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PART 1 : 
SV GROUP





เครือ่งจกัร อนัลํา้สมยั



เอสว ีการเกษตร



สภาอตุสาหกรรม

แห่งประเทศไทย

THAILAND 

Board of Investment

มาตรฐาน Q 

กรมพฒันาที่ดิน
สาํนกังานมาตรฐาน

เกษตรอินทรยี์ (มกท.)

รางวลั

Environmental 

Management System 

Award ขัน้สงูสดุ

OTOP

กรมวิชาการเกษตร

           มาตรฐานรบัรองมากที่สดุในไทย



















งานประชุมสามญั

ประจําปี โดยปุ๋ยผึง้มงักร

เป็นสปอนเซอร์หลัก

การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย



งานประชุมสามญั

ประจําปี โดยปุ๋ยผึง้มงักร

เป็นสปอนเซอร์หลัก

การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย



งานสัมมนา เพื่อพฒันากลุ่มเกษตรกรให้เตบิโตและยัง่ยืน

โดยทางบริษทัจดัร่วมกับ สภาเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่





งานสัมมนา โดย ดร .ปรียานุช สถาวรมณี ผู้ร ิเร ิ่มก่อตัง้บริษัท  มา

ให้ความรู้ ด้านการเกษตร  และ คุณค่าของเอนไซม์ต่อพชือ ีกด้วย



งานบูทจังหวดัราชบุรี โดยมพีริตตีส้าวสวยมาสร้างสีสันภายในงาน



ท่านผู้ใหญ่ภายในงานให้ความสนใจ ในปุ๋ยผึง้มงักร



ลูกค้าปุ๋ยผึง้มงักรของเรา



ออกบูท จงัหวดัเพชรบุรี โดยมผีู้จดัการภาคกลางคอยดูแล



ออกบูทของปุ๋ยผึง้มงักร ณ สหกรณ์โพธาราม จ.ราชบุรี



ออกรายการคนไทยเข้มแขง็



CAMPAIGN
โอ้แม่เจ้า!!





วทิยุชุมชน 90 คลื่น



บริษทั เอสวี วนิเนอร์ (ประเทศลาว) จาํกัด



ร่วมวจิยักับศูนย์ค้นคว้ากสิกรรมประเทศลาว



บริษทั โอจิ เปเปอร์ จาํกัด



สมาคมกาแฟประเทศลาว





SV Vision

เราต้องการเป็นสว่นหนึง่ในการ

พฒันาคณุภาพชีวิตเกษตรกรไทย

อยา่งยัง่ยืน



บทสรุป?







SIDE STORY









ONLINE ‐> OFFLINE













OFFLINE ‐> ONLINE











บทสรุป?



เกิดมาทาํไม?





อะไรบางอยา่งที่ผมสามารถอยูก่บั

เค้าได้ในทกุๆวนัจนกวา่ผมจะตาย



PART 2 : 
CORO FIELD



Phase 1 : Hobby











Farming + Lifestyle



Second Stage



Gathering Ideas

Just go out there



Farming

What to grow?
How to grow?
Can you sell?

Can other people 
grow?

Can you grow 
continuously?



Designing
a space



Team 
gathering

• Architecture

• Landscape Architecture

• Farming Expert

• Water Survey Expert

• Reliable Contractor

• Branding + Marketing

• Visual Communication

• Online Marketing
• Thai National Chef



Naming

OGGY ‐> CHLORO 
Field





CORO FIELD

Agriculture + Inspiration



Third Stage

Testing











Fourth Stage

The beginning of CORO Field



https://www.yout
ube.com/watch?v
=ukDxjFvHOmw





We plant 
Inspiration.









4 MAIN EXPERIENCEs

1. CORO Field Café
2. CORO Market
3. Creative Farming Activities
4. CORO GROW



EXPERIENCE 1: CORO GROW



GROWING PLANT is ART

• MINERAL WATER
• MUSIC
• BEST TECHNOLOGY
• BEST CARE











EXPERIENCE 2: CORO FIELD CAFÉ















EXPERIENCE 3: CORO MARKET





EXPERIENCE 4:
CREATIVE FARMING ACTIVITIES

















RECOGNITIONS









OTHER 
RECOGNITI

ONs

• Best Place of Thailand by My 
Home magazine (ใน งานบ้านและสวน
แฟร์ 2016) 

• Top 10 EDT guide (Healthy 
places 2016)

• Top 10 Lonely Planet (Themes of 
2016)

• RUNNER UP Landscape 
Architecture Award 2016



www.corofield.com
FB: corofieldTH
IG: corofield

LINE@: @corofield



แลว้อะไรต่อ?



