
ภาพรวมธุรกิจ

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP

SCGP เปนผูนำดานบรรจุภัณฑแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยนำเสนอ
ผลิตภัณฑท่ีครอบคลุมท้ังบรรจุภัณฑจากเย่ือและกระดาษ (Fiber-Based Packaging) บรรจุภัณฑ
จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร (Performance and Polymer Packaging หรือ “PPP”)
ภาชนะบรรจุอาหาร (Food Service Products) พรอมใหบริการออกแบบ การพิมพและโซลูชัน
ที่หลากหลายตามความตองการของลูกคา

SCGP เปนผูผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ และบรรจุภัณฑกลองลูกฟูก (Corrugated Containers)
รายใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต(1) โดยในระหวางป 2562 มีการลงทุนขยาย
กำลังผลิต พัฒนาจุดแข็งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ รวมถึงขยายธุรกิจโดยการควบรวม
กิจการในภูมิภาค ดวยเงินลงทุนรวมกวา 25,000 ลานบาท นอกจากน้ี SCGP ไดนำเสนอโซลูชัน
ดานบรรจุภัณฑ (Packaging Solutions) และบริการอ่ืน ๆ ท่ีตอบโจทยความตองการท่ีหลากหลาย
ของลูกคา ไดแก โซลูชันสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน โซลูชันสำหรับงานยอย โซลูชันอำนวยความ
สะดวก โซลูชันบรรจุภัณฑอัจฉริยะ โซลูชันสำหรับธุรกิจอีคอมเมิรซ และโซลูชันดานกิจกรรม
การตลาด

ทั้งนี้ SCGP ยังสรางประสบการณใหมแกผูบริโภคผานการออกแบบและสรางสรรคบรรจุภัณฑ
โดยมีนวัตกรรมในการออกแบบพัฒนาสินคาและบริการที่หลากหลาย ครอบคลุมความตองการ
ของลูกคาท้ังหวงโซอุปทาน (Supply Chain) รองรับการเติบโตของผูบริโภคในภูมิภาค (Consumer
Growth) ภายใตกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและใชทรัพยากรอยางคุมคาตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

(1) ขอมูลจาก ฟรอสท แอนด ซัลลิวัน ในป 2562

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

1) สายธุรกิจบรรจุภัณฑแบบครบวงจร (Integrated Packaging Chain)

SCGP มีผลิตภัณฑท่ีหลากหลายในสายธุรกิจบรรจุภัณฑแบบครบวงจรกวา 120,000 รายการ (SKUs) ประกอบดวย บรรจุภัณฑกลองลูกฟูก (Corrugated
Containers) บรรจุภัณฑกลองพิมพสีเพ่ือการแสดงสินคา (Retail Display Packaging) บรรจุภัณฑแบบออนตัว (Flexible Packaging) และบรรจุภัณฑ
แบบคงรูป (Rigid Packaging) เพ่ือนำเสนอและปกปองสินคารวมถึงกระดาษบรรจุภัณฑ (Packaging Paper) ถุงกระดาษรีไซเคิลสำหรับสินคาอุปโภค
บริโภค และถุงอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับผูบริโภคท่ีมีความตองการท่ีหลากหลายและเติบโตเร็ว เชน ธุรกิจกลุมสินคาอุปโภคบริโภคท่ีหมุนเวียนอยางรวดเร็ว
(Fast-Moving Consumer Goods หรือ “FMCG”) ธุรกิจคาปลีกและธุรกิจอีคอมเมิรซ (E-Commerce) 

บรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก บรรจุภัณฑ์กล่องพิมพ์สีเพื่อการแสดงสินค้า บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป กระดาษบรรจุภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ภาชนะบรรจุอาหาร
ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์เยื่อและกระดาษ

2) สายธุรกิจเย่ือและกระดาษ (Fibrous Chain)

ประกอบดวย ผลิตภัณฑภาชนะบรรจุอาหารที่มีความปลอดภัยและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ภายใตแบรนด “เฟสท” (Fest) ที่มีรูปแบบดีไซนสวยงามและฟงกชั่น
ที่เหมาะกับการใชงานของผูบริโภค รวมถึงมีผลิตภัณฑจากเยื่อประเภทตาง ๆ และ
กระดาษพิมพเขียน



ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

1) เปนผูนำดานบรรจุภัณฑแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ซ่ึงสามารถรับประโยชนจากแนวโนมการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีสำคัญ (Megatrends) ไดอยางเต็มท่ี โดยแนวโนมดังกลาวไดรับการสนับสนุนจาก
ปจจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราการเติบโตของประชากรวัยหนุมสาวที่มีรายไดระดับปานกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

2) เปนสวนสำคัญของหวงโซอุปทานในธุรกิจกลุมสินคาอุปโภคบริโภค ธุรกิจคาปลีก และธุรกิจ E-Commerce 
ซึ่งมีโอกาสเติบโตสูงจากการใชจายที่เพิ่มมากขึ้นของผูบริโภคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตลอดจนจากการเปลี่ยนแปลงดานประชากรศาสตร 
และการขยายตัวอยางรวดเร็วของธุรกิจอีคอมเมิรซ

