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PART 1: THE FIRST 5 YEARS



























งานสัมมนา โดย ดร.ปรียานุช สถาวรมณี ผู้ริเร่ิมก่อตัง้บริษัท มา
ให้ความรู้ด้านการเกษตร และ คุณค่าของเอนไซม์ต่อพืชอีกด้วย



ออกบูท จังหวดัเพชรบุรี โดยมผู้ีจัดการภาคกลางคอยดูแล



ออกบูทของปุ๋ ยผึง้มงักร ณ สหกรณ์โพธาราม จ.ราชบุรี



บริษัท เอสวี วนิเนอร์ (ประเทศลาว) จ ากดั



ร่วมวจัิยกบัศูนย์ค้นคว้ากสิกรรมประเทศลาว



สมาคมกาแฟประเทศลาว





อะไรบางอยา่งทีผ่มสามารถอยูก่บัเคา้

ไดใ้นทกุๆวนัจนกวา่ผมจะตาย



PART 2 
CORO FIELD



THE STORY that changes 

everything





WE PLANT

“ Inspiration ”





“CORO FIELD” สถานทีท่อ่งเทีย่วเชงิเกษตรแห่งแรก

ในประเทศไทย บนพืน้ทีก่วา่ ไร ่ทีผ่นวกเอาฟารม์

เทคโนโลยเีขา้มาสรา้งใหเ้กดิระบนนิเวศนท์ีด่ทีาง

ธรรมชาต ิโดยภายในฟารม์เพาะปลกูพชืจ าพวก โทมเิม

ลอ่น มะเขอืเทศสายพนัธุเ์ชอร ีฮ่อลแลนด ์ มนัม่วงมุราซา

ก ิและผกัสลดั ซ ึง่ผลติผลทางการเกษตรทัง้หมดภายใน

ฟารม์ถกูน ามาปรงุเป็นอาหารใหก้บัลกูคา้ทีม่าเทีย่วชม

ฟารม์ นอกจากนีย้งัถกูแปรรปูเป็นสนิคา้ Innovative 

Products เพือ่จ าหน่ายใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วอกีดว้ย





“CORO FIELD” จะเกดิขึน้ไม่ไดเ้ลย ถา้ขาด

สองพีน่อ้ง CORO BROTHERS” คณุพอท

มติรดนัย สถาวรมณี และ คณุพที พนัดนัย 

สถาวรมณี ทีต่อ้งการปฏวิตักิารเกษตรรปูแบบ

เกา่ สูค่วามเป็นไลฟ์สไตล ์

ฟารม์ เกษตรรปูแบบใหม่ที่

ไม่ไดเ้ป็นเพยีงแคก่ารปลกู แตน่ าเอานวตักรรม

และเทคโนโลยดีา้นการเกษตรมาผนวกเขา้กบัระ

บนนิเวศทางธรรมชาต ิสะทอ้นแรงบนัดาลใจ

ผ่านความคดิสรา้งสรรคส์ูง่านดไีซน ์และเป็น

จดุเร ิม่ตน้ทีจ่ะสรา้งแรงบนัดาลใจดา้นการเกษตร

ใหแ้กเ่กษตรกรและคนรุน่ใหม่



To Innovate Asia’s Leading 

Sustainable Farming Ecosystem 

which improves well-being for 

people and enhances better 

living for farmers.



To creatively and innovatively 

develop products and 

experiences that will enhance 

“WELL-BEING” using resources 

from farmer’s community.



