
ชัยรัตน์ จินานันท์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำากัด

	 เมื่อพูดถึง	บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์  จ�ำกัด
หรือท่ีรู้จักกันในนาม	“หงส์ไทย”	น้อยคนในวงการ 
บรรจภุณัฑ์กระดาษลกูฟูกไทยทีจ่ะไม่รูจ้กั	 ด้วยผูบ้รหิาร 
มปีระสบการณ์ด้านบรรจภุณัฑ์กระดาษ	และให้บรกิาร
แบบครบวงจรมากว่า	 30	 ปี	 โดยหงส์ไทยบรรจุภัณฑ์
เติบโตมาจากธุรกิจผลิตกระดาษลูกฟูก	2	ชั้น	กล่อง	
OFFSET	และลามเินต	ประกบลกูฟกู	แต่ในช่วง	10	ปี
ที่ผ่านมา	 ได้โฟกัสธุรกิจกล่องกระดาษลูกฟูก	 ท�าให้
ปัจจุบันสัดส่วนยอดขายกว่า	80%	เป็นผลิตภัณฑ์
กล่องกระดาษลูกฟูก	และ	20%	เป็นธุรกิจทั่วไปท่ี
เกี่ยวเนื่องกัน		ไม่ว่าจะเป็นกล่อง	OFFSET,	กระดาษ

คนลูกฟูก

ต่อยอดธุรกิจที่ป๊ากับแม่สร้างไว้ 
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ห่อสนิค้า,	กระดาษตดัรมี,	พาเลทกระดาษ,	สตกิเกอร์	
และเยื่อกระดาษกันกระแทก	(Pulp	Mold)	ซึ่งเป็น
ส่วนท่ีสร้างผลก�าไรมากกว่า	บรษิทัฯ	จะตัง้เป้าการรับรู้
รายได้ที่	1,000	ล้านบาทต่อปี	ภายใน	พ.ศ.	2561	ซึ่ง
เป็นปีที่	บ.หงส์ไทย	ครบรอบ	30	ปี	ยอดขายที่เพิ่มสูง
ขึ้นแต่ละปีจะโตตามแผนทางการตลาดและตามความ
สามารถก�าลังการผลติทีไ่ด้เตรยีมการและวางแผนกนัไว้		
โดยจะเตรียมปรับสัดส่วนของยอดขายระหว่างกลุ่ม	
Container		Packaging	และ	กลุ่ม	Non		Box	จากเดมิ	
80:20	ในปัจจบุนั	เป็น	60:40	ตามล�าดบั	
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 บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์  จ�ำกัด	ก่อตั้งในปี	
พ.ศ.	2531	โดยคณุสมชำย จนิำนนัท์	(เฮยีน้อย)	และ	 
คุณบุษกร จินำนันท์ (เจ๊หงส์)	ซึ่งท�าธุรกิจผลิตกล่อง
กระดาษลูกฟูกมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2516	ในชื่อ	หจก. 
ปิติภัณฑ์ จนกระทั่งได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ากัด	 
จึงเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท	หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์	จ�ากัด 
ในปี	พ.ศ.	2531	มาจนถึงปัจจุบัน	โดยบริษัทฯ	ตั้งอยู่
บนถนนบางนา-ตราด	กม.10	ต.บางพลใีหญ่	อ.บางพลี	
จ.สมุทรปราการ	บนพื้นที่ประมาณ		41	ไร่		ปัจจุบัน 
มทีนุจดทะเบยีน	100	ล้านบาท	ได้รบัการรบัรองระบบ
คุณภาพ	ISO	9001	จาก	SGS	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2551	
มีพนักงานรวม	350	คน	แบ่งเป็นส่วนส�านักงาน
50	คน	ในปี	พ.ศ.	2557	ทีผ่่านมา	ผลประกอบการของ
หงส์ไทยบรรจภุณัฑ์	 รวมทัง้บริษทัในเครอื	 ซึง่เป็นธุรกจิ
เกีย่วเนือ่งกัน	อยู ่ในสถานที่เดียวกัน	มียอดขายรวม
ประมาณ	700	ล้านบาท
 “ห้างหุ้นส่วนจ�ากดัปิตภิณัฑ์ เป็นตึกแถว 4 ห้อง 
ตั้งอยู่บนซอยจันทน์ 16 ซึ่งปัจจุบันผมก็ยังพักอาศัย
อยู ่ สมัยก่อนผมเรียนโรงเรียนประถมและมัธยมท่ี 
ย่านสาทร ตืน่เช้ามาเหน็พ่อแม่ท�างาน ผมกลบับ้านมา
4 โมงเย็นมานั่งเสียบไส้ มัดกล่อง คลุกคลีว่ากล่อง
พิมพ์ยังไง ดังนั้นตั้งแต่จ�าความได้ผมอยู่กับโรงกล่อง
มาทัง้ชวีติ นัง่ท�าการบ้านก็ได้ยนิเสียงเครือ่งตอกกล่อง 
ซึมซับตั้งแต่เด็ก ว่ากระดาษ KA KI  สีเป็นอย่างไร 
โดยที่ป๊ากับแม่ผมไม่เคยสอนผมจับตลับเมตร วัด
กล่องให้ดู ไม่เคยสอนดูสี แต่เขาท�าทุกวัน แล้วเราเห็น
เอง เราก็ซึมซับ เวลานั่งรถไปโรงเรียน ส่วนใหญ่พ่อ
แม่ผมจะคุยเรื่องงาน ก็ซึมซับจนโตขึ้นมา จึงกล้าพูด
ได้ว่าผมโตมากับโรงกล่องจริงๆ”
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 “หลายๆ คนอาจจะมองว่าผมหน้าใหม่ เจ้าของที่
เป็นโรงกล่องเก่าๆ หลายๆ โรงงานที่คลุกคลีกับ
ครอบครัวผม จะรู้ว่าผมและน้องชายผมโตมายังไง 
หลายๆ คนไม่รู้ เพิ่งมาเปิดเผยก็คงวันนี้แหละ จริงๆ 
แล้วผมท�ากล่องมาตั้งแต่เด็ก” 

