ข่าวประชาสัมพันธ์
PRIME ร่วมมือ ม. เกษตรฯ และ ธ.ก.ส.
ให้ความรู้เรื่อง Solar แก่เกษตรกร
ต่อยอดสู่การเป็ น Smart Farmer เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
‘PRIME’ จัดทำโครงกำรเพือ่ สังคม อบรมให้ควำมรู เ้ กษตรกร ภำยใต้โครงกำรฝึ กอบรมหลักสูตรกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ศักยภำพในกำรผลิตทำงกำรเกษตร เพือ่ ยกระดับคุณภำพชีวิตเกษตรกร พัฒนำสู่กำรเป็ นเกษตรอัจฉริยะ โดยควำมร่วมมือ
ระหว่ำงศูนย์วจิ ยั ข้ำวโพดและข้ำวฟ่ ำงแห่งชำติ หรือ ไร่สวุ รรณ คณะเกษตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ธนำคำรเพือ่ กำรเกษตร
และสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) สำขำปำกช่อง และบริษัท ไพร์ม โรด เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน) ตอกยำ้ วิสยั ทัศน์ “เรำจะเป็ น
ผูน้ ำในธุรกิจพลังงำนและสิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทที่ นั สมัย เพือ่ สังคม และสิ่งแวดล้อมทีด่ กี ว่ำอย่ำงยั่งยืน”
นายสมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) หรือ ‘PRIME’ บริษัท
พลังงานสะอาดชัน้ นา กล่าวว่า “มีความภูมิใจที่ได้เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ผนึก
กาลังเพื่ออบรมให้ความรูใ้ นด้านเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกรในอาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ขอขอบคุณ ธ.ก.ส. ที่
เป็ น เจ้าภาพร่วมกับไร่สุวรรณ คณะเกษตร มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ จัด ท าโครงการดี ๆ เช่ น นี ข้ ึน้ เราได้เล็งเห็นถึง
ความสามารถที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในระยะยาว โดยเชื่อว่านวัตกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถช่วยให้
เกษตรกรสามารถใช้ไฟฟ้าจากพลังงานที่สะอาดและไม่มีตน้ ทุนได้อย่างสะดวกและยั่งยืน โดยเฉพาะนวัตกรรม “Solar Pump”
ระบบสูบนา้ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เป็ นผลผลิตจากงานวิจยั และพัฒนาของบริษัทที่ได้เอามานาเสนอในการอบรมครัง้ นี ้ มี
ความพิเศษที่นอกจากจะสามารถนามาทดแทนการใช้เชือ้ เพลิงนา้ มันในระบบสูบนา้ แบบปกติที่ลดค่าใช้จ่ายได้มหาศาลแล้ว
ยังได้รบั ออกแบบให้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกด้วยโครงสร้างล้อพิเศษลิขสิทธิ์เฉพาะของบริษัทอีกด้วย ทัง้ นีโ้ ครงการ
ในลักษณะนี ้ เป็ นหนึง่ ในพันธกิจของบริษัทที่ตงั้ ใจจะช่วยปฏิวตั ิวงการเกษตรของประเทศไทย ให้กา้ วเข้าสูก่ ารเป็ นอุตสาหกรรม
เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) ซึง่ จะช่วยพัฒนาศักยภาพในการผลิตทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้ ต่อไป”
ดร. อุ ทุ ม พร ไชยวงษ์ นั ก วิ ช าการเกษตรช านาญการ ศู น ย์วิ จั ย ข้ า วโพดและข้ า วฟ่ างแห่ ง ชาติ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “โครงการนี ้ ริเริม่ จาก ธ.ก.ส. สาขานครราชสีมา ที่ดแู ลพืน้ ที่เขตอีสานล่าง ซึง่ ได้มีความ
ร่วมมือกับศูนย์วิจยั ข้าวโพดและข้าวฟ่ างแห่งชาติฯ ในการจัดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตให้แก่เกษตรกรในพืน้ ที่
จังหวัดนครราชสีมาเป็ นประจาทุกปี การจัดอบรมครัง้ นีเ้ ป็ นความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. สาขาปากช่อง และสาขาเขาใหญ่ เพื่อ
พัฒนาองค์ความรูใ้ นการใช้เทคโนโลยีช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร โดยได้รว่ มมือกับ PRIME เพื่อให้ความรูใ้ น
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทางการเกษตร เช่น การใช้การระบบการจัดการนา้ ทัง้ ระบบสูบนา้ และระบบนา้ หยด ซึ่งสามารถ

