ข่าวประชาสัมพันธ์
‘PRIME’ จับมือมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ติดตั้งระบบ Solar หนุนความปลอดภัย
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า กาแพงเพชร
‘PRIME’ ร่วมกับมูลนิธิสบื นาคะเสถียร ส่งมอบแผงโซลาร์เซลล์ให้แก่อทุ ยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกาแพงเพชร ภายใต้
โครงการปรับปรุงจุดสกัดเขาเย็น สนับสนุนไฟฟ้าพลังงานสะอาดในการใช้ลาดตระเวน ยกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่
อุทยาน และชาวบ้านในพืน้ ที่ โดยเป็ นความร่วมมือระหว่างอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า และมูลนิธิสบื นาคะเสถียร เพือ่ ป้องกัน
การลักลอบตัดไม้ทาลายป่ า รวมถึงป้องกันการลักลอบล่าสัตว์ป่าในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ตอกยา้ วิสยั ทัศน์ “เราจะ
เป็ นผูน้ าในธุรกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เพือ่ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าอย่าง
ยัง่ ยืน”
นายสมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) บริษัทพลังงานสะอาด
ชัน้ นา กล่าวว่า “ภูมิใจที่ได้เป็ นส่วนหนึ่งในโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และอุทยานแห่งชาติ
คลองวังเจ้า สานักบริหารพืน้ ที่อนุรกั ษ์ที่ 12 ในฐานะที่เราเป็ นผูน้ าด้านการติดตัง้ และจัดจาหน่ายระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Power System) จึงมีความยินดีเป็ นอย่างมากที่ได้ช่วยเหลือทางด้านอุปกรณ์ในครัง้ นี ้ เนื่องจากในพืน้ ที่
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้านีม้ ีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามไม่วา่ จะเป็ นนา้ ตก ภูเขา และเป็ นแหล่งทรัพยากรป่ าไม้ที่
สาคัญในจังหวัดกาแพงเพชร ในขณะเดียวกันก็เป็ นพืน้ ที่เสี่ย งในการลักลอบเข้ามากระทาความผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่ าไม้อยู่
ตลอดเวลา
โครงการนีจ้ ึงจัดตัง้ จุดสกัดซึง่ จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถทางานลาดตระเวนครอบคลุมไปถึงเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าอุม้ ผาง และ
อุทยานแห่งชาตินา้ ตกพาเจริญที่ยงั ไม่มีหน่วยพิทกั ษ์หรือจุดสกัดเข้าไปดูแลความปลอดภัย เพราะเป็ นพืน้ ที่ที่มีความห่างไกล
และยากในการเข้าถึงจึงไม่มีไฟฟ้าใช้ นวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์นีจ้ ะช่วยทาให้จุดสกัดในพืน้ ที่ห่างไกลสามารถมีไฟฟ้าใช้
งานได้ ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่า สามารถใช้อุปกรณ์ลาดตระเวนที่ทนั สมัยได้อย่างมีประสิทธิ ภาพมากขึน้ เพิ่มการ
ตรวจจับลดการกระทาผิด รวมไปถึงลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่าในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อีกด้วย และหวังว่าโครงการนี ้
จะเป็ นโครงการต้นแบบที่จะต่อยอดการพัฒนาระบบไฟฟ้าที่มีความยั่งยืน และมีประสิทธิภาพในพืน้ ที่หา่ งไกลที่อื่น ๆ ต่อไป”
นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าวว่า “สาหรับพืน้ ที่อทุ ยานแห่งชาติคลองวังเจ้านัน้ ถือว่าเป็ นพืน้ ที่
ที่ได้รบั ผลกระทบอย่างเห็นได้ชดั ซึง่ ได้เกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่าไม้ถกู ลักลอบยิงจากการเข้าตรวจลักลอบการตัดไม้จน
เสียชีวิตเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เหตุเพราะสถานที่ตรงนัน้ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถมองเห็นสิง่ ที่จะเข้ามาทาอันตรายได้ ทัง้ นี ้
โดยปกติแล้ว ในพืน้ ที่อทุ ยานฯ มักจะใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้าจากนา้ มันดีเซล ซึ่งมีตน้ ทุนที่สงู และมีเสถียรภาพในการใช้งานที่ต่า
จึงเป็ นสาเหตุที่ทาให้เจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่าไม้จะต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อลาดตระเวน และปราบปรามการตั ดไม้ทาลายป่ าในยามวิกาล
โดยปราศจากพลังงานที่เพียงพอต่อการใช้สอย การติดตัง้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในครัง้ นีม้ ีสว่ นช่วยให้อทุ ยานฯ มีไฟฟ้าใช้
