
 

 
 

แบบฟอร์ม 2 
 

แบบฟอร์มน ำเสนอข้อมูลผู้ประกอบกำรที่ Success Cases 
.............................................................................. 

 
1. ช่ือสถำนประกอบกำร / ผู้ประกอบกำร  บริษัท ภูเครือ จ ำกัด 
 
2. ผู้ประกอบกำรในกลุ่ม  

 ผู้ประกอบกำรและบุคลำกรภำคอุตสำหกรรม  
 ชุมชนและวิสำหกิจชุมชน  
 เกษตรกรธุรกิจเกษตร  
 ประชำชน แรงงำน และบัณฑิตจบใหม่ 
 

2. ประเภทธุรกิจ  แปรรูปผลิตผลทำงกำรเกษตรทุกชนิด 
 
3. ผลิตภัณฑ์ /ภำพประกอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำแฟบด          เมล็ดกำแฟคั่ว      กำแฟบดพร้อมซองชง 
 
 



 

 
 

 
 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทวำงขำยในร้ำนสรรพสินค้ำ 
 
4. ที่ตั้ง 11/7 หมู่ที่ 5 ต ำบลห้วยแก้ว อ ำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 
 
5. โทรศัพท ์คุณนพดล ทินรัตน์วรกุล 081-399-7400 
 
6. ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำจำก กสอ. (กิจกรรม / โครงกำรพัฒนำธุรกิจบริกำรเครื่องจักรและเทคโนโลยี
ทำงกำรเกษตร กสอ. เข้ำไปช่วยเหลืออย่ำงไร) 

บริษัท ภูเครือ จ ำกัด ด ำเนินธุรกิจทำงด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลทำงกำรเกษตร โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือปลูก
และแปรรูปคำแฟ โดยใช้ชื่อทำงกำรค้ำ "Acaba" โดยธุรกิจเริ่มแรกของบริษัทคือกำรท ำไร่กำแฟ จำกนั้นได้ผันตัวเอง
เข้ำสู่แวดวงด้ำนกำแฟ เบื้องต้นได้รวมตัวจัดตั้งกลุ่มวิสำหกิจชมชนกลุ่มผู้ปลูกชำและกำแฟคุณภำพบ้ำนป๊อก เพ่ือ
ด ำเนินกิจกรรม แต่พบว่ำกำรขับเคลื่อนด้วยกลุ่ม มีปัจจัย และข้อจ ำกัดที่เป็นอุปสรรคมำกมำย คุณนพดล ทินรัตน์
วรกุล จึงได้จัดตั้งบริษัทภูเครือ จ ำกัดขึ้นอีกทำงหนึ่ง เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกิจกรรมคล่องตัวมำกขึ้น กว่ำ 6 ปี กับกำร
ลงมือปฏิบัติ เรียนรู้ พัฒนำและผสมผสำนภูมิปัญญำท้องถิ่นและหลักวิชำกำรสำกล เพ่ือเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน 
“ควำมรู้เรื่องกำแฟ” ให้กับชุมชนใกล้เคียงและผู้ที่สนใจได้มีโอกำสเข้ำมำศึกษำควำมรู้เรื่องกำแฟแบบครบวงจร และ
เชื่อมโยงเกษตรกรผู้ปลูกกำแฟผู้ผลิต แปรรูปสินค้ำคุณภำพและน ำส่งถึงมือผู้บริโภค เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนของ
อำชีพ อีกทั้งยังสนับสนุน ผลิต กำแฟดูแลป่ำ (shade grow) และระบบปลูกธรรมชำติ/ออร์แกนิคและส่งสินค้ำ
คุณภำพและปลอดภัยให้ผู้บริโภคด้วยปณิธำน “เรำปลูก เรำผลิตไว้บริโภค และแบ่งปันให้กับคนที่เรำรัก” เป็นสิ่งที่
บริษัทคำดหวังจะสร้ำงควำมยั่งยืน ของห่วงโซ่กำแฟ ตั้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ 

 
 
นอกจำกนี้ในส่วนของ “Acaba Coffee” เป็นร้ำนกำแฟในเครือบริษัท ภูเครือ จ ำกัด โดยปลูกต้นกำแฟ

และเก็บเมล็ดผ่ำนกระบวนกำรตำก หมัก คั่ว และจ ำหน่ำยภำยใต้แบรนด์ Acaba มีผลิตภัณฑ์ทั้งกำแฟคั่วบด และ
สำรกำแฟดิบ ปลูกกำแฟในพ้ืนที่กว่ำ 100 ไร่ มีผลผลิต 30-40 ตันต่อปี ปลูกผสมผสำนกับต้นชำอัสสัม ท ำให้ได้
กำแฟที่มีรสชำติและกลิ่นพิเศษต่ำงจำกที่อ่ืน โดยในปี 2562 ได้รับค ำสั่งผลิตเพ่ือส่งออกไปต่ำงประเทศ อำทิ กรีซ 



 

 
 

