SALMON BOOKS
“House of Tasty Contents”
• A publishing house that challenges the norm with fresher taste and style
• Salmon Books (2011) is a popular publisher among teenagers
and many others who are interested in contemporary issues, which are
illustrated in fresher perspectives. With the concept of ‘going against the
flow’, Salmon Books are committed to producing each book, prioritizing
intriguing, factual content and a charismatic signature style that appeals
to our readers.
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PRODUCTS
คูมือ
การทองเที่ยว
เชิงไรสติ

บันทึกการเดินทางของนักทองเที่ยวดวงกุด
ที่อุตริ ไปไทเปโดยไรจุดหมาย
แตยังมีมานะฝาหาฝน ไปชมวิวบนตึก TAIPEI 101 สุดแมส
ไดชะโงกทัวรทั�วแหลงทองเที่ยวยอดฮิต แวะเสพงานของ Jimmy Liao
สักการะคาเฟของผูกำกับหนังอินดี้ เยือนหมูบานแมว (เพ�่ออัพ Instagram)
แวะไปนั�งเลนเกมอยางเหงาหงอยริมแมน�ำสุดโรแมนติก
และอีกสรรพสิ�งนาหงุดหงิดในทริปแหงความอลหมาน
หนังสือในชุด แอดเวนเจอร ออฟ เมอฤดี
โดย คันฉัตร รังษีกาญจนสอง
ผูเขียน SORRY, SORRY ขอโทษครับ…ผมเปนติ�ง
และ เพ�ยงชายคนนี้เปนอาจารยพ�เศษ

คันฉัตร รังษีกาญจนสอง

TAIPEI
FOR
WHAT?

taste the sample

min.ms/atp

‘ลีออน’ ในวันสุดทายของชีวิต กับการตามหา ‘จูดิธ’
หญิงสาวผูครอบครองคำตอบในความสัมพันธที่ยังคางคาใจ
ผลงานลำดับที่สองของ TUNA Dunn นักวาดหญิง
ที่เอกลักษณชัดเจนโดดเดนและมีเสนหที่สุดคนหนึ่ง

จำไม ไดแลวจริงๆ วาผมเห็นการตูนของ TUNA Dunn ครั�งแรกที่ ไหน
แตแน ใจวาชอบรูปลักษณของมันทันที ลายเสนของเธอเปนลายเสนแบบที่ผมนิยม
เรียบงาย สะอาด แนนขนัดไปดวยพ�้นที่วาง ใหความสำคัญกับคูสี
และดำเนินเรื่องโดยมี ‘บรรยากาศ’ เปนตัวละครสำคัญ
ชวงแรกๆ ผมไมคิดวาเจาของลายเสนนี้เปนคนไทย
นักวาดการตูนไทยนอยคนนักที่จะใชสไตลภาพและสีแบบที่ TUNA Dunn ใช
และยิ�งนอยคนที่จะเลาเรื่องดวยบรรยากาศและพ�้นที่วางไดเปนธรรมชาติและช�ำชองอยางเธอ

ระเทศญี่ปุนผานเรื่องราว
ะชากรหลากอาชีพ
ประวัติศาสตร ความคิด
ตของชาวแดนปลาดิบ

ผมรูสึกตื่นเตนเสมอเวลาที่รูวาใครสักคน
มีความชื่นชอบอะไรบางอยางจนหัว�กหัวป�
ผมวามันเ�นเรื่องที่ดี มนุษยเราควรจะมีเรื่องที่เราสนใจ
อยางบาบอคอแตก อยางนอยก็หนึ่งเรื่อง

— วิชัย

free!

special

features

175

Baht.

minimore
taste the sample

min.ms/akb

free!

special

features

290
Baht.

เ�นที่มาของหนังสือกึ่งพรีเซนเทชั่น
วาดวยความเพี้ยนของผูหญิงเชิงรุกที่เขาโรมรันผูชายที่ถูกใจ
ความสนุกสนานในชวงโปรโมชั่น
ความมันในวันถูกขอแตงงาน
ความวุนวายในวันตองขอฤกษงามจากพระคุณเจา
ความหลอนวันถายพรีเวดดิ�ง
ความซาบซึ้งน�ำตาไหลในวันงานจริง
กระทั่งความตื่นเตนวาบหวามในกิจกรรมคืนวันแตง
จนกลายเ�นความประทับใจ ‘ครั้งเดียวในชีวิต’ ที่ลืมไมลง

พีรพิชญ ฉั่วสมบูรณ

สิบสอง — สี่ — สี่สิบแปด

12 วันในประเทศญี่ปุน 4 คนตางภารกิจ —

และมิชชั่นตามกรี๊ด
ไอดอลเกิรลกรุป AKB

48

minimore
taste the sample

min.ms/wed

free!

special

features

210
Baht.

นิดนก

taste the sample

min.ms/uwu9e

จากนักวิจารณฝปากกลา

978-616-298-229-3
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พีรพิชญ ฉั่วสมบูรณ

เจาะลึกเรื่องราว
ของชาวญี่ปุนสารพัดกลุม
กาวที่สองของการเรียนรู
ความเ�นผูไฮ!!

