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DIMETDIMET
บุุกพลัังงานทดแทนบุุกพลัังงานทดแทน

-คาร์์บุอนเคร์ดิต-คาร์์บุอนเคร์ดิต

“พิชิญ์ ์ โพิธารามิกิ” รุกธุรกิจเพิลง คว้้า “แบงค์-ชนิดนัย ภูวู้กลุ” 
นั�งบรหิาร “E29 MUSIC IDENTITIES”  ป้ั้� นศิลิปิั้นคณุภูาพิ 
เสรมิิทััพิด้ว้ยเทัคโนโลย ีWeb3.0 3

อ่่านต่่อ่หน้า 5

กลุั�มดุสิิตธานีกลุั�มดุสิิตธานี
ลุัยขยายโร์งแร์มตปท. ลุัยขยายโร์งแร์มตปท. 

DIMET ตัั้�งบรษัิัทัรว่้มิทันุกับชบิาตั้ะ คอรป์ั้อเรชั�น-พินัธมิติั้ร

ธุรกิจไทัย ลงทันุธุรกิจพิลังงานทัดแทัน -คารบ์อนเครดิตั้ 

คาดลงนามิสญั์ญ์ารว่้มิทันุและจดทัะเบยีนจัดตัั้�งบรษัิัทั

แล้ว้เสรจ็ภูายในไตั้รมิาสทัี� 4/65 3
อ่่านต่่อ่หน้า 3

“พิชญ์์  โพธาร์ามิก”“พิชญ์์  โพธาร์ามิก”
รุ์กธุร์กิจเพลังรุ์กธุร์กิจเพลัง

กลุ่มิดุสติั้ธาน ีเดินหน้าขยายธุรกิจ

โรงแรมิในต่ั้างปั้ระเทัศิ ตั้อบรบั

การเดินทัางทัั�ว้โลกทัี�กลับเขา้สู่

ภูาว้ะปั้กติั้ โดยล่าสดุเตั้รยีมิเปิั้ด 

"โรงแรมิดสุติั้โฮเทัลแอนด์สว้ทีั โดฮา" 

อยา่งเป็ั้นทัางการในวั้นทัี� 1 ตั้ลุาคมินี� 

อ่่านต่่อ่หน้า 2

https://line.me/ti/g2/m6FeqmQNyOib_I0zPZx2SQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
http://www.ptgenergy.co.th
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 กลุ่่�มดุส่ิติธานี ีเดิินหน้าขยายธุุรกิิจ
โรงแรมในต่่างประเทศ ต่อบรบักิารเดิินทาง
ทั�วโลกิท่�กิลับเข้าสู่่่ภาวะปกิติ่ โดิยล่าสุู่ดิ
เต่รย่มเปิดิ "โรงแรมดุิสู่ิต่โฮเทลแอนด์ิสู่ว่ท 
โดิฮา" อยา่งเปน็ทางกิารในวันท่� 1 ต่ลุาคม
น่�  ซึ่่�งเป็นโรงแรมแห่งท่�สู่ามของกิลุ่มดิุสิู่ต่
ธุาน่ท่�เปิดิในประเทศกิาต่าร ์ พรอ้มรองรบั
มหกิรรมกิารแขง่ขนัฟุตุ่บอลโลกิ 2022 ท่�จะ
เริ�มต้่นข่�นในเดืิอนพฤศจิกิายนน่� ชู่จุดิเด่ินทั�ง
ทำาเลใกิล้แหล่งท่องเท่�ยว ความสู่ะดิวกิสู่บาย 
รวมถ่ึงบริกิารท่�โดิดิเด่ินภายใต้่มาต่รฐาน 
"ดิสุู่ติ่ธุาน"่

โรงแรมดิุสู่ิต่โฮเทลแอนด์ิสู่ว่ท โดิฮา เป็น
โรงแรมระดัิบ 5 ดิาว สู่ง่ 50 ชูั�น ตั่�งอย่ใ่นยา่น
เวสู่ต์่เบย์ ศน่ยก์ิลางทางธุุรกิิจของโดิฮา อย่่
หา่งจากิสู่นามบนินานาชูาติ่ฮาหมดัิเพย่ง 25 
นาท่ ใกิล้กัิบแหล่งท่องเท่�ยวมากิมาย อาทิ 
ห้างสู่รรพสู่ินค้า, ศ่นย์นิทรรศกิารและศ่นย์
กิารประชุูม, ต่ลาดิเก่ิาแก่ิซุึ่กิ วากิิฟุ และ 
โดิฮา คอรนิ์ชู หน่�งในสู่ถึานท่�ท่องเท่�ยวท่�เปน็
สู่ัญลักิษณ์์ท่�สูุ่ดิของโดิฮา ซึ่่�งเป็นทางเดิินท่�
สู่วยงามยาวเจ็ดิกิิโลเมต่รท่�มองเห็น
วิวรมินำาอันเงย่บสู่งบ

