีทุกหน่วย เช่น โครงการปั้นนักอ่านท่ัวไทย  
    จับมือกบั  สสส. กระทรวงวัฒนธรรม สํานักพิมพ์ ร้านหนังสือ 
5. มีหน่วยงานบริการด้านกฎหมายให้สมาชิก เช่น จัดการเรื่องการละเมิดลิขสิทธ์ิ 
6. สร้างความแข็งแรงให้สมาชิกทุกกลุ่มใน Supply Chain นี้ ต้ังแต่ต้นน้ําผู้สร้างสรรค์ ไปจนผู้กระจายความสุขสู่ประชาชน 
7. ล็อบบี้รัฐบาลในส่วนกฎหมายสําคัญต่อวงการ เช่น เร่ืองระบบภาษีเพ่ือส่งเสริมการผลิต ขาย บริจาค ภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 
8. ยกระดับวงการไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Industry ตามแนวโน้มโลกท่ีมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์Creative Economy 
9. ผลักดันให้ PUBAT ก้าวเป็นองค์กรวิชาชีพท่ีทุกหน่วยงานในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และต่อยอดสร้างความร่วมมือกัน 

26 เมษายน 2562 
 

 
ชวนเพื่อนมาแลกเปล่ียน 

เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรมหนังสือของเรา 
-- Together We Can -- 

 
 
 

 