เพิ่มความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ในการทางาน เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ดูแลป่ าไม้ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ ตามแนวปณิธานและ

ความตัง้ ใจของท่านสืบ นาคะเสถียร ที่ตอ้ งการรักษาความอุดมสมบูรณ์และความหลายหลายทางชีวภาพของผืนป่ า ตลอด
จนถึงอุทิศชีวิตและจิตวิญญาณ จนทาให้เกิดมูลนิธิแห่งนีข้ นึ ้
ในการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ครัง้ นีน้ นั้ นอกจากจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่แล้วนั้น ยัง
จะทาให้อทุ ยานฯ มีพลังงานสะอาดที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมพร้อมใช้งานอย่างยั่งยืน โดยในฐานะที่ มลู นิธิสบื นาคะเสถียร เป็ น
ต้นแบบ “สานักงานประหยัด พลังงาน” ได้ดาเนินการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดใช้พลังงานใน
สานักงานมาตัง้ แต่ตน้ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 นวัตกรรมนีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งในงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรที่ตอ้ งการใช้
พลังงานสะอาดเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็ นตัวอย่างที่ดีให้แก่องค์อื่น ๆ ต่อไป”
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. ธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าจากพลัง งานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้
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 มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อยูใ่ นประเทศไทย ญี่ปนุ่ ไต้หวัน และกัมพูชา มี
กาลังผลิตติดตัง้ รวม 292 เมกะวัตต์ แบ่งออกเป็ นโครงการที่พฒ
ั นาเสร็จและดาเนินการขายไฟแล้ว (COD-Installed Capacity)
180 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนาอีก 112 เมกะวัตต์ โดยมีแผนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และตัง้ เป้ามีกาลัง
ผลิตติดตัง้ 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568
โลกกาลังปรับตัวเข้าสูย่ คุ ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) กาลังขับเคลื่อนให้เกิดขึน้ ผ่านเป้าหมาย
ต่าง ๆ ทาให้อตุ สาหกรรมพลังงานจากเชือ้ เพลิงฟอสซิลมาถึงจุดอิ่มตัว ในทางกลับกันก็ทาให้อตุ สาหกรรมพลังสะอาดเติบโตขึน้
อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ มุง่ มั่นจะเป็ นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี ้ จึงตัง้ เป้าให้จะลงทุนเพิ่มเติม ขยายกาลังผลิตติดตัง้ ของ
โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ซึ่งไม่ได้จากัดเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จากปั จจุบนั มีกาลังผลิตติดตัง้ จากทุกโครงการ
รวมกันแล้วมากกว่า 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
เกี่ยวกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้รบั อนุญาตให้ก่อตัง้ ขึน้ สิบวันหลังวันพระราชทานเพลิงศพ คือวันที่ 18 กันยายน 2533 เป็ นองค์กร
สาธารณะของไทยที่ ขับ เคลื่ อ นงานอนุร ัก ษ์ ผื น ป่ าและสัต ว์ป่ าที่ ส าคัญ โดยการจัด การฐานความรู ้ ข้อ มูล ทางวิ ช าการ
ประกอบการตัดสินใจ พร้อมเผยแพร่สสู่ าธารณะด้วยงานสื่อสารที่ทนั สมัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อผลักดันเป็ น
ข้อเสนอเชิงนโยบาย ในวิกฤตการณ์การสูญพันธุค์ รัง้ ใหญ่ของสิ่งมีชีวิต และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก รวมถึงการ

ท างานเพื่ อ ยกระดับ มาตรฐานผู้พิ ทัก ษ์ ป่ า และพัฒ นาการจัด การผื น ป่ าตะวัน ตกสู่ก ารเสนอเป็ น มรดกโลก มูลนิ ธิ ฯ ให้
ความสาคัญกับการปกป้องป่ าผืนใหญ่และแหล่งธรรมชาติ ซึ่งเป็ นถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพเป็ น
อันดับแรก รองลงมาให้ความสาคัญกับสิ่งมีชีวิตที่เป็ นชนิดพันธุท์ ี่สาคัญและถูกคุกคาม ในการทางานที่ตอ้ งตัดสิ นใจให้อยูบ่ น
พืน้ ฐานทางวิชาการที่รอบด้าน หรือหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ตอ้ งมีวิธีแก้ไขผลกระทบที่สามารถปฏิบตั ิได้จริงและเป็ นที่
ยอมรับ
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