 
 คุณชัยรัตน์ เล่าว่า	ย้อนกลับไป	10	ปี	ในช่วงที่	
คุณชัยรัตน์ก�าลังศึกษาอยู่	หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ไม่ได้
ขยายธุรกิจใหญ่โตมากขนาดนี้		ดูจากผลประกอบการ
ก่อนปี	พ.ศ.	2547	มยีอดขายไม่ถงึ	100	ล้านบาท	แต่พอ
เริม่ในปี	พ.ศ.	2548	จนถงึปัจจบุนั	ยอดขายเตบิโตเพิม่
สูงขึ้นตามการลงทุนเครื่องจักรและการขยายขนาด
โรงงาน	จนกระทั่งล่าสุดในปี	พ.ศ.	2557	รายได้รวม
เติบโตประมาณ	700	ล้านบาท	
 “จ�าความได้ว่า แม่พาไปหาลกูค้าตัง้แต่เดก็ ไปนัง่
ดูวิธีการดิวงานกับอาเฮียอาซ้อ รวมถึงเรื่องการศึกษา 
ป๊ากบัแม่ผมเขากไ็ม่บงัคบัให้ผมและน้อง 2 คนต้องเรยีน
เพื่อมาช่วยกิจการ ปล่อยให้เลือกเรียนตามอัธยาศัย 
แต่อาจจะมีพูดเชิงหว่านล้อมบ้างนิดๆ หน่อยๆ ว่า 
ให้เรียนที่เกี่ยวกับกิจการ ในช่วง พ.ศ. 2547-2548  
ผมก�าลังจะเรียนต่อปริญญาตรีแล้ว พ่อแม่วัดใจกับ 
น้องชายผมที่อายุห่างกันเพียงปีเดียว ว่าจะเอาต่อ
หรอืเปล่า พอดแูล้วว่าเอาต่อ เขาถามจะเอาแน่ใช่ไหม 
จะลงทุนเพิ่มแล้วนะ พอเขาเห็นพวกผมเอาแน่และ
ท�าได้ เขาก็ค่อยๆ ปล่อย ดแูล้วพ่อแม่เขาคาดหวงัให้มา
สานต่อ แต่คงไม่คิดว่าจะมาต่อยอดให้คึกคักขนาดนี้” 

