
 

 

 

 

 

เวทีประกวดออกแบบบรรจภุณัฑส์ ำหรบัคนรุน่ใหม ่ 

ท่ีอยำกจะเปล่ียนโลกและสิ่งแวดลอ้มใหดี้ขึน้ ใหชี้วิตประจ ำวนันำ่อยูก่วำ่ท่ีเคย 

---------------------------------------------------------------------- 

 

เพรำะเรื่องปกต ิอำจจะไมใ่ชเ่รื่องท่ีปกติส ำหรบัทกุคน  

SCGP ชวนเหลำ่ Gen Z ประกวดออกแบบบรรจภุณัฑเ์พ่ือควำมยั่งยืน ผ่ำนกำรสง่ชิน้งำนท่ีเก่ียวขอ้งกบั  

กำร “EASY to RECYCLE” หรือ “UPCYCLE” 

ถำ้คณุอยำกสง่เสียง ใหโ้ลกนีดี้ขึน้ ... เรำขอมอบเวทีนีใ้หค้ณุ 

 

นิยามของค าว่า “EASY to RECYCLE” และ “UPCYCLE” ในการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ ์
SCGP Packaging Speak Out 2022 

EASY to RECYCLE – ออกแบบบรรจภุณัฑ ์ใหง้่ำยตอ่กำรแยกขยะเพื่อน ำไปรีไซเคิล ไมว่ำ่จะเป็นกำรคิด

ออกแบบเพ่ือแยกชิน้สว่นของบรรจภุณัฑ ์หรือกำรออกแบบกรำฟิกบนบรรจภุณัฑเ์พ่ือส่ือสำรใหผู้บ้รโิภค

เขำ้ใจในวิธีกำรรีไซเคลิของบรรจภุณัฑน์ัน้ ๆ กำรออกแบบนัน้ตอ้งใหผู้บ้ริโภคท ำไดง้่ำย ไมยุ่ง่ยำก และ

ซบัซอ้น  

UPCYCLE – ออกแบบบรรจภุณัฑ ์โดยค ำนงึถึงกำรยืดอำยกุำรใชง้ำนของบรรจภุณัฑใ์หย้ำวนำนขึน้ ก่อนท่ี

จะน ำไปทิง้ โดยใชว้ิธีกำรเปล่ียนรูปรำ่ง (Transformation) ของบรรจภุณัฑห์ลงัจำกท่ีน ำสินคำ้ออกมำ ให้

สำมำรถใชง้ำนไดอี้กครัง้ (Reuse) โดยรอยตดั รอยพบั หรือรอยปรุตอ้งอยู่บนบรรจภุณัฑต์ัง้แตก่ระบวนกำร

ผลิตบรรจภุณัฑ ์กรณีท่ีเป็นบรรจภุณัฑพ์ลำสตกิอนโุลมใหใ้ชเ้ครื่องมือตดั เจำะ และกำวเพิ่มเตมิเพ่ือชว่ยใน

กระบวนกำรแปรรูปได ้กำรเปล่ียนแปลงรูปรำ่งของบรรจภุณัฑ ์ตอ้งใหผู้บ้รโิภคท ำไดง้่ำย ไมซ่บัซอ้น   



 

 

