
 

 

 

เอส.วี. ผู้น ำปุ๋ยนวัตกรรมเอนไซม์ 
       บริษัท เอส.วี. การเกษตร จ ากดั และ บริษัท เอส.วี.วินเนอร์ จ ากดั ได้ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2549 และ 
พ.ศ. 2551 ตามล าดบั ด้วยอดุมการณ์ของ ดร.ปรียานชุ สถาวรมณี และ ดร.รสสคุนธ์ พุม่พนัธุ์วงศ์ ผู้ ริเร่ิม
ความฝันให้เกษตรกรไทย ใช้ปุ๋ ยที่มีคณุภาพ   เพิ่มผลผลติ ลดต้นทนุ และช่วยแก้ปัญหาสิง่แวดล้อม ด้วย
นวตักรรมเอนไซม์ ทัง้นีบ้ริษัท เอส.วี.ได้ลงทนุเคร่ืองจกัรในการผลติกวา่ 200 ล้านบาท อีกทัง้ “ปุ๋ยผึง้
มังกร”ยงัได้รับการับรองมาตรฐานอีกมากมาย ปัจจบุนันี ้ เอส.วี. ยงัพฒันาการวิจยัและปรับปรุงสตูรอยู่
เสมอ เพื่อเกษตรกรและพี่น้องคนไทย 

 
 

รำยละเอียดงำน: Local Area Marketing Coordinator 
 

จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง: ภำคเหนือตอนบน, ภำคตะวันตก 

คุณสมบัต:ิ 

1. มีความ Creative ในการตกแตง่และออกแบบ 

2. มีความสามารถในการบริหารจดัการภายใต้ระยะเวลาที่จ ากดัให้ส าเร็จลลุว่ง 

3. มีความยดืหยุน่ในตารางการท างาน และปรับตวัเข้าสภาพแวดล้อมที่จ าเป็นได้ดี 

4. มีความกระตือรือร้น และมีมนษุยสมัพนัธ์ดี 

5. มีทกัษะในการพดูและPresent 

6. มีทศันคติทีด่ี สามารถท างานภายใต้แรงกดดนัได้ 

7. มีรถยนต์ และสามารถท างานตา่งจงัหวดัได้ 

8. สามารถใช้ E-Mail, Internet และ โปรแกรม MS Office ได้ดี 

 

 



 

Job Description 

ต่อ Dealer 

1. ดแูล ให้ความเข้าใจกบัตวัแทนจ าหนา่ย ด้านข้อมลูผลติภณัฑ์ และวิธีการใช้ 

2. สง่เสริมกิจกรรมการขายด้านตา่งๆ เช่น โปรโมชัน่ ตกแตง่สถานท่ี ท าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ในท้องถ่ิน หรือการจดักิจกรรม 

ให้เอือ้ประโยชน์ตอ่การขาย 

3. เข้าพบลกูค้า สานสมัพนัธ์ ตอ่ยอดการขาย 

4. แจ้งขา่วสาร การเปลีย่นแปลง ปรับปรุง/พฒันาของผลติภณัฑ์ หรือบริษัทให้ตวัแทนรับทราบ 

End-user 

1. สร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ และการน าปุ๋ ยผึง้มงักรไปใช้ 

2. แจ้งขา่วสารโปรโมชัน่ การเปลีย่นแปลง หรือกิจกรรมบริษัทให้ผู้ใช้รับทราบ 

หำกสนใจต ำแหน่งงำนนี ้สามารถสง่ประวตัสิว่นตวัมาได้ท่ี  

E-Mail: kasamanun@gmail.com และ sv.winners@gmail.com 

หรือสอบถามเพิ่มเตมิได้ท่ี 081 353-3873 หรือ 02 691-0181 (คณุโอปอลล์)  
วนัจนัทร์-วนัศกุร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. 
สามารถอ่านข้อมลูเพิ่มเตมิของบริษัทได้ท่ี www.svagri.com หรือ  www.facebook.com/SVWINNERs 

mailto:kasamanun@gmail.com%20และ


 

