
บริษัท เกษตรแก้ว จ ำกัด 

(Kasetkaew Co., Ltd.)
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Background | ควำมเป็นมำ
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• บริษัท เกษตรแก้ว จ ำกัด เกิดขึ้นจำกกำรร่วมมือ
ระหว่ำงคณะเกษตรศำสตร์ และศิษย์เก่ำของ
คณะเกษตรศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่       
ในโอกำสครบรอบ 55 ป ีของคณะฯ

• เป็นนิติบุคคลที่มีกำรบริหำรจัดกำรเชิงธุรกิจและ
ก ำกับกำรดูแลกำรลงทุนบนฐำนกำรเกษตรที่มี
กำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบกำรผลิต
ที่มีมำตรฐำนปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสร้ ำงมูลค่ ำ เพิ่ ม  เพื่ อคุณภำพชี วิตที่ ดี 
(Smart Agriculture for Better Life)
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ควำมเป็นมำ



• มุ่งสร้ำงคุณค่ำสินค้ำบริกำรด้ำนกำรเกษตร 
สร้ำงควำมสมดุลยั่งยืนสู่ระบบกำรเกษตร 
(Sustainability) และกำรสร้ำงประโยชน์คืนสู่
สังคม (Sharing) 

• บริษัทมีแผนธุรกิจแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร 
กลุ่มกำรบริกำรด้ำนกำรเกษตร 
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วัตถุประสงค์
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1.   เพื่อพัฒนำวิชำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์เกษตรสู่กำรประกอบธุรกิจอย่ำงครบวงจร ส่งเสริม

ก ำ ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ก ำ รปฏิ บั ติ  ส ร้ ำ ง ร ำ ย ไ ด้ แ ล ะ โ อก ำ ส แก่  คณ ะ เ กษต รศ ำ สต ร์ 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่    ให้สำมำรถพัฒนำ และเติบโตอย่ำงยั่งยืน (Platform กำรเรียนรู้ สู่

กำรปฏิบัติ พัฒนำต่อยอดเชิงธุรกจิ เพื่อกำรด ำเนินงำนอย่ำงยั่งยืน)

2.  เพื่อสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ดีมีมำตรฐำนสูง ผ่ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร

และองค์ควำมรู้ทำงวทิยำศำสตร์เกษตร เพื่อยกระดับคุณภำพชีวติที่ดีให้แก่ผู้บรโิภค

3.  เพื่อสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยและควำมร่วมมือทำงวิชำกำรเกษตร เพื่อส่งเสริมชื่อเสียง

ของคณะเกษตรศำสตร์ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่
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วัตถุประสงค์
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วิสัยทัศน์
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“เป็นองค์กรธุรกิจท่ีสร้ำงคุณค่ำสินค้ำบริกำร

จำกกำรศึกษำวิจัยกำรเกษตร

เพ่ือส่งมอบคุณภำพชีวิตท่ีดีสู่ผู้บริโภค 

(The Well-being Science)”
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วิสัยทัศน์
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พันธกิจ
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พันธกิจ
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หำรำยได้จำกกำรเพิ่มศักยภำพทำงกำรตลำดของผลติผล ผลิตภณัฑ์ 
และกำรบริกำรวิชำกำรของคณะเกษตรศำสตร์ รวมถึงผลิตผลและผลิตภัณฑ์

ของเกษตรกรและเครือข่ำยศิษย์เก่ำ เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนใน
พันธกิจต่ำง ๆ ของคณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
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ทุนจดทะเบียนและ
โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น
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12หมำยเหตุ: กำรช ำระค่ำหุ้น ช ำระขั้นต่ ำ ร้อยละ 25 ของมูลค่ำหุ้นที่ถอื 
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ผู้ถือหุ้น บริษัท แอ็กก้ี ครีเอชั่น จ ำกัด  
1. คุณสมชัย สมัยสุต (รุ่น 6) 20% รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส บริษัท เจรญิโภคภัณฑ์อำหำร จ ำกัด (มหำชน)

2. คุณดวงมนู ลีลำวณิชย์ (รุ่น 12) 15% ที่ปรึกษำคณะเกษตรศำสตร์ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่

3. คุณณรงค์ เจียมใจบรรจง (รุ่น 14) 15% รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส บริษัท เจรญิโภคภัณฑ์อำหำร จ ำกัด (มหำชน)