ฝรั่งเศส และจีนไทเป ปัจจุบันมีช่องทำงจ ำหน่ำยออนไลน์บนแพลทฟอร์ม E-commerce เช่น Shopee และ 
Lazada นอกจำกนี้ ยังเป็นศูนย์กำรฝึกอบรมและพัฒนำผู้ประกอบกำรกำแฟครบวงจร และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
ควำมรู้เรื่องกำแฟอีกด้วย 

 
 

กระบวนกำรแปรรูปผลิตผลกำแฟของ บริษัท ภูเครือ จ ำกัด 
 

จำกกำรประเมินศักยภำพผู้ประกอบกำรเบื้องต้นตำมปัจจัย 10 ด้ำน พบว่ำปัญหำที่ส ำคัญของกิจกำรคือ
กำรสร้ำงควำมน่ำสนใจในผลิตภัณฑ์ และช่องทำงกำรขำยที่ยังไม่เข้ำถึงผู้บริโภคในวงกว้ำงส่งผลถึงผลกำรด ำเนิน
ธุรกิจที่อยู่ในระดับปำนกลำงซึ่งกำรวิเครำะห์ดังกล่ำวเป็นไปในทิศทำงเดียวกับควำมเห็นและควำมต้องกำรในกำร
พัฒนำธุรกิจของตัวผู้ประกอบกำรเอง 

 
แผนภำพกำรประเมินศักยภำพผู้ประกอบกำร 

 
 กำรเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำธุรกิจบริกำรเครื่องจักรและเทคโนโลยีทำงกำรเกษตร โดยกองพัฒนำเกษตร
อุตสำหกรรม กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม ท ำให้มีโอกำสได้รับองค์ควำมรู้ด้ำนกำรสร้ำงแบรนด์สร้ำงควำมน่ำสนใจหรือ
ควำมโดดเด่นในผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำรพัฒนำช่องทำงกำรขำย กำรสร้ำงฐำนข้อมูลลูกค้ำซึ่งเป็นจะน ำไปสู่กำรก ำหนด
นโยบำยกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรส่งเสริมกำรขำย รวมถึงกำรเข้ำมำเป็นสมำชิกใน IAID Application ท ำให้ได้
เพ่ิมช่องทำงกำรขำยและสร้ำงเครือข่ำยผู้ให้และผู้ใช้บริกำรของบริษัท 
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1. ผลกำรด ำเนินธุรกิจใน
ปัจจุบัน

2. กำรค้ำงช ำระหนี้

3. จ ำนวนลูกค้ำของกิจกำร
ช่วง 1 ปี ท่ีผ่ำนมำ

4. ยอดขำย

5. มีกำรพัฒนำช่องทำงกำร
ขำยหรือให้บริกำร

6. กำรคืนสินค้ำเทียบกับ
จ ำนวนขำย

7. แผนธุรกิจ หรือแผนกำร
ขำย หรือแผนกำรจัดกำร

8. ผลิตภัณฑ์ หรือกำร
ให้บริกำร มีควำมน่ำสนใจ

9.กำรได้รับใบอนุญำตในกำร
ด ำเนินกิจกำรตำม…

10. ผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนหรือยอดขำยจำก…



 

 
 

 
7. ผลท่ีได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร (ผลลัพธ์เชิงคุณภำพ / ปริมำณ)  
    

กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำธุรกิจบริกำรเครื่องจักรและเทคโนโลยีทำงกำรเกษตร โดย
กองพัฒนำเกษตรอุตสำหกรรม กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม ท ำให้บริษัทได้รับองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์
และกำรพัฒนำช่องทำงกำรขำยออนไลน์ รวมถึงเทคนิคกำรสร้ำงแบรนด์ให้โดดเด่น และที่ส ำคัญกำรได้เข้ำร่วมใน 
IAID Application เป็นกำรเพ่ิมช่องทำงกำรเข้ำถึงลูกค้ำในกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตผลเกษตร และ มี
โอกำสในกำรสร้ำงเครือข่ำยในส่วนของผู้ให้บริกำรในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท ภูเครือ จ ำกัด ได้น ำผลิตภัณฑ์เข้ำ
ร่วมจ ำหน่ำยผ่ำนทำง Application จ ำนวน 3 รำยกำรและได้รับกำรตอบรับจำกกลุ่มผู้บริโภคเป็นอย่ำง 

นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังได้รับค ำแนะน ำจำกที่ปรึกษำโครงกำรและกรมส่งเสริมอุตสำหกรรมเกี่ยวกับ
เทคนิคกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ท ำให้กำรรับรู้ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำยมำกขึ้น อีกทั้งยังมี
ค่ำใช้จ่ำยต่ ำช่วยลดต้นทุนกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯได้อีกทำงหนึ่ง 

ในส่วนของกำรเข้ำร่วมให้บริกำรผ่ำน IAID Application ในระยะเวลำประมำณ 6 เดือน พบว่ำมียอด
ให้บริกำรขนส่งสินค้ำที่ด ำเนินกำรผ่ำนระบบมีมูลค่ำถึง 15,910 บำท และยังคงมีผู้เข้ำใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 