 โดยผูท่ี้สนใจเขำ้รว่มกำรประกวดเลือกสง่ผลงำนกำรออกแบบบรรจภุณัฑ ์จำกอตุสำหกรรม*

ตอ่ไปนี ้

o อำหำรสด อำหำรส ำเรจ็รูป และอำหำรแปรรูป รวมสินคำ้กำรเกษตร เชน่ ผกัและผลไมส้ด 

ธญัพืช อำหำรทะเล อำหำรแชแ่ข็ง และอำหำรและขนมขบเคีย้ว 

o ธุรกิจอีคอมเมิรช์ 

o บรกิำรสง่และน ำกลบั อำหำรและสินคำ้ตำ่ง ๆ  

o เครื่องด่ืม 

o สินคำ้เพ่ือกำรอปุโภค 

o อปุกรณไ์ฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส ์

o เสือ้ผำ้ สิ่งทอ และรองเทำ้ 

o เฟอรน์ิเจอร ์

o ยกเวน้ สินคำ้ผิดกฎหมำย 

 ออกแบบบรรจภุณัฑโ์ดยใชว้สัด ุกระดำษ หรือพลำสติก หรือบรรจภุณัฑท่ี์มีสว่นประกอบของ

กระดำษและพลำสตกิรว่มกนั 

หมำยเหต ุ

●  กำรประกวด SCGP Packaging Speak Out 2022 แบง่เป็นกำรประกวดท่ีประเทศไทย และกำร

ประกวดท่ีประเทศเวียดนำม  

○  กำรประกวดในประเทศไทย ใชช่ื้อวำ่ “SCGP Packaging Speak Out 2022” 

○  กำรประกวดในประเทศเวียดนำม ใชช่ื้อว่ำ “SCGP Packaging Speak Out 2022-Vietnam” 

●  ผูส้มคัรเขำ้รว่มโครงกำรเป็นนกัเรียนและนกัศกึษำ อำยรุะหวำ่ง 17-25 ปี โดยมีอำยไุมเ่กิน 25 ปี ใน

วนัท่ี 12 กนัยำยน 2565 ซึ่งเป็นวนัสดุทำ้ยของกำรสง่ผลงำนเขำ้ประกวด 

●  ไมจ่  ำกดัเพศ ไมจ่  ำกดัสญัชำติ 

●   ผูส้มคัรสำมำรถสมคัรแบบทีม โดยมีสมำชิก 1-3 คน ซึ่งสำมำรถรวมกลุม่จำกตำ่งมหำวิทยำลยั ตำ่ง

สำขำวิชำได ้ทัง้นีแ้ตล่ะทีมสำมำรถลดจ ำนวนคนในทีมไดใ้นระหว่ำงกำรแขง่ขนั แตไ่มส่ำมำรถเปล่ียน 

หรือเพิ่มจ ำนวนคนในทีมได ้

●  ผูส้มคัรแตล่ะคน มีสิทธ์ิลงสมคัรในนำมสมำชิกของทีมไดม้ำกกวำ่ 1 ทีม 



 

 

 

●  กำรประกวด SCGP Packaging Speak Out 2022 แบง่เป็นกำรประกวดท่ีประเทศไทย และกำร

ประกวดท่ีประเทศเวียดนำม ซึ่งแยกกำรตดัสินผลงำน และกำรมอบรำงวลัเป็นเอกเทศกนั ผูส้มคัรตอ้ง

พิจำรณำเขำ้รว่มโครงกำรในประเทศใดประเทศหนึ่งเท่ำนัน้ ไมส่ำมำรถเขำ้รว่มประกวดพรอ้มกนัทัง้ 2 

ประเทศได ้โดยทีมงำนจะพิจำรณำตดัสิทธ์ิทีมท่ีมีผูส้มคัรสง่ผลงำนเขำ้รว่มทัง้ 2 ประเทศทนัที 

●  ในกำรประกวด SCGP Packaging Speak Out 2022 แตล่ะทีมสำมำรถสง่ผลงำนไดม้ำกกวำ่ 1 

ผลงำน และไมจ่  ำกดัจ ำนวนผลงำน 

●  ลงทะเบียนทีมผูส้มคัร และส่งผลงำนทำงออนไลนท่ี์ www.scgpackaging.com ใหค้รบถว้น ภำยใน

วนัท่ี 1 สิงหำคม – 12 กนัยำยน 2565 โดยปิดรบัผลงำนเวลำ 23.00 น. (GMT +7)  

●  รำยละเอียดของชิน้งำนท่ีสง่เขำ้ประกวด 

○  (บังคับ) ภำพผลงำนท่ีจะแสดงเป็นภำพปก (Cover photo) บนเว็บไซต ์ขนำดภำพ 1280x720 

px (แนวนอน) ควำมละเอียด 72 dpi ไฟลน์ำมสกลุ JPG หรือ PNG ขนำดไมเ่กิน 5 MB 

จ  ำนวน 1 ภำพ 

○  (บังคับ) รำยละเอียดของผลงำน ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