นามาทดแทนการใช้นา้ มันดีเซลที่ใช้ในการเติมเครื่องสูบนา้ แบบปกติ ที่มีค่าใช้จ่ายสูงและเป็ นมลพิษทัง้ ต่อเกษตรกรผูใ้ ช้งาน
และต่อสิง่ แวดล้อมโดยรวม”
ในส่วนของงานอบรมนัน้ เต็มไปด้วยเนือ้ หาที่มีความเข้มข้น มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมทัง้ หมดจานวน 500 คน โดยแบ่งออกเป็ น
4 รุ น่ อบรมรุ น่ ละ 1 วันเต็ม โดยเนือ้ หาประกอบไปด้วย “การใช้นวัตกรรมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power
System) เพื่อการเกษตร” โดยวิทยากรจากบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน), “การบูรณาการนา้ ผิวดิน-ใต้ดิน เพื่อใช้
ด้านการเกษตรอย่างเหมาะสม” โดย ผศ. ดร. ดีเซลล์ สวนบุรี อดีตผูช้ ่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, “เทคโนโลยีกบั
การผลิตพืช” โดย ดร. อุทุมพร ไชยวงษ์ นักวิชาการเกษตรชานาญการ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่ างแห่งชาติ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ “การใช้โดรนเพื่อการเกษตรและการสาธิตการใช้โดรน” โดยวิทยากรจากบริษัท อีซี่ (2018)
จากัด บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยเกษตรกรที่ให้ความสนใจ พร้อมทัง้ มีการแจกของที่ระลึกเป็ นของขวัญปี ใ หม่ใ ห้กับ
เกษตรกรผูเ้ ข้าร่วมอีกด้วย
เกี่ยวกับบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) บริษัทพลังงานสะอาดชัน้ นา ประกอบธุรกิ จหลัก คือ ขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) และมีธุรกิจใหม่ที่เปิ ดตัวในปี นี ้ 3 ธุรกิจ คือ 1. ธุรกิจรับเหมาติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop EPC) 2. ธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้
บนหลัง คา (Solar Rooftop Private-PPA) 3. ธุ ร กิ จ จ าหน่า ยวัสดุอุป กรณ์เ กี่ ย วกับ พลัง งาน (Power-related Material and
Equipment Trading) โดยธุรกิจหลัก มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในประเทศไทย ญี่ปนุ่ ไต้หวัน และกัมพูชา มี
กาลังผลิตติดตัง้ รวม 292 เมกะวัตต์ แบ่งออกเป็ นโครงการที่พฒ
ั นาเสร็จและดาเนินการขายไฟแล้ว (COD-Installed Capacity)
180 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 112 เมกะวัตต์ โดยมีแผนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และตั้งเป้าที่จะมี
กาลังผลิตติดตัง้ ถึง 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี พ.ศ. 2568
PRIME ตระหนักถึงการปรับตัวของโลกเข้าสูย่ คุ ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่องค์การสหประชาชาติ (UN) กาลังขับเคลื่อนให้
เกิ ด ขึ น้ ผ่ า นเป้ า หมายการพัฒ นาอย่า งยั่ง ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้ง 17 ข้อ ท าให้อุต สาหกรรม
พลังงานจากเชือ้ เพลิงฟอสซิลมาถึงจุดอิ่มตัว และในทางกลับกันก็ทาให้อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดเติบโตขึน้ อย่างรวดเร็ว
บริษัทฯ มุ่งมั่นจะเป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี ้ จึงตัง้ เป้าที่จะลงทุนขยายกาลังผลิตติดตัง้ ของโรงไฟฟ้าพลังงาน
สะอาดเพิ่มเติม โดยไม่ได้จากัดเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จากปั จจุบนั มีกาลังผลิตติดตัง้ จากทุกโครงการรวมกันแล้ว
มากกว่า 300 เมกะวัตต์ ให้เพิ่มเป็ นมากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ภายใน 5 ปี
ในส่วนผลการดาเนินงานของบริษัทฯ งวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมเป็ น 568 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ 16% จากช่วงเดียวกันปี ก่อน (YoY) และมีกาไรสุทธิ เท่ากับ 256 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 20% YoY สาหรับฐานะทางการเงิน

บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์จานวน 5,731 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม 2,815 ล้านบาท และหนีส้ นิ รวม 2,916 ล้านบาท
ท าให้มี อัต ราหนี ส้ ิ น ต่ อ ส่ว นของผู้ถื อ หุ้น (D/E Ratio) เพี ย ง 1.03 เท่ า ซึ่ ง ถื อ ว่ า น้อ ยเมื่ อ เที ย บกับ บริ ษั ท อื่ น ที่ อ ยู่ใ นกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน
เกี่ยวกับศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่ างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ)
ศูนย์วิจยั ข้าวโพดและข้าวฟ่ างแห่งชาติ และสถานีวิจยั พืชไร่สวุ รรณวาจกกสิกิจ ตัง้ อยูท่ ี่หมูบ่ า้ นปางอโศก ตาบลกลางดง อาเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ให้บริการงานวิจยั เกี่ยวกับข้าวโพด ข้าวฟ่ าง และพืชไร่เศรษฐกิจครบวงจร ให้บริการงาน วิจยั แก่
นักวิชาการ นักวิจยั อาจารย์ และนิสิตนักศึกษาด้านพืชไร่ เปิ ดบริการเป็ นสถานที่ฝึ กงานแก่นิสิต นักศึกษา บริการงานวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการฝึ กอบรม จัดนิทรรศการให้แก่ผสู้ นใจผลิตเมล็ดพันธุเ์ พื่อบริการให้แก่เกษตรกร และผูท้ ี่สนใจ
โดยทั่วไป และยังมีบริการห้องพักสาหรับผูท้ ี่เข้ามาศึกษาดูงานภายในไร่สวุ รรณ สาหรับผลิตภัณฑ์ขา้ วโพดของไร่สวุ รรณที่
นักท่องเที่ยวมักจะซือ้ เป็ นของฝากนัน้ มีทงั้ ข้าวโพดต้ม นา้ นมข้าวโพด ผลิตภัณฑ์แปรรูป และของทานเล่นอื่น ๆ อีกด้วย
คณะเกษตร เป็ นหนึ่งในสี่คณะแรกในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการโอนกิจการของกองวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากกรม
เกษตร มาดาเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486 เมื่อแรกก่อตัง้ มีชื่อว่าคณะเกษตรศาสตร์
ตามพระราชกฤษฎีกา จัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2486 ตราไว้ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ 2486 และ
ประกาศในพระราชกิ จ จานุเ บกษา เมื่ อ วัน ที่ 24 สิ ง หาคม พ.ศ.2486 โดยแบ่ ง กิ จ การออกเป็ น 5 แผนก คื อ แผนกวิ ช า
เกษตรศาสตร์ แผนกวิชาสัตวบาล แผนกวิชาเคมี แผนกวิชากีฏวิทยาและโรคพืช และแผนกวิชาวิศวกรรมเกษตร โดยระยะแรก
ของการก่อตัง้ คณะเกษตรศาสตร์มีการเปิ ดสอนหลักสูตรเพียง 2 หลักสูตร คือหลักสูตรอนุปริญญากสิกรรมและสัตวบาล
(อปก.) หลักสูตร 3 ปี ปั จจุบนั คณะเกษตรมีสว่ นราชการทัง้ หมด 11 หน่วยงาน โดยแบ่งเป็ น 9 ภาควิชา 1 สานักงานเลขานุการ
และ 2 ศูนย์
เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดตัง้ ขึน้ เมื่อปี พ.ศ. 2509 เป็ นสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัด
กระทรวงการคลัง มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุม่ เกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร ในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม หรืออาชีพนอกภาคเกษตรกรรม อันจะเป็ นการเพิ่มรายได้ พัฒนา
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร และครอบครัว ลดบทบาทของเงิน กูน้ อกระบบ และช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยให้เข้าถึงแหล่ง
เงินทุน ตลอดจนสามารถให้บริการด้านการเงินการธนาคารแก่บคุ คลทั่วไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและทันสมัย โดยมี
ผลิตภัณฑ์หลัก คือ ผลิตภัณฑ์ดา้ นสินเชื่อ และผลิตภัณฑ์ดา้ นเงินฝาก มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลายทัง้ Offline และ
Online อาทิ สาขาธนาคาร ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เครือข่ายทางการเงิน และ A-Mobile Application โดยน้อมนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ซึ่งมีชุมชนเป็ นศูนย์กลางเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

รักษาอัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสยั ทัศน์ “เป็ นธนาคารพัฒนาชนบทที่ย่ งั ยืน มุ่งสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบท”

**************************
ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายความยั่งยืนและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
คุณพลเฎษ อนันชัย (สตังค์), ผูจ้ ดั การด้านความยั่งยืนและนักลงทุนสัมพันธ์
Tel: 02-105-8686 #620, Email: pondet.a@primeroadgroup.com
คุณณักษ์ลภัส ปั้นทิม (ทราย), เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กร
Tel: 02-105-8686 #620, Email: nuklapas.p@primeroadgroup.com
ที่อยู่ อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 22 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ภาพประกอบข่าว

ภาพที่ 1 : ภาพรวม

ภาพที่ 3 : ภาพรวม

ภาพที่ 2 : ภาพรวม

ภาพที่ 4 : ตัวแทนจากบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน) ขึน้ บรรยาย

ภาพที่ 5 : บรรยากาศ

ภาพที่ 6 : แจกของรางวัล

ภาพที่ 7 : รับของที่ระลึกจากม.เกษตร

ภาพที่ 8 : โซล่าร์ป๊ั มนา้