PART 3 : 
CORO FIELD 

CAFE



ถา้เกษตรกรอยากมีร้านอาหารเป็นของ

ตวัเองจะมีหนา้ตาเป็นเช่นไร?



























PART 4 : 
SV GROUP



THE NEW
SV GROUP



OFFLINE ‐> ONLINE



FACEBOOK



ขายได้หรือเปล่า? ถ้าได้ขายอะไรด?ี



THE OEM PROBLEM



THE NEW BUSINESS MODEL





Our VISION is to make farmers 
HAPPY!



SVGROUP
อ.สวนผึง้ จ.ราชบรุี



SV Innovative Organic
PRODUCTS

Group A

BIOPESTICIDEs

Group A

BIOPESTICIDEs

Group B

SOLUTIONs

Group B

SOLUTIONs

Group C

NUTRIENTs

Group C

NUTRIENTs



Group A: SV BIOPESTICIDEs 
(ชีวภณัฑ์)

• เชื้อราไตรโคเดอร์มา

• แบคทีเรียรักษาโรคพืชรักษาโรคพืช

• เชื้อราบิวเวอร์เรีย

• เชื้อราเมตาไรเซียม

• เชื้อแบคทีเรียบีที
กําจดัแมลงกําจดัแมลง







โรคใบขดีสีนํา้ตาลในข้าว โรคเหี่ยวเหลืองในพริก แตง มะเขือ

โรคเมลด็ด่างในข้าว



โรครากเน่าในข้าว โรคกุ้งแห้งในพริก

โรคผลเน่าในแตงโม

โรคโคนเน่าทุเรียน มะนาว 

มะละกอ



โรคหัวเน่า มนัสําปะหลงั เผือก โรคกล้วยตายพราย

โรคแอนแทรคโนสในแคคตสั

โรคเส้นดาํ ยางพารา



โรคใบจุดกหุลาบ โรคดอกเน่า







พาหะนําไวรัส

• เพลีย้ตา่งๆ
• แมลงหวี่ขาว
• ไรแดง







ดว้งต่างๆ ตัก๊แตน และหนอนต่างๆ

มีผลทาํให้ ใบ ผล ลาํตน้ เป็นรู เวา้แหวง่





Group B: SV SOLUTIONs

เปิดตา

ดอก• สาํหรับพืชที่มีดอก

ทุกชนิด (ผลไย 

มะม่วง มงัคุด พริก 

มะเขือ มะนาว )

• ช่วยกระตุน้ใหอ้อก

ดอก ทาํใหด้อกดก 

ดอกโต ไดผ้ลใหญ่

• สาํหรับพืชที่มีดอก

ทุกชนิด (ผลไย 

มะม่วง มงัคุด พริก 

มะเขือ มะนาว )