○  (บังคับอย่างน้อย 1 รูป ในกรณีทีมี่ภาพเดียว สามารถใช้ภาพปกมาอัปโหลดได้ ตาม

ขนาดภาพรายละเอียดผลงานทีร่ะบุไว้) ภำพรำยละเอียดผลงำน ขนำดภำพ 1280x720 px 

(แนวนอน) ควำมละเอียด 72 dpi ไฟลน์ำมสกลุ JPG หรือ PNG ขนำดไมเ่กิน 5 MB จ  ำนวน  

1 - 5 ภำพ  

○  (ไม่บงัคบั) ลิงคว์ิดีโอกำรน ำเสนอผลงำนจำกยทูปู ควำมยำววิดีโอไมไ่มเ่กิน 1.30 นำที 

●  กำรเตรียมตวัของผูเ้ขำ้รอบ 10 ทีมสดุทำ้ย 

○  (ไม่บงัคบั) นดัหมำยปรกึษำเรื่องกำรออกแบบกบันกัออกแบบ SCGP ช่วงวนัท่ี 19 – 23 

กนัยำยน 2565 ตำมตำรำงท่ีทีมงำนจดัไว ้ 

○  (บังคับ) พฒันำผลงำนเพื่อน ำเสนอในรอบชิงชนะเลิศ จดัท ำสไลดเ์พ่ือน ำเสนอบนเวที และสง่

ไฟลน์ ำเสนอผลงำนขนำด A2 จ ำนวน 1 ชิน้งำน เพ่ือใหผู้จ้ดังำนใชป้ระกอบกำรจดัแสดงผล

งำนในรอบชิงชนะเลิศ 

○   (บังคับ) จดัท ำ Mock up ผลงำนตำมสดัสว่นจรงิ (1:1) เพ่ือประกอบกำรน ำเสนองำน และ

กำรจดัแสดงผลงำนในรอบชิงชนะเลิศ 

http://www.scgpackaging.com/


 

 

■  หำกมีกำรเปล่ียนแปลงกำรน ำเสนองำนในรอบสดุทำ้ยเป็นกำรประชมุแบบออนไลน ์ผู้

เขำ้รอบจะตอ้งจดัเตรียมวิดีโอท่ีถ่ำยท ำ Mock up เพ่ือเปิดประกอบกำรน ำเสนอ

ผลงำนในรอบชิงชนะเลิศ  

เริ่มประกำศและประชำสมัพนัธโ์ครงกำร SCGP Packaging Speak Out 2022  

ลงทะเบียนทีม และสง่ผลงำนเขำ้ประกวดผำ่นทำงออนไลน ์

ประกำศผลผูเ้ขำ้รอบ 10 ทีมสดุทำ้ย ผำ่นทำงเว็บไซต ์

ผูเ้ขำ้รอบ 10 ทีมสดุทำ้ย นดัหมำยปรกึษำออนไลนเ์รื่องกำรออกแบบกบันกัออกแบบ SCGP 

งำนรอบชิงชนะเลิศ SCGP Packaging Speak Out 2022 ผูเ้ขำ้รอบ 10 ทีมสดุทำ้ยน ำเสนอผลงำนทีมละ  

5 นำที บนเวที และประกำศผลผูช้นะเลิศ  

 

 แนวคิดในกำรออกแบบ ส่ือสำรเรื่อง “EASY to RECYCLE” หรือ “UPCYCLE” ไดอ้ยำ่งมี
ควำมคดิสรำ้งสรรค ์และโดดเดน่ 

 

 กำรออกแบบโครงสรำ้งของบรรจภุณัฑมี์ควำมเป็นไปไดใ้นกำรผลิต และออกแบบให้
ผูบ้รโิภคใชง้ำนไดส้ะดวก ง่ำย และไมซ่บัซอ้น 

