
SCGP เปนผูนําดานโซลูชันบรรจุภัณฑแบบครบวงจรในภูมิภาค นําเสนอนวัตกรรมสินคาและบริการท่ีหลากหลาย ท้ังบรรจุภัณฑจากเย่ือ

กระดาษ (Fiber Packaging) บรรจุภัณฑจากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร (Performance and Polymer Packaging) วัสดุอุปกรณ

ทางการแพทย (Medical Supplies and Labware) บรรจุภัณฑอาหาร (Foodservice Products) และผลิตภัณฑเย่ือและกระดาษ (Pulp and 

Paper Products) พรอมโซลูชันการออกแบบ การพิมพท่ีหลากหลาย เพ่ือสงเสริมการดําเนินธุรกิจของคูคาและสรางคุณคาเพ่ือตอบ

สนองความตองการท่ีหลากหลายของผูบริโภค ควบคูกับการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืนตามกรอบแนวคิด ESG (Environmental, Social 

and Governance) 

ภาพรวมธุรกิจ

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

การดําเนินธุรกิจของ SCGP ครอบคลุมท้ังภูมิภาคอาเซียน และขยายธุรกิจไปยังกลุมประเทศท่ีมีศักยภาพ นอกเหนือจากในภูมิภาคอาเซียน 

โดยบริษัทมีโรงงานผลิต 56 แหง และ 5 สํานักงานขายใน 7 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟลิปปนส 

ประเทศมาเลเซีย สหราชอาณาจักร และประเทศสเปน การท่ีบริษัทมีการประกอบธุรกิจอยางครอบคลุมพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตรน้ัน ชวยสงเสริม

รูปแบบธุรกิจแบบครบวงจรต้ังแตธุรกิจข้ันตนจนถึงข้ันปลายของบริษัทใหมีความแข็งแกรงข้ึน ชวยเสริมสรางประโยชนจากการผนึกกําลัง

รวมกัน (Synergy) ระหวางบริษัทยอยของบริษัท และชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการเขาถึงตลาดท่ีมีศักยภาพในการเติบโตท้ังในภูมิภาค

อาเซียน ยุโรป และอเมริกาเหนือ

การประกอบธุรกิจตามลักษณะพื้นที่ทางภูมิศาสตร

SCGP ดำเนินกลยุทธตามเปาหมาย

การเติบโตเพื่อมุงสูการเปนผูนำ

ดานโซลูชันบรรจุภัณฑแบบครบวงจร

ในภูมิภาค



ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

1) สายธุรกิจบรรจุภัณฑแบบครบวงจร (Integrated Packaging Business)

SCGP มีผลิตภัณฑท่ีหลากหลายในสายธุรกิจบรรจุภัณฑแบบครบวงจรกวา 120,000 รายการ (SKUs) ประกอบดวย บรรจุภัณฑกลอง

ลูกฟูก (Corrugated Containers) บรรจุภัณฑกลองพิมพสีเพ่ือการแสดงสินคา (Retail Display Packaging) บรรจุภัณฑแบบออนตัว 

(Flexible Packaging) บรรจุภัณฑแบบคงรูป (Rigid Packaging) วัสดุอุปกรณทางการแพทย (Medical Supplies and Labware) รวมถึง

กระดาษบรรจุภัณฑ   (Packaging Paper)   ถุงกระดาษสําหรับสินคาอุปโภคบริโภคและถุงอุตสาหกรรม  เพ่ือรองรับผูบริโภคท่ีมีความตอง

การท่ีหลากหลายและเติบโตเร็ว เชน กลุมธุรกิจกลุมสินคาอุปโภคบริโภคท่ีหมุนเวียนอยางรวดเร็ว (Fast-Moving Consumer Goods หรือ

FMCG) ธุรกิจคาปลีกและธุรกิจอีคอมเมิรซ (E-Commerce)

2) สายธุรกิจเย่ือและกระดาษ (Fibrous Business)

ผลิตภัณฑหลัก ไดแก บรรจุภัณฑอาหารท่ีมีความปลอดภัยและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ภายใตแบรนด “เฟสท” (Fest®) และ Go-Pak ท่ีมีรูปแบบ