ย้อนรอยหงส์ไทยบรรจุภัณฑ์  

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549 ยอดขายเติบโตขึน้ทุกปี



 “น่าจะเป็นเหมือนหลายๆ บริษัทที่พ่อแม่รุ่นที่ 1 
ต้องการให้รุ ่นที่ 2 มาสานต่อ รับไม้ต่อกับต่อยอด 
ความหมายก็บ่งบอกด้วยตัวเองอยู่แล้ว ส่วนผมเองก็
ยอมรับว่าเรามาต่อยอดพอสมควร” 

 

 คุณชัยรัตน์	กล่าวว่า	ในช่วง	2	ปีที่ผ ่านมา	 
หลังจากป๊าได้จากไป	 ผมและน้องชายก็ได้เข้ามา 
รับช่วงต่อกิจการอย่างเต็มตัวและอ�านาจตัดสินใจเต็ม	
แม่ผมเองก็ค่อยๆ	ลดบทบาทในหลายๆ	ด้าน	และ	 
มากขึน้เร่ือยๆ	ทัง้นีก้ารเข้ามาสานต่อธรุกิจทีเ่ตบิโตและ
มั่นคงอยู่แล้ว	โดยส่วนตัวแม้จะคิดว่าท�าให้ดีอยู่แล้ว	
แต่ก็มีแรงกดดัน	และช่ัวโมงบินที่อาจจะน้อยไป	จน
ท�าให้หลายๆ	คนในวงการเป็นห่วงกัน
 “การมาสานต่อธรุกจิในขณะทีบ่รษัิทฯ มีแผน
ธรุกจิทีจ่ะโตต่อไปอกี จากเดมิทีอ่าจจะเป็นการท�า
ธรุกจิแบบไม่โตไม่ตายค่อยเป็นค่อยไปเป็นต้องโตขึน้
และต้องโตยัง่ยนื ยอมรบัว่าเหนือ่ย กดดนั และทีส่�าคญั
ต้องพิสูจน์ฝีมือตัวเอง ป๊ากับแม่เราสร้างบริษัทนี้  
เหมือนปลูกต้นไม้ มีรากแก้วให้เราที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง 
ทีท่�าธรุกจิกล่องลกูฟกูมาเกอืบ 30-40 ปี ถ้ามาพลาด 
ในช่วงอายุของเราก็คงไม่ดี แต่ถ้าบริษัทเจริญงอกงาม 
จากรากแก้วที่รุ ่น 1 เขาได้ท�าไว้ ก็เป็นสิ่งที่ดี เมื่อ 
รากแก้วยึดดินแน่นแล้ว ขึ้นอยู่กับผมจะใส่ปุ๋ย ผมคง
ไม่มีปัญญาสร้างต้นไม้ใหญ่ๆ เหมือนเมื่อ 30-40 ป ี
ที่แล้ว ยิ่งถ้าเป็นธุรกิจกล่องเองยิ่งไม่มีทาง ด้วยการ
แข่งขันทีส่งูมากแบบนี ้เมือ่ต้นไม้แข็งแรงอยู่แล้ว หน้าที่
ผมรดน�า้ใส่ปุ๋ย ออกผล แล้วเก็บเกี่ยวกิน”
 “ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ที่ผมเข้ามาบริหารเต็มตัว
จรงิๆ ท�าให้มกีารเปลีย่นแปลงภายในองค์กรพอสมควร
ถงึมาก ในหลายๆ มติด้ิวยกนั ซึง่ไปในทศิทางทีด่มีาก 
ต้องขอขอบคุณพนักงานหงส์ไทยที่ไว้ใจผม หลายคน