 แพคเกจจิง้มีควำมเหมำะสมและสอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑ ์มีคณุสมบตัใินดำ้นกำรห่อหุม้ 
ปกปอ้งสินคำ้ และมีกำรระบฉุลำกสินคำ้  

 



 

 

 กำรออกแบบกรำฟิกมีควำมสวยงำม และเหมำะสมกบักลุม่เปำ้หมำยของผลิตภณัฑท่ี์
เลือก 

 

 บรรจภุณัฑท่ี์ออกแบบมำมีควำมเป็นไปไดใ้นกำรน ำไปท ำขำยจรงิ ทัง้ในดำ้นเศรษฐกิจ 

และดำ้นกำรตลำด 

The Judge’s selection for 10 finalists  

ผูผ้ำ่นเขำ้รอบทัง้ 10 ทีมไดร้บัประกำศนียบตัรจำก SCGP ในรูปแบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส ์

รางวัล The Best of Challenge (จ านวน 1 รางวัล) 

ทีมท่ีไดร้บัคะแนนสงูสดุ ไดร้บัเงินรำงวลั 70,000 บำท และมอบประกำศนียบตัรใส่กรอบจำก SCGP ให้

สมำชิกทกุคนในทีม 

รางวัล Runner-Up (จ านวน 1 รางวัล) 

ทีมท่ีไดร้บัคะแนนเป็นอนัดบั 2 ไดร้บัเงินรำงวลัทีมละ 50,000 บำท และมอบประกำศนียบตัรใสก่รอบจำก 

SCGP ใหส้มำชิกทกุคนในทีม 

รางวัล Honorable Mentions (จ านวน 3 รางวัล) 

ทีมท่ีไดร้บัคะแนนเป็นอนัดบั 3-5 ไดร้บัเงินรำงวลัทีมละ 30,000 บำท 



 

 

1. ขอ้มลูสว่นตวัในใบสมคัรของผูป้ระกวดตอ้งเป็นขอ้มลูจรงิ และรำยละเอียดผลงำนท่ีเขำ้ประกวด

ตอ้งครบถว้นตำมท่ีระบใุนใบสมคัรนี ้มิฉะนัน้ผลงำนของท่ำนถือเป็นโมฆะ 

2. ผูเ้ขำ้รว่มประกวดจะตอ้งสรำ้งสรรคผ์ลงำนชิน้ใหม่ดว้ยตนเอง และไมท่  ำซ ำ้ หรือดดัแปลง หรือน ำ

ผลงำนของบคุคลอ่ืนสง่ประกวด และไมน่ ำเสนอเนือ้หำท่ีก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ หรือโตแ้ยง้ใน

สงัคม รวมทัง้ยืนยนัวำ่ผลงำนท่ีสง่ประกวดไมล่ะเมิดลิขสิทธ์ิ หรือสิทธ์ิในทำงทรพัยส์ินทำงปัญญำ

ใด ๆ ของบคุคลอ่ืน และตอ้งไมเ่คยผำ่นกำรประกวด หรือชนะกำรประกวดท่ีใดมำก่อน หำกไดร้บั

รำงวลั และมีกำรตรวจพบในภำยหลงัวำ่มีผลงำนท่ีสง่เขำ้ประกวดไดล้ะเมิดขอ้ก ำหนดเหลำ่นี ้กำร

ประกำศผลจะถือเป็นโมฆะ และ SCGP มีสิทธิเรียกคืนรำงวลัทัง้หมด ทัง้นี ้ผูส้มคัรยินยอมชดใช้

คำ่เสียหำยทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ตอ่ผูจ้ดัประกวดดว้ย 

3. ผูส้มคัรตกลงยินยอมใหผ้ลงำนท่ีสง่เขำ้ประกวดตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ SCGP และอนญุำตใหน้ ำ

ทรพัยส์ินทำงปัญญำในผลงำนท่ีสง่เขำ้ประกวดไปพฒันำเป็นบรรจภุณัฑท่ี์ใชเ้พ่ือกำรคำ้ขำยเชิง