3) เปนผูเขาควบรวมกิจการที่ไดรับการยอมรับ (Consolidator-of-Choice) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เห็นไดจากการเขาซื้อกิจการและบูรณาการธุรกิจเขากับ SCGP จนประสบผลสำเร็จตามแผนกลยุทธ สามารถขยายหวงโซคุณคาของบรรจุภัณฑและ
การประกอบธุรกิจในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

4) เปนพันธมิตรที่มีความสัมพันธยาวนานและไดรับการยอมรับจากลูกคาที่เปนบรรษัทขามชาติหลายแหงและบริษัทชั้นนำในภูมิภาค
สงผลให SCGP เขาใจความตองการของลูกคาและตอบสนองความตองการไดอยางดี

5) มีการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกรง จึงสามารถนำเสนอโซลูชันบรรจุภัณฑหลากหลายประเภทและรูปแบบ
รวมถึงสามารถสรางสรรคนวัตกรรมสำหรับผลิตภัณฑและบริการเพื่อตอบสนองความตองการที่หลากหลายของลูกคา

6) เปนผูใหบริการดานบรรจุภัณฑแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่มีรูปแบบธุรกิจแบบบูรณาการในแนวตั้ง
จึงสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน สงเสริมความสามารถการแขงขันดานตนทุน เพ่ิมความม่ันคงการจัดหาวัตถุดิบและจัดสงสินคา ตลอดจน
บริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด

7) เปนผูนำดานการดำเนินธุรกิจอยางย่ังยืน
โดยมุงเนนการเสริมสรางวงจรการใชงานบรรจุภัณฑ (Life Cycle) ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใตหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
และนำไปใชดำเนินงานทุกดาน

8) มีผูบริหารที่มีวิสัยทัศนและประสบการณ พรอมดวยการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลก
นอกจากน้ียังไดรับการปลูกฝงจาก บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน) (“SCC”) ซ่ึงเปนผูถือหุนใหญของ SCGP ใหยึดถืออุดมการณและหลักกำกับ
ดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance)



กลยุทธ์การเติบโต

1) เพ่ิมสัดสวนการขายบรรจุภัณฑใหแกลูกคาในกลุมธุรกิจท่ีมีอัตราการเติบโตสูง ซ่ึงรวมถึงกลุมธุรกิจสินคาอุปโภคบริโภค ธุรกิจการบริการดานอาหาร และ
ธุรกิจอีคอมเมิรซ (E-commerce)

2) นำรูปแบบธุรกิจท่ีประสบความสำเร็จของ SCGP ในประเทศไทยไปขยายในตางประเทศ โดยใชกระบวนการบูรณาการท้ังในแนวต้ังและแนวนอนเพ่ือ
สรางความใกลชิดระหวาง SCGP กับลูกคา และมีสวนรวมกับลูกคาในดานตาง ๆ ใหมากย่ิงข้ึน

3) ดำเนินการตามกลยุทธการควบรวมกิจการและรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือเรงการเติบโตอยางตอเน่ือง และสรางประโยชนจากการผนึกกำลัง
(Synergy) ระหวางธุรกิจภายใน SCGP

4) ลงทุนและพัฒนานวัตกรรมดานบรรจุภัณฑแบบครบวงจรอยางตอเน่ือง เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค และสรางความแตกตางจากคูแขง
รวมถึงขยายฐานลูกคาในตลาดท่ีมีการเติบโตสูง

5) เพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานและหวงโซอุปทาน โดยใชเครื่องจักรกลอัตโนมัติ และเทคโนโลยีดิจิทัลอยางตอเนื่อง

6) เปนตนแบบ (Role Model) ดานการพัฒนาอยางย่ังยืน และดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในภูมิภาคและสนับสนุน
แนวทางดังกลาวใหแกผูประกอบธุรกิจรายอ่ืน



งบการเงินรวมสําหรับปี 2561-2563 และสําหรับข้อมูลงวด 9 เดือนแรก ส้ินสุดเดือนกันยายน ปี 2564 (หน่วย : ล้านบาท)

หมายเหตุ

(1) กำไรสำหรับงวดสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ

(2) กำไรกอนหักตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย (ไมรวมเงินปนผลรับจากบริษัทรวม และรวมกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกูยืมตั้งแตป 2562)

สัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามประเทศลูกค้า

2561 2562 2563 9M/63 9M/64
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+27 %
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EBITDA (2)

อัตรา EBITDA Margin
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9M/64

75,224

13,854

Q3/63

20,135

3,152

Q3/64

27,206

4,724

89,078

17,445

CAGR 3 %

19,021

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์
แบบครบวงจร

ธุรกิจเย่ือและกระดาษ

2561 2562 2563 9M/63 9M/64

69,190

รายได้จากการขาย

+29 %

31,930

Q3/63 Q3/64

23,287

+37 %

87,255 89,070

2561 2562 2563 9M/63 9M/64

กำไรสำหรับงวด (1)

CAGR 3 %

+24 %

อัตรากำไรสุทธิ

6,457
6,179

4,971

Q3/63 Q3/64

+33 %

1,781

1,335

7% 6% 7% 7% 7% 6% 6%

6,066

5,269

89,078
ล้านบาท

ประเทศอื่น ๆ
16 %

ฟิลิปปินส์ 4 %

มาเลเซีย 2 %

อินโดนีเซีย 19 %

ไทย 45 %

เวียดนาม
12 %

ประเทศอื่นๆ
ในอาเซียน 2 %