 

 

เอส.วี. ผู้น ำปุ๋ยนวัตกรรมเอนไซม์ 
       บริษัท เอส.วี. การเกษตร จ ากดั และ บริษัท เอส.วี.วินเนอร์ จ ากดั ได้ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2549 และ 
พ.ศ. 2551 ตามล าดบั ด้วยอดุมการณ์ของ ดร.ปรียานชุ สถาวรมณี และ ดร.รสสคุนธ์ พุม่พนัธุ์วงศ์ ผู้ ริเร่ิม
ความฝันให้เกษตรกรไทย ใช้ปุ๋ ยที่มีคณุภาพ   เพิ่มผลผลติ ลดต้นทนุ และช่วยแก้ปัญหาสิง่แวดล้อม ด้วย
นวตักรรมเอนไซม์ ทัง้นีบ้ริษัท เอส.วี.ได้ลงทนุเคร่ืองจกัรในการผลติกวา่ 200 ล้านบาท อีกทัง้ “ปุ๋ยผึง้
มังกร”ยงัได้รับการับรองมาตรฐานอีกมากมาย ปัจจบุนันี ้ เอส.วี. ยงัพฒันาการวิจยัและปรับปรุงสตูรอยู่
เสมอ เพื่อเกษตรกรและพี่น้องคนไทย 

 

รับสมัครงำนต ำแหน่ง: Agriculture Specialist (ผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรเกษตร) 

จ ำนวน: ภำคเหนือ 1 คน และภำคตะวันตก 1 คน 

คุณสมบัต ิ

 เพศชาย-หญิง   
 อายไุมเ่กิน 40 ปี 

 วฒุิปริญญาตรี หรือเทียบเทา่ สาขาการเกษตร 
 มีประสบการณ์ท างานด้านการเกษตรอยา่งน้อย 2 ปี 

 มีใจรักทางด้านการเกษตรอยา่งแท้จริง 
 มีความเช่ียวชาญเร่ืองดิน และการเพาะปลกูพืชเป็นอยา่งดี 
 มีความเช่ียวชาญเร่ืองปุ๋ ยและวสัดปุรับปรุงดินเป็นอยา่งดี 
 สามารถแนะน าวิธีการใช้ปุ๋ ยกบัพืชประเภทตา่งๆได้ 

 สามารถวิเคราะห์คณุภาพดินและแก้ไขปัญหาของดินได้ 

 สามารถแก้ไขปัญหาการเพาะปลกูของพืชประเภทตา่งๆได้ 

 มีความสามารถในการบรรยายด้านวิชาการเกษตรตอ่สาธารณะได้ดี 
 มีความสามารถในการใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี (MS Excel, Word, PowerPoint, Internet) เป็นอยา่งดี 
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 สามารถปฏิบตังิานในสถานท่ีตา่งจงัหวดัได้สะดวกและท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ดี 
 มีรถยนต์และมีใบอนญุาตขบัขี่รถยนต์ 

 มีความมุง่มัน่ กระตือรือร้น และสามารถท างานภายใต้สภาวะกดดนัตา่งๆ เพื่อให้บรรลเุป้าหมายของงานที่
รับผิดชอบได้ 

Job Description 

 เดินทางดแูล ท าแปลงสาธิตกบัลกูค้าที่ได้รับมอบหมายในพืชหลายๆประเภท 

 ดแูลแปลงสาธิตของทางบริษัท เพื่อท าวิจยัในการเก็บข้อมลูในพืชหลายๆประเภท 

 ดแูล วิจยั และพฒันา สนิค้าของทางบริษัท 

 เดินทางดแูลลกูค้าที่ใช้สนิค้าในรายช่ือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อชว่ยเหลอืเกษตรกรให้สามารถใช้สนิค้าอยา่งถกูวธีิใน
พืน้ท่ีจริง 

 Call Center คอยรับสายและโทรให้ค าปรึกษาลกูค้าเก่ียวกบัปัญหา และการใช้สนิค้าที่ถกูวิธี 
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