พำณิชยไ์ด ้และอนญุำตใหผู้จ้ดัประกวดสำมำรถเผยแพรเ่พ่ือกำรประชำสมัพนัธก์ำรประกวดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัโครงกำรได ้

4. 10 ผลงำนท่ีผำ่นกำรคดัเลือกในรอบ Finalists ถือเป็นลิขสิทธ์ิของ SCGP และสำมำรถดดัแปลง 

ท ำซ ำ้ คดัลอกผลงำนดงักลำ่วเพ่ือประโยชนท์ำงกำรคำ้ได ้

5. เจำ้ของผลงำนทัง้ 10 ทีมท่ีผ่ำนกำรคดัเลือก จะตอ้งสำมำรถเขำ้รว่มกิจกรรมทกุกิจกรรมของกำร

ประกวด มิเชน่นัน้จะถือวำ่สละสิทธ์ิ แตห่ำกมีเหตจุ  ำเป็นจรงิ ๆ จะตอ้งแจง้ใหผู้จ้ดัประกวดรบัทรำบ

และจะไดร้บักำรพิจำรณำเป็นกรณีไป 

6. ผูจ้ดัประกวดจะหกัภำษี ณ ท่ีจำ่ยไวใ้หใ้นอตัรำรอ้ยละ 5 จำกผูเ้ขำ้รว่มประกวดท่ีไดร้บัเงินรำงวลั

จำกกำรประกวด ตำมกฏหมำยก ำหนด 

7. กำรย่ืนใบสมคัรของผูเ้ขำ้รว่มประกวดถือวำ่ ผูเ้ขำ้รว่มประกวดตกลงปฏิบตัิตำมกตกิำและเง่ือนไข

ในกำรสง่ผลงำนทกุประกำร และใหก้ำรตดัสินของคณะกรรมกำรถือเป็นท่ีสดุ โดยผูเ้ขำ้รว่ม

ประกวดยอมรบักำรพิจำรณำและค ำวิจำรณข์องคณะกรรมกำรเก่ียวกบักำรแสดงผลงำนหรือกำร

เผยแพรผ่ลงำนท่ีสง่ประกวดโดยสงบ และจะไมแ่สดงควำมเห็นวิพำกษว์ิจำรณอ์นัเก่ียวกบักำร

พิจำรณำและค ำวิจำรณด์งักลำ่ว ในทกุชอ่งทำงกำรส่ือสำร อนัเป็นเหตใุหค้ณะกรรมกำรและ/หรือผู้

จดัโครงกำรเกิดควำมเสียหำยตอ่ทรพัยส์ินและช่ือเสียงอย่ำงใด 



 

 

8. SCGP ถือวำ่ทำ่นยินยอมใหเ้ว็บไซตส์ง่ขอ้มลูของทำ่น เชน่ ช่ือผูใ้ชง้ำน ท่ีอยู่ และอีเมลแอดเดรส 

(ตอ่ไปในขอ้ก ำหนดนีเ้รียกวำ่ “ขอ้มลูผูใ้ช”้) ไปยงั SCGP และ/หรือตวัแทนท่ีไดร้บัอนญุำตของ 

SCGP รวมทัง้ยินยอมให ้SCGP และ/หรือตวัแทนท่ีไดร้บัอนญุำต บนัทกึ ประมวลผล และเก็บ

ขอ้มลูผูใ้ชด้งักล่ำวตำมท่ีจ ำเป็นเพ่ือใหบ้รกิำรตำมวตัถปุระสงคท่ี์ก ำหนดไวใ้นนโยบำยควำมเป็น

สว่นตวัของ SCGP 

 

ทำ่นสำมำรถตรวจสอบนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัของ SCGP ไดท่ี้ 

https://www.scgpackaging.com/th/privacy-notice  

 

  

https://www.scgpackaging.com/th/privacy-notice


 

 

 

 

 

 

Speak out to the world with packaging design 

SCGP Packaging design contest 2022 inspired by the Rethink for BETTER NORMAL concept for 

the next generations who desire the better world 

 

 

  

We define “NORMAL” differently 

The great opportunity for Gen Z to design a sustainable packaging through the submission of a 

workpiece related to “EASY to RECYCLE” or “UPCYCLE” 

If you want to make the world better... we offer this chance to you 

 

The definition of “EASY to RECYCLE” and “UPCYCLE” in the SCGP Packaging Speak Out -packaging design 

contest 2022 

EASY to RECYCLE – Design the packaging that is suitable for recycling. This challenge combines the structural 

package design that is easy to assembly for recycling and the graphic design on package that communicate to 

consumers on how to recycle this package in an uncomplicated way. 