มาคุยกับผมในช่วงปรับปรุงองค์กร บอกเฮียจะท�าให้
บริษัทฯ ดีขึ้น ก็ฝากชีวิตไว้กับที่นี่เหมือนกัน ไม่ไปไหน
หรอก แค่ค�าพูดแค่น้ี ที่ผมเหนื่อยมาก็อยากท�าต่อไป
และท�าให้ดกีว่านีม้ากขึน้ หรอืแม้กระทัง่หลายๆ เจ้าของ
ที่มาเยี่ยมชมโรงงานหงส์ไทยในช่วงที่ผ่านมา พูดกับ
ผมและน้องชายว่า พวกเธอท�าโรงงานซะจนจ�าไม่ได้ 
ตอนนี้พ่อเธอคงนอนตายตาหลับแล้ว”  

ดูแลรากแก้วให้ออกผล 
2 ปีท่ีต้องพิสูจน์ตัวเอง 

40

• w
ww

.th
aic

or
ru

ga
te

d.c
om

 •

ปีที่ 6 ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2558



 

	 ในการบริหารพนักงานเก่าแก่สมัยที่ท�างานมา 
ตั้งแต่รุ่นพ่อแม่คือให้เชื่อมั่นในการบริหารงานของคน
รุน่ใหม่อย่างเขา	สิง่ส�าคญัอนัดบัแรก	บอกให้คนหงส์ไทย	
รู้ว่า	บริษัทหงส์ไทยฯ	อาจจะมีเครื่องจักรที่เหมือนคน
อื่นๆ	หรือที่อื่นๆ	อาจจะมีเรื่องอ่ืนๆ	ที่ดีกว่าเรา	แต่
สิ่งที่คนอื่นมีไม่เหมือนเรา	คือ	
 “คน” หงส์ไทย  คอื “คน” ทีทุ่ม่เท “คน” ทีม่หีวัใจ
จะสู้ในการท�างาน “คน” ที่มุ ่งมั่นที่จะไปให้ไกลกว่า 
“คน” ที่ไม่ยอมแพ้ “คน” ที่พร้อมร่วมมือ รวมพลังใจ 
พาหงส์ไทยตัวนี้บินให้สูงขึ้นและยิ่งใหญ่กว่า”
 “จริงๆ ทีมงานที่เคยท�างานกับรุ่นพ่อแม่ผม และ
ยงัท�างานกบัผมอยู ่ หน้าทีก่ารงานเขากอ็ยูใ่นระดับสงูขึน้ 
ผมเรียกเขาว่าลุง กลุ่มคนพวกนี้ที่มาคุยกับผมว่า เขา
ท�างานกับพ่อแม่ผมเมื่อสมัยสาวๆ ตอนนี้มีลูกหลาน
มาฝากให้ท�างานกบัผมอยู ่เพราะไว้เนือ้เชือ่ใจในความ
สามารถ ให้เครดิตบริษัทนี้ ผมรู้สึกแฮปปี้กับพนักงาน
เหล่านี้ที่มองผมและบริษัทในแง่บวก อย่างน้อยเขา
ฝากชวีตินอกจากตวัเขาแล้ว เขายงัฝากชวีติคนรอบข้าง 
สามี-ภรรยา ลูกหลานเขามาท�าที่นี่หมด ผมก็รู้สึกดีที่
ผมสามารถต่อยอดจากรุน่ 1 ท�าให้ทกุคนมคีวามสขุได้ 
รู ้สึกดีที่คนหงส์ไทย ฯ มีรถยนต์ขับ มีโทรทัศน์จอ
ใหญ่ๆ  มีสร้อยทองค�าใส่  มีสวัสดิการ สาธารณูปโภค
ครบ  ผมว่าเขาสัมผัสได้นะ ผมจะพยายามคืนก�าไรให้
พวกเขาในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอยู่เสมอๆ” 