ดีไซนสวยงาม และฟงกช่ันท่ีเหมาะกับการใชงานของผูบริโภค รวมถึงมีผลิตภัณฑจากเย่ือประเภทตาง ๆ เชน กระดาษพิมพเขียน ซ่ึง

โรงพิมพท่ัวไปสามารถนํากระดาษพิมพเขียนไปใชงานในดานการพิมพนิตยสาร  ตําราเรียน กระดาษถายเอกสาร กระดาษชนิดพิเศษท่ีใชใน

งานอุตสาหกรรม เชน กระดาษสําหรับทําฉลาก กระดาษรองหลังฉลาก กระดาษสําหรับงานเฟอรนิเจอร กระดาษสําหรับงานทางการแพทย

หรืองานอนามัย นอกจากน้ี ยังดําเนินการปลูกสวนไมดวยระบบการจัดการสวนไมอยางย่ังยืนตามมาตรฐาน Forest Stewardship Council 

(FSC) ในหลายพ้ืนท่ีในประเทศไทย

จุดเดนที่สำคัญ

1) เปนผูนําดานบรรจุภัณฑแบบครบวงจรในอาเซียน

2) เปนพันธมิตรกับลูกคาที่มีความสัมพันธอันยาวนาน ไดรับการยอมรับจากลูกคาที่เปนบริษัทขามชาติและบริษัทชั้นนําในภูมิภาค

3) มีศักยภาพดานการออกแบบ การวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกรง สามารถสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑและโซลูชันเพ่ือตอบสนอง

    ความตองการที่หลากหลายของลูกคาได

4) มีรูปแบบธุรกิจแบบบูรณาการในแนวตั้ง (Vertical Integration) สงผลใหบริษัทสามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานสงเสริม 

    ความสามารถในการแขงขันดานตนทุน อีกทั้งเพ่ิมความม่ันคงในการจัดหาสินคาและวัตถุดิบ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรให

    เกิดประโยชนสูงสุด 

5) เปนผูนําดานการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืนที่ใหความสําคัญในเร่ืองส่ิงแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) โดยมีการนําหลัก

    เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใชในการดาํเนินงาน



SCGP ตอบโจทย

ความตองการของลูกคา และ

เปนสวนหนึ่งในชีวิตประจำวัน

ของผูบริโภค

กลยุทธการดำเนินธุรกิจ

มุงเนนการเติบโตอยางมีคุณภาพ ดวยการเขาเปนพันธมิตรทางธุรกิจ (Merger and Partnership) และการขยายธุรกิจในปจจุบัน 

(Organic Expansion)

มุงม่ันเปนผูนําดานโซลูชันบรรจุภัณฑแบบครบวงจรอันดับตน ๆ ท่ีลูกคานึกถึง (Top-of-mind) ผานการพัฒนาผลิตภัณฑและ

บริการดวยนวัตกรรม รวมถึงการออกแบบโซลูชันเพ่ือตอบสนองตอเมกะเทรนดอยางธุรกิจอีคอมเมิรซ

ประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการทํางานอยางตอเน่ือง

ดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืน ตามกรอบแนวคิดของ ESG (Environmental, Social and Governance)
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SCGP มุงมั่นสงมอบบรรจุภัณฑ

แบบครบวงจรใหแกลูกคา และ

สรางสรรคโซลูชันบรรจุภัณฑให

สอดรับกับการใชงานของผูบริโภค

ที่ชวยใหชีวิตประจำวันสะดวกกวา

และสบายยิ่งขึ้น



ผลประกอบการ

งบการเงินรวมสําหรับป 2562-2564 และสําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (หนวย : ลานบาท) 

รายไดจากการขาย สัดสวนรายไดจากการขายแบงตามประเทศลูกคา
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หมายเหตุ
(1) กําไรกอนหักตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
    (ไมรวมเงินปนผลรับจากบริษัทรวม และรวมกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกูยืม)

(2) กําไรสําหรับงวดสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
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ธุรกิจเย่ือและกระดาษ

ธุรกิจบรรจุภัณฑแบบครบวงจร 71,625 78,903 105,563 22,967 30,955

17,445 13,883 18,660 4,286 5,679
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