บันทุกขการหลงทางใตหาฝนในไตหวัน

เมื่อ ‘นิดนก’
ผูหญิงคนสุดทายที่เพ�่อนในกลุมคิดวาจะไดแตงงาน
กลับกลายเปนผูลั�นระฆังวิวาหเปนคนแรก!

9-786167-6-2316-0

Baht.

9-786167-1-3475-8

180

A GUIDE
TO JAPANESE
P O P U L AT I O N

free!

special

features

9-786167-6-2319-1

taste the sample

min.ms/jpo

สุดยอดแฟนพันธุแทประเทศญี่ปุน

Baht.

คุณจะคิดถึงใคร ถากำลังจะหายไปจากโลกใบนี้

เรียนรูวัฒนธรรมญี่ปุน ผานหนึ่งในกลยุทธ SOFT POWER
ที่มี AKB48—วงไอดอลเกิรลกรุประดับ SUPER POWER
คอนเซ็ปตจี๊ดจาดเปนหนึ่งในแกนนำในการ ‘นำญี่ปุน’ ออกสูสากลโลก
อะไรที่ทำใหพวกเธอทั�ง 90 กวาคน (ในวงเดียว!)
มีพลังถึงขั�นพลิกโฉมวงการเพลงปอปของประเทศญี่ปุน
หนังสือเลมนี้มีคำตอบ!

ณั ฐ พงศ ไชยวานิ ช ย ผ ล

230

ผมรูจักปอกกี้ (พีรพิชญ) ก็ตอนที่
มันสงลิงกอะไรก็ไมรูมาใหชวยกดไลกกดแชร
รบเราวามันอยากเ�นผูชนะ ชวยมันหน�อย
เดี๋ยวมันจะเลี้ยงโออิชิ…
ลิงกที่วาเ�นขอความใหกำลังใจกับวง AKB48
ในการ ‘เลือกตั้ง’ ของวงที่ทำโดยตัวมันเอง
และไอการแขงที่วามันไดอันดับ 1 ของประเทศไทยดวย!
ตั้งแตตอนนั้นเ�นตนมา ปอกกี้เหมือนติดเข็มสวมมงกุฎ
เ�นกูรูแฟนพันธุแทวง AKB48 รูไปหมดวาวงน�้
เกิดอะไรขึ้นบาง ใครชื่ออะไร ชอบอะไร กินอะไร ไปทำอะไร
จนคิดวามันรูเรื่อง AKB48 มากกวารูเรื่องตัวมันเองอีก…

A GUIDE TO
JAPANESE
P O P U L AT I O N

ของ เอะ! เจแปน
ve Scoop on Japanese
พงศ ไชยวานิชยผล
แฟนพันธุแทประเทศญี่ปุน

minimore

special

features

สิบสอง — สี่ — สี่สิบแปด

คนทำงานศิลปะจะมีความพ�เศษก็ตอเมื่อเขาหรือเธอ
สามารถสรางโลกของตัวเองขึ้นมาเพ�่อเชื้อเชิญคนนอกเขาไปเยี่ยมชม
การตูนของ TUNA Dunn ก็เปนเชนนั�น

วี | นักการเมือง |
น | นักวาดมังงะ |
ลังรักษาตนเอง |
าศขาวสาว |
ร ไอดอล | คาบูกิ

free!

9-786167-6-2322-1

minimore
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AWARDS & RECOGNITION
Broke the record by
reprinting 9 times within
a 3 month period

International
Manga Awards 2013
Bronze Award :
D Day

The best-selling
book with the
highest record of
sales in the Thailand’s National
Bookfair 2014

International
Manga Awards 2014
Bronze Award :
Juice
SALMON BOOKS : AWARDS & RECOGNITION

หนึ ่ ง ในนวนิ ย ายเข า รอบสุ ดท า ยรางวั ล S.E.A. Write ประจำป 2558

S.E.A. WRITE Award 2015
Top 8 Finalist
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FOREIGN RIGHTS LICENSING
Many of our pocket books were licensed internationally.

SALMON BOOKS : FOREIGN RIGHTS LICENSING
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TCDC x SALMON

• Due to the high popularity among fans, Salmon
• Salmon and Bun are frequently invited by
and Bun have organized their special event
educational and government organizations to hold
‘Salmon Fresh to Fest’ for 2 years now, and
workshops for teenagers interested in content and
received overwhelming feedback from fans.
design works.
www.youtube.com/watch?v=uUPAiwFlBEg
SALMON FRESH TO FEST
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