• ช่วยกระตุน้ใหอ้อก

ดอก ทาํใหด้อกดก 

ดอกโต ไดผ้ลใหญ่

ขยาย

ขนาด• สาํหรับพืชที่มีผล  

พืชหวั และไมด้อก

ทุกชนิด

• ช่วยขยายขนาด ทาํ

ใหผ้ลโต ดอกโต

• สาํหรับพืชที่มีผล  

พืชหวั และไมด้อก

ทุกชนิด

• ช่วยขยายขนาด ทาํ

ใหผ้ลโต ดอกโต

เอนไซ

ม์นํา้
• สาํหรับพืชทุกชนิด

• ช่วยบาํรุงตน้ ใบ 

และผล เป็นอินทรีย์

แท ้100%

• สาํหรับพืชทุกชนิด

• ช่วยบาํรุงตน้ ใบ 

และผล เป็นอินทรีย์

แท ้100%

เตม็

รวง• สาํหรับขา้ว 

• ช่วยใหต้น้กลา้แตก

กอดี ใบเขียว 

ทนทานต่อสภาพ

อากาศ รวงใหญ่

• สาํหรับขา้ว 

• ช่วยใหต้น้กลา้แตก

กอดี ใบเขียว 

ทนทานต่อสภาพ

อากาศ รวงใหญ่

สารจับ

ใบ• สาํหรับผสมกบัสาร

ทุกชนิดเมื่อฉีดพน่

ทางใบ

• ช่วยใหเ้กาะติดใบ

และตวัแมลงไดด้ี

• สาํหรับผสมกบัสาร

ทุกชนิดเมื่อฉีดพน่

ทางใบ

• ช่วยใหเ้กาะติดใบ

และตวัแมลงไดด้ี













Group C: SV PLANT 
NUTRIENTs

ExtraZi
nc

• สาํหรับพืชทุก

ชนิด (ผลไย 

มะม่วง มงัคุด 

พริก มะเขือ 

มะนาว )

• สาํหรับพืชทุก

ชนิด (ผลไย 

มะม่วง มงัคุด 

พริก มะเขือ 

มะนาว )

ExtraCal
-Bo

• สาํหรับพืชที่มี

ผล  พืชหวั และ

ไมด้อกทุกชนิด

• ช่วยเรื่องคุณภาพ 

ขั้วเหนียว เพิ่ม

รสชาติ หวาน 

กรอบ เมลด็เตม็

• สาํหรับพืชที่มี

ผล  พืชหวั และ

ไมด้อกทุกชนิด

• ช่วยเรื่องคุณภาพ 

ขั้วเหนียว เพิ่ม

รสชาติ หวาน 

กรอบ เมลด็เตม็

Extra
Fert

• สาํหรับพืชทุก

ชนิด บาํรุง 

กระตุน้การแตก

ใบอ่อน

• ช่วยบาํรุงตน้ ใบ 

• สาํหรับพืชทุก

ชนิด บาํรุง 

กระตุน้การแตก

ใบอ่อน

• ช่วยบาํรุงตน้ ใบ 

Micro
Mix

• สาํหรับพืชทุก

ชนิด บาํรุงตน้ 

และใบ

• สาํหรับพืชทุก

ชนิด บาํรุงตน้ 

และใบ

DIY 

SPECs

• ผลิตไดต้าม

ความเขม้ขน้ที่

ตอ้งการ

• ผลิตไดต้าม

ความเขม้ขน้ที่

ตอ้งการ











SV MANUFACTURING PROCESS









SV CUSTOMER REVIEWS































WWW.SVGROUP.CO.TH
FB: SVGROUPTHAILAND
IG: SVGROUPTHAILAND
LINE@: @SVGROUPTHAILAND



สรุปบทเรียน

• อยา่ทําธรุกิจแบบคนรวย

• ทําอะไรรู้ให้จริง

• ทีมงานสําคญัที่สดุ

• เริ่มธรุกิจจากเลก็ไปใหญ่

• รู้จกัตลาด

• มีแผนสํารองเสมอ

• ทําธรุกิจทําอะไรดี?



สรุปบทเรียน

• คนประเภทเดียวกนัอยู่

ด้วยกนั

• เลือกหวัหน้า ไมใ่ชท่ี่ทํางาน

• หวัหน้าสําคญั ไมใ่ชท่ี่ทํางาน

• ถามคําถามให้ถกูคน ถกู

คําถาม

• ก๊อกสอง สามสําคญั

• คอมเมนต์ลกูค้าสําคญั



สรุปบทเรียน

• ไมม่ีใครเก่งทกุอยา่งบนโลก

• อยา่ยดึตดิ

• ทกุอตุสาหกรรมมีมมุที่คนยงั

ไมไ่ด้มองเสมอ



ความเป็นไปได้ของเกษตร & สปาไทย



PARTNERSHIP SYNERGY











FUTURE



“เราสองคน อยากทําให้โลก
นีด้ีขึน้
ผา่นประสบการณ์ที่เกิดขึน้
จากการเกษตร
ซึง่เป็นรากฐานของสรรพสิง่
บนโลกนีค้รับ”

ศลิปินเกษตร



THE NEVER ENDING PART





CONNECT
ING THE 
DOTS

SV GROUP

CORO FIELD CAFÉ

CORO FIELD DESSERT

CORO ONLINE

CORO CARE

AGENCY



Contact Information

• mitdanai.s@GMAIL.COM
• Facebook: Port Sathavonmanee
• IG: port_sathavonmanee
• BLOG: 
http://farmartist.blogspot.com/





Q & A


