
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

PRIME ร่วมมือ ม. เกษตรฯ และ ธ.ก.ส. 

ให้ความรู้เร่ือง Solar แก่เกษตรกร 

ต่อยอดสู่การเป็น Smart Farmer เพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยนื 

 

‘PRIME’ จัดท ำโครงกำรเพือ่สงัคม อบรมใหค้วำมรูเ้กษตรกร ภำยใตโ้ครงกำรฝึกอบรมหลกัสูตรกำรใชเ้ทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม

ศกัยภำพในกำรผลิตทำงกำรเกษตร เพือ่ยกระดบัคณุภำพชีวิตเกษตรกร พฒันำสู่กำรเป็นเกษตรอจัฉริยะ  โดยควำมร่วมมือ

ระหว่ำงศูนยว์จิยัขำ้วโพดและขำ้วฟ่ำงแห่งชำต ิหรอื ไร่สวุรรณ คณะเกษตร มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์ธนำคำรเพือ่กำรเกษตร

และสหกรณก์ำรเกษตร (ธ.ก.ส.) สำขำปำกช่อง  และบรษิัท ไพรม์ โรด เพำเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) ตอกย ำ้วสิยัทศัน ์“เรำจะเป็น

ผูน้  ำในธุรกิจพลงังำนและสิ่งแวดลอ้ม ดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยทีีท่นัสมยั เพือ่สงัคม และสิ่งแวดลอ้มทีด่กีว่ำอย่ำงยั่งยนื” 

นายสมประสงค ์ปัญจะลักษณ ์ประธานกรรมการ บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) หรือ ‘PRIME’ บริษัท

พลงังานสะอาดชัน้น า กลา่ววา่ “มีความภมูิใจที่ไดเ้ป็นสว่นหนึง่ของโครงการท่ีเกิดจากความรว่มมือของภาครฐัและเอกชน ผนกึ

ก าลงัเพื่ออบรมใหค้วามรูใ้นดา้นเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกรในอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ขอขอบคณุ ธ.ก.ส. ที่

เป็นเจ้าภาพร่วมกับไร่สุวรรณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ที่จัดท าโครงการดี  ๆ เช่นนีข้ึน้ เราได้เล็งเห็นถึง

ความสามารถที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในระยะยาว โดยเช่ือว่านวตักรรมผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยจ์ะสามารถช่วยให้

เกษตรกรสามารถใชไ้ฟฟา้จากพลงังานที่สะอาดและไมม่ีตน้ทนุไดอ้ยา่งสะดวกและยั่งยืน โดยเฉพาะนวตักรรม “Solar Pump” 

ระบบสบูน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์ที่เป็นผลผลิตจากงานวิจยัและพฒันาของบริษัทที่ไดเ้อามาน าเสนอในการอบรมครัง้นี ้มี

ความพิเศษที่นอกจากจะสามารถน ามาทดแทนการใชเ้ชือ้เพลิงน า้มนัในระบบสบูน า้แบบปกติที่ลดค่าใชจ้่ายไดม้หาศาลแลว้ 

ยงัไดร้บัออกแบบใหส้ามารถเคลื่อนยา้ยไดอ้ยา่งสะดวกดว้ยโครงสรา้งลอ้พิเศษลขิสทิธ์ิเฉพาะของบริษัทอีกดว้ย  ทัง้นีโ้ครงการ

ในลกัษณะนี ้เป็นหนึง่ในพนัธกิจของบรษัิทท่ีตัง้ใจจะช่วยปฏิวตัิวงการเกษตรของประเทศไทย ใหก้า้วเขา้สูก่ารเป็นอตุสาหกรรม

เกษตรอจัฉรยิะ (Smart Farm) ซึง่จะช่วยพฒันาศกัยภาพในการผลติทางการเกษตรใหม้ีประสทิธิภาพสงูขึน้ตอ่ไป”  

ดร. อุทุมพร ไชยวงษ์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ กลา่ววา่ “โครงการนี ้รเิริม่จาก ธ.ก.ส. สาขานครราชสมีา ที่ดแูลพืน้ท่ีเขตอีสานลา่ง ซึง่ไดม้ีความ