ผนืดนิแหง้แลง้ ดว้ยสภาพทางภมูศิาสตรข์องอสวนผึง้ 

จ ราชบุร ีเป็นพืน้ที่ ๆ คอ่นขา้งแหง้แลง้มาก ฝนตกนอ้ย 

ดนิเป็นดนิทรายทีไ่ม่อุม้น า้ ท าใหท้ารเกษตรยาก





ใชเ้ทคโนโลย ี“GREEN HOUSE” จากประเทศ

อสิราเอลทีม่รีปูทรงภายนอกเป็นรปู ก ท าใหกดิ 

การเขา้ ออกของลมไดด้ี



“SHADING SYSTEM” ภายในโรงเรอืนทีส่ามารถ

ควบคมุการเปิด ปิด ในชว่งเวลาตา่ง ๆดว้ยระบบ

คอมพวิเตอร ท์ าใหส้ามารถควบคมุปรมิาณการไดร้บั

แสงของพชืในแตล่ะชว่งเวลาใหอ้ยูใ่นปรมิาณที่

พอเหมาะ โดยควบคมุม่านกนัแสงผ่านระบบ

คอมพวิเตอร ์



“WATER DRIPPER” 
ใหน้ า้พชืทกุชนิดผ่านระบบสายน า้

หยดซึง่เป็นเทคโนโลยทีีม่คีณุภาพ

กวา่การใชส้ปรงิเกริล์ทัว่ไป และ

ควบคมุการปลอ่ยน า้ในแตล่ะ

ชว่งเวลาดว้ยคอมพวิเตอรเ์พือ่ใหไ้ด ้

น า้ถกูตอ้งตามเวลาและปรมิาณที่

เหมาะสม 

“MINERAL WATER” 

มกีีค่นทีรู่ว้า่ ในพืน้ทีแ่หง้แลง้ของ

เราคอื เราขดุเจอน า้บาดาล ทีเ่อาไป

ตรวจคณุสมบตัขิองน า้แลว้พบวา่ มนัมี

คณุสมบตัเิหมอืนน า้แร่ เพราะฉะน้ัน พชื

ทกุชนิดในอาณาเขตของ โคโรฟิลด ์จงึ

ถกูรดดว้ยน า้แร่



“PLASTIC COVER” ใชแ้ผ่นพลาสตกิคณุภาพ

รองหนา้พืน้ดนิจรงิเพือ่การปลกูทีส่มบูรณส์ามารถ

ควบคมุปรมิาณน า้และอาหารของพชืได ้ใชข้ยุ

มะพรา้วแทนดนิเพราะถกูทดสอบมาแลว้วา่เป็นดนิ

ทีด่ทีีส่ดุในการเกษตรกรรม



“QUALITY CONTROLLED”