4. คุณประกำยแก้ว  ทองเจรญิ (รุ่น 16) 15% เจ้ำของยนิดีฟำร์ม จังหวัดสระบุรี

5. คุณอดิศร ไตรสนิสมบูรณ์ (รุ่น 18) 15% เจ้ำของบรษิัท พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ำกัด

6. คุณฐำนพัทย์ โชติมณีรัศม์ (รุ่น 24) 10% กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท คิว แม็กซ์ อะโกรเทค จ ำกัด

7. คุณเอกภพ ช่ำงแก้ว (รุ่น 31) 10% กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท แบรนด์ยัง จ ำกัด
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โครงสร้ำงองค์กร
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คณะกรรมกำรบริหำร
1. นำยอดิศร ไตรสินสมบูรณ์ (กรรมกำรผู้จัดกำร)

2. นำยเอกภพ ช่ำงแก้ว

3. นำยฐำนพัทย์ โชติมณรัีศม์

4. นำงสำวทฤษฎี ค ำหล่อ

5. นำยซวง ชัยสุโรจน์

ให้กรรมกำรบริหำรบริษัทฯ เฉพำะวำระแรกนับจำกวันจดทะเบียนจัดตั้งบรษิัท ให้มีวำระ 5 ปี 

(มวีำระถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2569) หลังจำกนั้น ให้มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 4 ปี
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ผลิตภัณฑ์เริ่มต้นของ 
บริษัท เกษตรแก้ว จ ำกัด
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หัวปทุมมำกำแฟอรำบิก้ำ กล้ำไม้
สำร

ปรับปรุงดิน
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แผนธุรกิจ
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Operational Flow กำแฟ >> เพ่ิมมูลค่ำด้วยกำร Branding

สถำนีวจิัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรทีสู่ง
ขุนช่ำงเคี่ยน/ หนองหอย / ป่ำเก๊ียะ
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ก ำลังกำรผลิต: 10,000 กิโลกรัมต่อปี
ต้นทุนกำรผลิต: 500 บำท/กิโลกรัม

Producers Distributor / Marketing

ลูกค้ำ: ผู้บริโภคสินค้ำพรีเมี่ยม
รำคำขำย: 1,000 บำท/กิโลกรัม

ประมำณกำรรำยได้ในปแีรก: 10,000,000 บำท (ก ำไร 4,000,000 บำท)
แผนกำรขยำยธุรกิจ: ขยำยสู่กำรรับซื้อสำรกำแฟจำกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกำแฟ เพื่อน ำมำแปรรูป

ผลผลิต ผลผลิต

ค่ำผลผลิต

Customers



Operational Flow สำรปรับปรุงดิน >> เพ่ิมมูลค่ำด้วยกำร Branding

ศูนย์วิจัย สำธิต และ
ฝกึอบรมกำรเกษตรแม่เหียะ
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ก ำลังกำรผลิต: 180,000 กิโลกรัมต่อปี
ต้นทุนกำรผลิต: 8 บำท/กิโลกรัม

Producers Distributor / Marketing

ลูกค้ำ: ผู้ซื้อรำยย่อย
รำคำขำย: 12 บำท/กิโลกรัม

ประมำณกำรรำยได้ในปีแรก: 2,160,000 บำท (ก ำไร 540,000 บำท) 
แผนกำรขยำยธุรกิจ: เพ่ิมก ำลังกำรผลิต

ผลผลิต ผลผลิต

ค่ำผลผลิต

Customers



Operational Flow หัวปทุมมำ

เครือข่ำยเกษตรกร           
ผู้ปลูกปทุมมำ
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ก ำลังกำรผลิต: 100,000 หัวต่อปี
ต้นทุน: 20-22 บำท/หัว

เกษตรกร 16-18 บำท/หัว
ค่ำ Royalty Fee (CMU) 4 บำท/หัว

ส่งเสรมิกำรปลูก/สนับสนุนทำงวชิำกำร/
ควบคุมคุณภำพ

ผลผลิต

Producers Distributor / Marketing

ลูกค้ำ: ธุรกจิไม้ดอก
ภำยในและภำยนอกประเทศ

รำคำขำย: 26-28 บำท/หัว

ประมำณกำรรำยได้ในปแีรก: 2,700,000 บำท (ก ำไร 400,000 บำท)
แผนกำรขยำยธุรกิจ: เพิ่มก ำลังกำรผลิต  