UPCYCLE – Design the packaging to extend the packaging’s lifespan before discarding using a shape-shifting 

method (Transformation) of the packaging after the product is taken out so that it can be used again (Reuse). Any 

cuts, folds, or perforations from the packaging production process must be present on the package . Only in the 

case of plastic package can additionally cutting, drilling, and gluing equipment be utilized to aid in the processing . 

Moreover, consumers must be able to easily adjust the shape of the packaging. 

 Participants can submit packaging designs from the following industries. 

o Fresh, ready-to-eat, and processed foods, as well as agricultural products such as fresh fruits and 

vegetables, cereals, seafood, frozen meals, and snacks 

o E-commerce business 

o Food and product delivery service, as well as take away service 

o Beverage 

o Consumer goods 

o Electrical and electronic appliance 

o Clothing, textiles, and shoes 

o Furniture 

o Except for illegal products 

 Packaging design utilizing paper, plastic, or packaging combining both paper and plastic 

Remark 

 The SCGP Packaging Speak Out 2022 –packaging design contest will be held separately in Thailand and 

Vietnam. 

o In Thailand, the contest is known as “SCGP Packaging Speak Out 2022” - Thailand 

o In Vietnam, the contest is known as “SCGP Packaging Speak Out 2022 - Vietnam” 

ELIGIBILITY & RULES 



 

 

 This contest is only available to students aged 17 to 25, who are not older than 25 on the last day of 

submission. 

 No restrictions on gender or nationality 

 Applicants may apply as a group of 1-3 members from the same or different universities. During the 

contest, each team can reduce the number of team members but cannot change or increase the number 

of team members. 

 Applicants can apply on behalf of more than one team. 

SUBMISSION REQUIREMENTS 

 The SCGP Packaging Speak Out 2022 contest is separated into two events: one in Thailand and one in 

Vietnam, which separates the workpiece evaluation and awards. Applicants must only consider 

participating in the program in one country only. Applicants who join both countries will be disqualified. 

 Each team may submit more than one workpiece submission in the SCGP Packaging Speak Out 2022 – 

Thailand contest, and there is no limit to the number of workpiece submissions. 

 Register a team of applicants and submit all workpieces online at www.scgpackaging.com  between 1st 

August and 12th September 2022, with a deadline of 11.00 p.m. (GMT+7). 

 Workpiece submission details 

o (Required) The image that to be displayed as a cover photo on the website, image size 1280x720 px 

(Horizontal), resolution 72 dpi, file extension JPG or PNG, maximum size 5 MB, quantity 1 image. 

o (Required) Workpiece description in Thai, along with English. 

o (Require at least 1 image, in case of having only one image, applicants can use cover image 

according to the image size and the details of the workpiece specified as follows) Workpiece 

requirements: image size 1280x720 px (horizontal), resolution 72 dpi, file extension JPG or PNG, 

maximum size 5 MB, quantity 1 – 5 images. 

o (Optional) YouTube link of video presentation with no longer than 1.30 minutes. 

 The preparation of the 10 finalist teams 

o (Optional) Arrange a design consultation session with SCGP designers from 19th – 23rd September, 

2022, according to the staff’s scheduling 

o (Required) Develop design to present in the final. Prepare slides for a stage presentation and submit 

an A2 size presentation file to be used for the final round’s exhibition. 

o (Required) To support the presentation and exhibitions in the final, create a mock-up of the workpiece 

in the actual proportion (1:1). 