ดว้ยนวตักรรมตา่งๆรวมถงึความใสใ่จ 

ท าใหผ้ลผลติของฟารม์ไดม้าตราฐาน มี

รสชาตหิวานหอม กรอบ อรอ่ย มี

เอกลกัษณแ์ตกต่างจากฟารม์อืน่ๆ







“CORO GARDEN” 
สวนสเีขยีวทีป่ลกูพชืนานา

ชนิด สบัเปลีย่นไปตาม

ฤดกูาลตา่ง ๆ



AMPHITHEATRE

สรา้งบรรยากาศในสถานทีใ่หด้ผู่อน

คลาย เผือ่ใหผู้ค้นทีม่ารูส้กึผ่อน

คลายจรงิๆ เพราะเราเชือ่วา่การ

ไดร้บัการพกัผ่อนทีเ่พยีงพอท าให ้

คนเกดิแรงบนัดาลใจ สรา้งสรร คดิ

ตอ่ยอดไดอ้กีมากมาย 



รา้นอาหาร ที่

ปรงุสดใหม่สง่ตรงจาก

ฟารม์ทกุวนั ใชว้ตัถดุบิ

จากเพือ่นเกษตรกรในกลุม่ 

กลุม่

เกษตรกรรุน่ใหม่ไม่ใช ้

สารเคม ี



บรรยากาศทัง้ภายในและ

ภายนอกของรา้นอาหาร



เมนูอาหารและของหวาน



Collaboration



จดุขายสนิคา้สดสง่ตรงจาก

ฟารม์ ทีร่วบรวมเอาสนิคา้ทัง้

จากฟารม์ เองและ

เพือ่นเกษตรกร 



ส าหรบัสนิคา้จากฟารม์ 

เอง ไดน้ า 

จากฟารม์มาพฒันาแปรรปู

เป็นอาหารและของฝากใน

รปูแบบใหม่ๆ อาท ิน า้สลดังา

ผสมโทมเิมลอ่น น า้สลดั

มะเขอืเทศในซอสถัว่เหลอืง เม

ลอ่นอบแหง้ น า้ผลไม ้

เสน้สปาเก็ตตี ้โทมเิมลอ่น

แยม ฯลฯ เพือ่ใหล้กูคา้ได ้

เพลดิเพลนิกบัสนิคา้ดมีี

คณุภาพ



สนิคา้จากฟารม์ 

และเพือ่นเกษตร 

ทีถ่กูน ามาแปรรปูดว้ย

รวมถงึ 

บางอยา่งที่

ตอ้งการพฒันาชวีติความ

เป็นอยูข่องตนในยคุปัจจบุนั

ใหด้ขีึน้



PRESS

&
MEDIA



PRESS

&
MEDIA



พฒันาสนิคา้ Innovative

Food และเพิม่จ านวน

สมาชกิHappy Farmer 

Community 





PART 3: SV GROUP



THE STORY that changes 

everything



OFFLINE -> ONLINE



FACEBOOK



ขายได้หรือเปล่า? ถ้าได้ขายอะไรดี?



THE OEM PROBLEM



THE NEW BUSINESS MODEL



SV Group since 2015



Our Vision 

To make 
all 

FARMERS 
HAPPY :)



Our Mission

To create a farmer's community online 
where farmers in the community can 
obtain innovative and sustainable 
farming from inputs, knowledges, 
consultants, and markets to improve 
the standard of farming within the 
community.



Our Products & Services

Organic 
Controlled 

Product

Free Online 
Farming 

Consultant

Farming 
Knowledge



Certificate & Partnership



Certificate & Partnership



OUR Innovative Products





Product Categories เติมไอ
คอ่นปุ๋ ย

FERTILIZER









FERTILIZER



OTHERS



www.svgroup.co.th

www.facebook.com/svgroupthailand

http://www.svgroup.co.th/
http://www.facebook.com/svgroupthailand


Free Online Consultant



VIDEO



สรุปบทเร ียน

• อย่าท าธรุกจิแบบคนรวย

• ท าอะไรรูใ้หจ้รงิ

• ทมีงานส าคญัทีส่ดุ

• เร ิม่ธรุกจิจากเล็กไปใหญ่

• รูจ้กัตลาด

• มแีผนส ารองเสมอ

• ท าธรุกจิท าอะไรด?ี



สรุปบทเร ียน

• คนประเภทเดยีวกนั อยู่ดว้ยกนั

• เลอืกหวัหนา้ ไม่ใชท่ีท่ างาน

• หวัหนา้ส าคญั ไม่ใชท่ีท่ างาน

• ถามค าถามใหถ้กูคน ถกูค าถาม

• กอ๊กสอง สาม ส าคญั

• คอมเมนตล์กูคา้ส าคญั



สรุปบทเร ียน

• ไม่มใีครเกง่ทุกอย่างบนโลก

• อย่ายดึตดิ

• ทุกอตุสาหกรรมมมุีมทีค่น     ยงั

ไม่ไดม้องเสมอ



THE NEVER ENDING PART



“ เราสองคนอยากท าใหโ้ลกนีด้ขีึน้ 

ผ่านประสบการณท์ีเ่กดิขึน้จาก

การเกษตร ซ ึง่เป็นรากฐานของสรรพ

สิง่บนโลกนีค้รบั ”

ศลิปินเกษตร







•

•

•

•

mailto:mitdanai.s@GMAIL.COM


Q & A