ผลผลิต

ค่ำผลผลิต Customers

ผลผลิต



Operational Flow กล้ำไม้ (ตย. กล้ำไม้สัก)
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ก ำลังกำรผลิต: กล้ำไม้สัก 300,000 กล้ำต่อปี (ในปี 65)

ส่งเสรมิกำรปลูก/สนับสนุนทำงวชิำกำร/
ควบคุมคุณภำพ

ผลผลิต

Producers Distributor / Marketing

ลูกค้ำ: ประเภทองค์กร อำทิ กฟผ. เพื่อตอบโจทย์
นโยบำย Carbon credit

รำยได้: ค่ำด ำเนินกำร ร้อยละ 10 ของรำคำขำย
(รำคำขำยประมำณ 35 บำท/กล้ำ)

ประมำณกำรรำยได้ในปีแรก: 10,500,000 บำท (ก ำไร  1,050,000 บำท) 
>> ตย. รำคำขำยกล้ำละ 35 บำท จะจ่ำยให้แก่ผู้ผลิต 31.5 บำท เป็นรำยได้ของบรษิัท 3.5 บำท

แผนกำรขยำยธุรกิจ: ขยำยตลำดองค์กรผู้รับซื้อต้นกล้ำสัก เพื่อตอบสนองนโยบำย Carbon credit

ผลผลิต

เครือข่ำย
ศูนย์ขยำยพันธุ์พืช

ค่ำผลผลิต
Customers



ประมำณกำรรำยได้ในปี 2565

กลุ่มธุรกิจ ผลิตภัณฑ์/บรกิำร จ ำนวนกำรผลิต X รำคำต่อหน่วย ประมำณกำรรำยได้

1. กำแฟ เมล็ดกำแฟคั่วส ำเร็จรูป 10,000 กก. x 1,000 บำท 10.00 ล้ำนบำท

2. สำรปรับปรุงดิน สำรปรับปรุงดิน 180,000 กก. x 12 บำท 2.16 ล้ำนบำท

3. หัวปทุมมำ หัวพันธุ์ปทุมมำ 100,000 หัว x 27 บำท 2.70 ล้ำนบำท

4. กล้ำไม้ ต้นกล้ำไม้สัก 300,000 กล้ำ x 35 บำท 10.50 ล้ำนบำท

รวมประมำณกำรรำยได้ 25.36 ล้ำนบำท
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รำยกำร

ปกีำรผลติ

2565 2566 2567 2568 2569 รวม

ต้นทุน รำยได้ ก ำไร ต้นทุน รำยได้ ก ำไร ต้นทุน รำยได้ ก ำไร ต้นทุน รำยได้ ก ำไร ต้นทุน รำยได้ ก ำไร ต้นทุน รำยได้ ก ำไร

กำแฟ 6.00 10.00 4.00 6.63 11.05 4.42 7.62 12.71 5.08 8.77 14.61 5.85 10.08 16.81 6.72 39.11 65.18 26.07

สำรบ ำรุงดนิ 1.62 2.16 0.54 1.86 2.48 0.62 2.14 2.86 0.71 2.46 3.29 0.82 2.83 3.78 0.94 10.92 14.56 3.64

ปทุมมำ 2.30 2.70 0.40 2.65 3.11 0.46 3.04 3.57 0.53 3.50 4.11 0.61 4.02 4.72 0.70 15.51 18.20 2.70

กล้ำไม้สัก 9.45 10.50 1.05 31.50 35.00 3.50 36.23 40.25 4.03 41.66 46.29 4.63 47.91 53.23 5.32 166.74 185.27 18.53

รวม 19.37 25.36 5.99 42.64 51.64 9.00 49.03 59.38 10.35 56.39 68.29 11.90 64.85 78.54 13.69 232.28 283.21 50.94

Cash Flow โดยภำพรวมของสินค้ำทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์
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หน่วย: ล้ำนบำท



ผลตอบแทนในรูปแบบต่ำง ๆ ที่มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
และคณะเกษตรศำสตร์ จะได้รับ

25

75% 25% 

เช่น กำรบรจิำค
อุปกรณ์ เคร่ืองมอื 
ทุนกำรศกึษำ/วิจัย

1. ค่ำผลผลิต
3. ตอบแทนคณะ
ในรูปแบบอื่น ๆ

2. เงินปันผล

ผู้ถอืหุ้น 
ศิษย์เก่ำคณะเกษตรฯ
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