 If the final presentation is converted to an online seminar, finalist teams must provide a video presentation 

of mock-up. 

KEY DATES 

1st August – 12th September, 2022 (The deadline is at 11:00 p.m. GMT+7) 

Register and submit the workpiece online 

 

18th September, 2022 

The results of the 10 finalist teams will be announced on the website. 

 

19th – 23rd September, 2022 

 The 10 finalist teams make an appointment with an SCGP designer for an online design consultation session . 

 

8th October 2022 

The final round of SCGP Packaging Speak Out 2022 - Thailand. Each 10 finalist teams will deliver a 5-minute 

presentation on the stage and the committees will announce the winner. 

JUDGING CRITERIAS 

http://www.scgpackaging.com/


 

 

1. Creativity and Design Concept - (30 points) 

 Design concept on “EASY to RECYCLE” or “UPCYCLE” shall be creative and outstanding. 

2. Functionality - (30 points) 

 Packaging design must be practical for manufacturing, easy, and convenient for a consumer 

 Packaging must be relevant to the product, to have a suitable packing, adequately to protect the product 

and provide required statements and information on package. 

 

3. Aesthetic and Customer-centricity - (30 Points) 

 Graphic design must contain visual attractiveness and be compatible with the market target you choose. 

4. Practicality And Marketability- (10 points) 

 Packaging should be designed to be authentically practical for a matter of economy and marketing . 

  

AWARDS 

SCGP Packaging Speak Out 2022 – Thailand 

::: Finalist Round::: 

The Judge’s selection of 10 finalists 

The top 10 finalists will receive an electronic certificate from SCGP 

 

::: Final Round ::: 

 The Best of Challenge 1 award 

The highest-scoring team will receive prize money, 70,000 Baht, and a framed certificate for all members. 

 Runner-Up 1 awards 

The team ranked second in the contest will receive prize money, 50,000 Baht, and a framed certificate for all 

members. 

 Honorable Mentions 3 awards 

The teams ranked third to fifth in the contest will receive prize money of 30,000 Baht each. 

 

Rules & Regulations 

1. Applicants of the contest undertake to provide real and true information and a submitted work must be complete 

as indicated in the application form. In case of providing false information or failure by the applicants to fulfill the 

obligations under these rules, the applicants will be disqualified. 

2. Applicants must be the creator of the work that they submit to the contest. Their work must be their original 

concept and not a copy of anyone else’s copyrighted material. A matter of the workpiece must not contain 

content that provokes conflict in society. Upon submitting their work to this contest, they are solely responsible 

for any infringement on copyrighted materials and guarantee their work has never been through any contests 

before. If the committee finds out they infringe upon these rules, the applicants will be disqualified and SCGP 

will have the right to take back all the prizes. Thus applicants agree to compensate the organizer if the organizer 

incurs a loss as a result. 

3. Applicants agree to give copyright ownership to SCGP and grant SCGP the right to use the materials submitted 

to be used for commercial activities and to be used to promote the projects participating in it. 

4. 10 selected works in the finalist round will become the copyright of SCGP and be eligible to be altered, 

duplicated, and copied for commercial purposes. 



 

 

5. The 10 finalist teams must participate in every session of the contest otherwise applicants will be disqualified . 

In the event of any accident or emergency, the contest organizer shall be informed by applicants for further 

consideration.  
6. The organizer shall make withhold tax deductions at 5% of applicants’ paycheck from the prize money.  

7. Upon submitting an application form, applicants agree to be bound by the rules and regulations of the contest . 

The referee's decision is final and may not be subject to any discussions or correspondence.   

8. Applicants acting by will, allow SCGP to transfer personal information such as user name, address, and email 

address (The information above refers to “User” afterward) to SCGP and/or an authorized representative. 

Applicants grant an agreement to SCGP to record, process and store the information above only as necessary 

to ensure the safety policy of SCGP. 

 

More information can be found in the SCG Policy at https://www.scgpackaging.com/th/privacy-notice    

 

https://www.scgpackaging.com/th/privacy-notice