ร่วมมือกับศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่างแห่งชาติฯ ในการจัดฝึกอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพการผลิตใหแ้ก่เกษตรกรในพืน้ที่

จงัหวดันครราชสมีาเป็นประจ าทกุปี การจดัอบรมครัง้นีเ้ป็นความรว่มมือระหวา่ง ธ.ก.ส. สาขาปากช่อง และสาขาเขาใหญ่ เพื่อ

พฒันาองคค์วามรูใ้นการใชเ้ทคโนโลยีช่วยลดตน้ทนุและเพิ่มผลผลติใหแ้ก่เกษตรกร โดยไดร้ว่มมือกบั PRIME เพื่อใหค้วามรูใ้น

การใชพ้ลงังานแสงอาทิตยท์างการเกษตร เช่น การใชก้ารระบบการจดัการน า้ ทัง้ระบบสบูน า้และระบบน า้หยด ซึ่งสามารถ



 

 

น ามาทดแทนการใชน้ า้มนัดีเซลที่ใชใ้นการเติมเครื่องสบูน า้แบบปกติ ที่มีค่าใชจ้่ายสงูและเป็นมลพิษทัง้ต่อเกษตรกรผูใ้ชง้าน

และตอ่สิง่แวดลอ้มโดยรวม” 

ในสว่นของงานอบรมนัน้ เต็มไปดว้ยเนือ้หาที่มีความเขม้ขน้ มีเกษตรกรเขา้รว่มอบรมทัง้หมดจ านวน 500 คน โดยแบง่ออกเป็น 

4 รุน่ อบรมรุน่ละ 1 วนัเต็ม โดยเนือ้หาประกอบไปดว้ย “การใชน้วตักรรมระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Power 

System) เพื่อการเกษตร” โดยวิทยากรจากบรษัิท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน), “การบรูณาการน า้ผิวดิน-ใตด้ิน เพื่อใช้

ดา้นการเกษตรอยา่งเหมาะสม” โดย ผศ. ดร. ดีเซลล ์สวนบรุ ีอดีตผูช้่วยอธิการบดี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ “เทคโนโลยีกบั

การผลิตพืช” โดย ดร. อุทุมพร ไชยวงษ์ นกัวิชาการเกษตรช านาญการ ศูนยว์ิจัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์และ “การใชโ้ดรนเพื่อการเกษตรและการสาธิตการใชโ้ดรน” โดยวิทยากรจากบริษัท อีซี่ (2018) 

จ ากัด  บรรยากาศในงานเต็มไปดว้ยเกษตรกรที่ใหค้วามสนใจ พรอ้มทัง้มีการแจกของที่ระลึกเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ

เกษตรกรผูเ้ขา้รว่มอีกดว้ย 

เกี่ยวกับบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) บริษัทพลงังานสะอาดชัน้น า ประกอบธุรกิจหลกั คือ ขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Power Plant) และมีธุรกิจใหม่ที่เปิดตวัในปีนี ้3 ธุรกิจ คือ 1. ธุรกิจรบัเหมาติดตัง้ระบบผลิตไฟฟา้

พลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา (Solar Rooftop EPC) 2. ธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้

บนหลังคา (Solar Rooftop Private-PPA) 3.  ธุรกิจจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์เก่ียวกับพลังงาน (Power-related Material and 

Equipment Trading) โดยธุรกิจหลกั มีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ์ยู่ในประเทศไทย ญ่ีปุ่ น ไตห้วนั และกมัพชูา มี

ก าลงัผลติติดตัง้รวม 292 เมกะวตัต ์แบง่ออกเป็นโครงการท่ีพฒันาเสรจ็และด าเนินการขายไฟแลว้ (COD-Installed Capacity) 

180 เมกะวตัต ์และโครงการที่อยู่ระหว่างการพฒันาอีก 112 เมกะวตัต ์โดยมีแผนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และตั้งเป้าที่จะมี