 คุณชัยรัตน์	กล่าวว่า	บริษัทฯ	สามารถผลิต
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษครบวงจร	และครบแบบ
เบด็เสรจ็ในโรงงานเดียว	โดยไม่ต้องส่งไป	Outsource	
ข ้างนอก	ซึ่งถือเป็นจุดเด่นในการท�าตลาด	ส่วน 
เครื่องจักรที่มีอยู ่	และที่ลงทุนเพิ่มสามารถผลิตได้
หลากหลายมากกว่า	 FOCUS	 แค่กล่องลูกฟูกเพียง
อย่างเดียว	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ยังต้องการสร้าง
จุดแข็งในเรื่องของการขยายสายผลิตภัณฑ์ใหม่ 
(Product	Line)	ในปี	พ.ศ.	2558	ยอดขายกว่า	80%	 
จะอยู่ในกลุ่มบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกแต่ใน
ปี	พ.ศ.	2559-2561	หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์จะเน้นไปที่
สนิค้าตวัใหม่	เช่น	พาเลทกระดาษ,	กล่อง	offset,	กลุ่ม
ถาดอาหาร,	ถ้วยกระดาษอนามัย	รวมทั้งการน�าเศษ
กระดาษจากโรงกล่องมาผลิตกระดาษ	กันกระแทก	
เพื่อต่อยอดกลุ ่มลูกค้าเดิมที่ใช ้บรรจุภัณฑ์กล ่อง
กระดาษลูกฟูก	โดยน�าเสนอบรรจุภัณฑ์ที่เราสามารถ
ท�าให้ลูกค้าได้มากขึ้น	เพื่อแก้ปัญหาลูกค้าส่ังสินค้า
จากซพัพลายเออร์หลายราย	จะได้เคลยีร์กบัพนกังาน
คนเดียว	และจัดส่งพร้อมกันในทีเดียว	เรียกง่ายๆ	ว่า	
One	Stop	Service
 “ใน 3 ปีข้างหน้า  วางก�าหนดปรบัเปลีย่นสัดส่วน
ยอดขาย Container Packaging จะลดลงเหลือ 60%  
และมาเพิ่มยอดขายจากสินค้าตัวอื่น จาก 20% จะ
ขยบัขึน้เป็น 40% ซึง่มีผลก�าไรมากกว่า และอกี 1 เหตผุล
เนื่องจากตลาด Container Packaging มองว่าเป็น 

เคารพพนักงานเก่าแก่เหมือนญาติ
ให้ความเชื่อม่ันเพื่อให้ม่ันใจว่า
เราจะเติบโตไปด้วยกัน
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ปรับยอดขายสินค้าใหม่เป็น 40%
ใน 3 ปี ต้ังเป้ายอดขาย 1,000 ล้านบาท 
     ฉลองครบ 30 ปี