ก าลงัผลติติดตัง้ถึง 1,000 เมกะวตัต ์ภายในปี พ.ศ. 2568 

PRIME ตระหนกัถึงการปรบัตวัของโลกเขา้สูย่คุของการพฒันาอย่างยั่งยืน ท่ีองคก์ารสหประชาชาติ (UN) ก าลงัขบัเคลื่อนให้

เกิดขึน้ผ่านเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้ง 17 ข้อ ท าให้อุตสาหกรรม

พลงังานจากเชือ้เพลิงฟอสซิลมาถึงจุดอิ่มตวั และในทางกลบักนัก็ท าใหอุ้ตสาหกรรมพลงังานสะอาดเติบโตขึน้อย่างรวดเร็ว 

บริษัทฯ มุ่งมั่นจะเป็นส่วนหนึ่งในการพฒันาอย่างยั่งยืนนี ้จึงตัง้เป้าที่จะลงทุนขยายก าลงัผลิตติดตัง้ของโรงไฟฟ้าพลงังาน

สะอาดเพิ่มเติม โดยไมไ่ดจ้ ากดัเฉพาะโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์จากปัจจบุนัมีก าลงัผลติติดตัง้จากทกุโครงการรวมกนัแลว้

มากกวา่ 300 เมกะวตัต ์ใหเ้พิ่มเป็นมากกวา่ 1,000 เมกะวตัตภ์ายใน 5 ปี  

ในส่วนผลการด าเนินงานของบริษัทฯ งวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน  2563 บริษัทฯ มีรายไดร้วมเป็น 568 ลา้นบาท 

เพิ่มขึน้ 16% จากช่วงเดียวกนัปีก่อน (YoY) และมีก าไรสทุธิ เทา่กบั 256 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 20% YoY ส าหรบัฐานะทางการเงิน 



 

 

บรษัิทฯ มีสนิทรพัยจ์ านวน 5,731 ลา้นบาท โดยแบง่เป็นสว่นของผูถื้อหุน้รวม 2,815 ลา้นบาท และหนีส้นิรวม 2,916 ลา้นบาท 

ท าให้มีอัตราหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เพียง 1.03 เท่า ซึ่งถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่ม

อตุสาหกรรมเดียวกนั   

เกี่ยวกับศูนยว์ิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) 

ศนูยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาต ิและสถานีวิจยัพืชไรส่วุรรณวาจกกสกิิจ ตัง้อยูท่ี่หมูบ่า้นปางอโศก ต าบลกลางดง อ าเภอ

ปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ใหบ้ริการงานวิจยัเก่ียวกบัขา้วโพด ขา้วฟ่าง และพืชไรเ่ศรษฐกิจครบวงจร ใหบ้ริการงาน วิจยัแก่

นกัวิชาการ นกัวิจยั อาจารย ์และนิสิตนกัศึกษาดา้นพืชไร ่เปิดบริการเป็นสถานที่ฝึกงานแก่นิสิต นกัศึกษา บริการงานวิชาการ

และถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม จดันิทรรศการใหแ้ก่ผูส้นใจผลิตเมล็ดพนัธุเ์พื่อบริการใหแ้ก่เกษตรกร และผูท้ี่สนใจ

โดยทั่วไป และยงัมีบริการหอ้งพกัส าหรบัผูท้ี่เขา้มาศึกษาดงูานภายในไร่สวุรรณ ส าหรบัผลิตภณัฑข์า้วโพดของไร่สวุ รรณที่

นกัทอ่งเที่ยวมกัจะซือ้เป็นของฝากนัน้ มีทัง้ขา้วโพดตม้ น า้นมขา้วโพด ผลติภณัฑแ์ปรรูป และของทานเลน่อื่น ๆ อีกดว้ย 

คณะเกษตร เป็นหนึ่งในสี่คณะแรกในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์โดยการโอนกิจการของกองวิทยาลยัเกษตรศาสตรจ์ากกรม

เกษตร มาด าเนินการตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. 2486 เมื่อแรกก่อตัง้มีช่ือว่าคณะเกษตรศาสตร ์

ตามพระราชกฤษฎีกา จดัแบง่คณะในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พทุธศกัราช 2486 ตราไว ้ณ วนัท่ี 9 สงิหาคม พ.ศ 2486 และ

ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2486 โดยแบ่งกิจการออกเป็น 5 แผนก คือ แผนกวิชา

เกษตรศาสตร ์แผนกวิชาสตัวบาล แผนกวิชาเคมี แผนกวิชากีฏวิทยาและโรคพืช และแผนกวิชาวิศวกรรมเกษตร โดยระยะแรก

ของการก่อตัง้คณะเกษตรศาสตรม์ีการเปิดสอนหลกัสูตรเพียง 2 หลกัสูตร คือหลกัสูตรอนุปริญญากสิกรรมและสตัวบาล 

(อปก.) หลกัสตูร 3 ปี ปัจจบุนัคณะเกษตรมีสว่นราชการทัง้หมด 11 หนว่ยงาน โดยแบง่เป็น 9 ภาควิชา 1 ส านกังานเลขานกุาร 

และ 2 ศนูย ์

เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดตัง้ขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2509 เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสงักัด

กระทรวงการคลงั มีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุม่เกษตรกร และสหกรณก์ารเกษตร ในการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพท่ีเก่ียวเนื่องกบัเกษตรกรรม หรอือาชีพนอกภาคเกษตรกรรม อนัจะเป็นการเพิ่มรายได ้พฒันา

คุณภาพชีวิตของเกษตรกร และครอบครวั ลดบทบาทของเงินกูน้อกระบบ และช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยใหเ้ขา้ถึงแหล่ง

เงินทนุ ตลอดจนสามารถใหบ้รกิารดา้นการเงินการธนาคารแก่บคุคลทั่วไปไดอ้ยา่งสะดวก รวดเรว็ ปลอดภยัและทนัสมยั โดยมี

ผลิตภณัฑห์ลกั คือ ผลิตภณัฑด์า้นสินเช่ือ และผลิตภณัฑด์า้นเงินฝาก มีช่องทางการใหบ้ริการที่หลากหลายทัง้ Offline และ 

Online อาทิ สาขาธนาคาร ที่ครอบคลมุทั่วประเทศ เครือข่ายทางการเงิน และ A-Mobile Application โดยนอ้มน าตามหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีชุมชนเป็นศูนยก์ลางเพื่อสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจ รบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม 



 

 

รกัษาอตัลกัษณท์างสงัคมและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ภายใตว้ิสยัทศัน ์“เป็นธนาคารพฒันาชนบทที่ยั่งยืน มุ่งสนบัสนุนการ

พฒันาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดบัคณุภาพชีวิตของคนในชนบท”    

 

************************** 

ติดตอ่สอบถามไดท้ี่ฝ่ายความยั่งยืนและนกัลงทนุสมัพนัธ ์บรษัิท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

คณุพลเฎษ  อนนัชยั (สตงัค)์, ผูจ้ดัการดา้นความยั่งยืนและนกัลงทนุสมัพนัธ ์ 

Tel: 02-105-8686 #620, Email: pondet.a@primeroadgroup.com 

คณุณกัษ์ลภสั ป้ันทิม (ทราย), เจา้หนา้ที่ประชาสมัพนัธแ์ละสือ่สารองคก์ร 

Tel: 02-105-8686 #620, Email: nuklapas.p@primeroadgroup.com  

ที่อยู ่อาคารทีพีแอนดท์ี ชัน้ 22 ซอยวิภาวดีรงัสติ 19 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาพประกอบข่าว 

 

           ภาพท่ี 1 : ภาพรวม        ภาพท่ี 2 : ภาพรวม 

 

ภาพท่ี 3 : ภาพรวม    ภาพท่ี 4 : ตวัแทนจากบรษัิท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั  

        (มหาชน) ขึน้บรรยาย 

 



 

 

 

                                                ภาพท่ี 5  : บรรยากาศ 

                               ภาพท่ี 6  : แจกของรางวลั                                           ภาพท่ี 7  : รบัของที่ระลกึจากม.เกษตร 

 

 
ภาพท่ี 8  :  โซลา่รป๊ั์มน า้ 

 