Red Ocean วันนี้และในอนาคตคู่แข่งเราพยายาม 
จะพัฒนากระดาษที่บางลงแต่ความแข็งแรงเท่าเดิม 
ลงทุนเครื่องเดินกระดาษลูกฟูกหน้าใหญ่ขึ้น Speed 
เร็วขึน้ หรอืพมิพ์สีได้มากสขีึน้ หรอืขายกล่องคณุภาพ 
การพิมพ์แบบ High Definition สุดท้ายคือการแข่งขัน
ทีร่นุแรงขึน้ และผลตอบแทนกก็ลบัไปลงทนุในธุรกจิที ่
Profit Margin ต�่าๆ อยู่ดี ได้งานมาเยอะมากจนผลิต
ไม่ทัน หรือแข่งขันเรื่องการพิมพ์ไม่ได้ แล้วไง ก็ต้อง
ลงทุนเพิ่ม ขยายโรงงานเพิ่ม กับธุรกิจที่ทุกวันนี้เป็น 
Red Ocean มีแต่ผลตอบแทนตัวเลขในส่วนของก�าไร
ขั้นต้นอาจจะพอรับได้บ้าง แต่มอง EBITDA แล้ว 
น่าเป็นห่วงเหมือนกัน”
 “หลายๆ ครั้งที่ผมออกตลาดเอง กล่องลูกฟูก 
ลกูค้าเองกม็องเป็นต้นทนุทีส่ิน้เปลอืง ท่ีพร้อมจะ cost 
down ได้ทกุปี บรษิทัไหนเสนอราคาถกูลง หรอืน�าเสนอ
กระดาษที่ดีกว่าแต่ราคาถูกลงก็พร้อมจะเปลี่ยน  
Supplier และมี Switching Cost ต�่ามาก แต่ในลูกค้า  
คนเดียวกันกลับถามผมว่า คุณเก่งช่วยออกแบบกล่อง 
ที่เป็น Primary Packaging หน่อย เขาพร้อมที่จะให้
เพิ่ม Cost ในส่วนของ After Press Printing เพื่อให้
กล่องบรรจุภัณฑ์มีความโดดเด่นกว่า ท�าให้ผมมองว่า 
คณุค่าของกล่องลกูฟกูเองนัน้ มนัเหมอืน Core Value 
ที่เราเล่นกันซะจนไม่มีคุณค่าอะไร 
 “ดังนั้นหน้าที่ผม คือ หาสินค้าใหม่ๆ มาเสนอ
ลูกค้า ที่สามารถท�าก�าไรได้มากกว่า และคู่แข่งน้อย 
หรือไม่มีเลย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมยอมแพ้หรือ
หนีจากการแข่งขันในตลาดนี้นะ ทุกวันนี้ หงส์ไทยฯ 
เองก็ลงทุนพัฒนาเครื่องจักร การลดต้นทุนการผลิต
เพื่อให้ต้นทุนกล่องลูกฟูกต่อหน่วยแข่งขันได้ดีบริษัท
หนึ่งเหมือนกัน”
 “บ.หงส์ไทยฯ ใช้การท�าตลาดแบบแนวขวาง (Lateral 
Marketing) ผมกแ็ค่วเิคราะห์ว่า ลกูค้าทีเ่รามีอยูใ่นมอื 
คือ TARGET GROUP ที่เราสามารถเพิ่มจ�านวน
สินค้าไปในกลุ่มนี้ได้เลย โดยดึงจุดเด่นของเราออกมา 

ให้ลูกค้ารู้ และปรับเปลี่ยนวิธีการน�าเสนอขายให้เกิด
จนิตนาการกระบวนการสัง่ซือ้สนิค้าให้ได้ ขณะเดยีวกัน
เป็นการกระจายความเสี่ยงที่ไม่ต้องฝากความอยู่รอด
ของบริษัทไว้กับสินค้า 1–2 ตัว เพราะเราตั้งเป้าไว้ว่า
ในปี พ.ศ. 2561 ที่บริษัทเราครบรอบ 30 ปี ยอดขาย
จะอยู่ที่ 1,000 ล้านบาท โดยเน้นการรับรู้รายได้จาก
สินค้าที่ไม่ใช่กลุ่ม Container Packaging หรือกลุ่ม  
Container Packaging ที่มีนวัตกรรมการพิมพ์ระบบ 
Pre Print เสริมเข้ามา” 
 คุณชัยรัตน์	กล่าวทิ้งท้ายว่า	การได้เข้ามาดูแล
ธุรกิจแบบเต็มตัวของบริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ 
จ�ำกัด	ซึ่งเป็นเจนเนอเรชั่นที่	2	ต่อจากพ่อแม่	มีจุด
มุ่งหมายเพียงแค่ต้องการให้ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ 
มมีาตรฐานการท�างาน	ม	ีQuality	และ	Service	Level	
ที่ดีแก่ลูกค้า	และพนักงานมีความเป็นอยู ่ที่ดี	 เพื่อ
สร้างธุรกิจให้เติบโตแบบยั่งยืนไปด้วยกัน	
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