โรงแรมแห่งใหมน่่�ออกิแบบมาให้เป็นสู่ถึาน
ท่�ท่�เต็่มไปด้ิวยไลฟุส์ู่ไต่ล์ มพ่ื�นท่�กิว้างขวาง 
ม่กิารต่กิแต่่งอย่างประณ์่ต่ให้ความร่้สู่่กิ
หร่หราคลาสู่สู่กิิและเต็่มไปด้ิวยแรงบันดิาล
ใจ มห่อ้งพกัิรวม 192 หอ้ง รวมถ่ึงหอ้งเพนต์่
เฮาสู่์ด่ิเพล็กิซึ่์แบบสู่ามห้องนอนท่�ม่พื�นท่�
ระหว่าง 338 ถ่ึง 370 ต่ร.ม. สู่ามารถึมอง
เหน็ทิวทัศน์เมืองอันน่าประทับใจ  โดิยมห่อ้ง
สู่ว่ทท่�ใหญ่ท่�สูุ่ดิครอบคลุมพื�นท่�ถ่ึง 1,104 
ต่ร.ม. ม่ห้องนอนกิว้างขวาง 6 ห้อง พื�นท่�
นั�งเล่นและรบัประทานอาหาร อ่างนำาอุ่นใน
ตั่ว สู่ระว่ายนำาสู่ว่นตั่วและหอ้งซึ่าวน่า และ
ทิวทัศน์มุมกิว้างของโดิฮา เหมาะสู่ำาหรับ
ครอบครัวและนักิท่องเท่�ยวท่�กิำาลังมองหา
ท่�พกัิสู่ดุิหร่แบบครบวงจร

โรงแรมดิสุู่ติ่โฮเทลแอนด์ิสู่วท่ โดิฮา ยงัเปน็
ท่�ตั่�งของร้านอาหารยอดินิยม 6 แห่ง เชู่น 
ห้องอาหารอินเดิ่ยชูื�อ "กิ่เรชู ่ บ่คารา" ห้อง
อาหารญ่�ปุ�นชูื�อ "โทราฟุกุ่ิ" และห้องอาหาร
อิต่าลชืู่�อ "โอโร บาย อัลเฟุรโดิ รุสู่โซึ่" ซึ่่�งม่
เชูฟุมิชูลินสู่ต่ารเ์ปน็ผู้่้ด่ิแล พรอ้มทั�งยงัมสู่่ิ�ง
อำานวยความสู่ะดิวกิ รวมถ่ึงสู่ถึานท่�เพื�อกิาร
ด่ิแลสู่ขุภาพ อยา่งเชูน่ นำาสู่ปา 

ฟุิต่เนสู่เซ็ึ่นเต่อร์ สู่ระว่ายนำาทั�งในร่มและ
กิลางแจ้ง ต่ลอดิจนบรกิิารภายใต้่มาต่รฐาน 
"ดิสุู่ติ่ธุาน"่

นายรากิ ่เมนอน ผู้่จั้ดิกิารทั�วไปกิลุม่ โรงแรม
ดิุสู่ิต่โฮเทลแอนด์ิสู่ว่ท โดิฮา เปิดิเผู้ยว่า 
โรงแรมสู่ร้างใหม่แห่งน่� ม่องค์ประกิอบท่�
พร้อมมอบความสู่ะดิวกิสู่บายด้ิวยสูุ่ดิยอดิ
ทำาเลในย่านเวสู่ต์่เบย์ใจกิลางเมืองโดิฮา  
พรอ้มห้องสู่ว่ทสูุ่ดิหร่ท่�มเ่อกิลักิษณ์์และตั่ว
เลือกิรา้นอาหารท่�หลากิหลาย เหมาะกัิบนักิ
ท่องเท่�ยวทุกิร่ปแบบ ทั�งจากินานาประเทศ
หรอืผู้่ใ้ชู้บรกิิารท่�เปน็คนในท้องถิึ�นเอง  ด้ิวย
กิารแข่งขันฟุุต่บอลโลกิ FIFA World Cup 
ท่�กิำาลังจะเริ�มต้่นข่�นในเดืิอนพฤศจิกิายน 
2565 และกิารเดิินทางทั�วโลกิกิำาลังกิลับมา
อ่กิครั�ง  ทำาให้เชูื�อมั�นว่า โรงแรมแห่งน่�จะ
เปน็ตั่วเลือกิท่�ดิ ่และเปน็สู่ว่นเสู่รมิใหมท่่�น่า
ตื่�นเต้่นในอุต่สู่าหกิรรมกิารบรกิิารของ
กิาต่ารอ์ยา่งแน่นอน  

ดิ่รายละเอ่ยดิเพิ�มเติ่มหรือสู่ำารองห้องพักิ
ได้ิท่� https://www.dusit.com/dusitdoha-
hotelandsuites/
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กลุั�มดุสิิตธานีกลุั�มดุสิิตธานี
ลุัยขยายโร์งแร์มตปท. ลุัยขยายโร์งแร์มตปท. 

https://line.me/ti/g2/m6FeqmQNyOib_I0zPZx2SQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
http://www.ptgenergy.co.th
https://www.dusit.com/dusitdoha-hotelandsuites/
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D I M E T  ตั่� ง บ ริ ษั ท ร่ ว ม ทุ น กัิ บ ชูิ บ า ต่ ะ 
คอรป์อเรชูั�น-พนัธุมิต่รธุุรกิิจไทย ลงทนุธุุรกิิจ
พลังงานทดิแทน -คารบ์อนเครดิิต่ คาดิลงนาม
สู่ัญญาร่วมทุนและจดิทะเบ่ยนจัดิตั่�งบริษัท
แล้วเสู่รจ็ภายในไต่รมาสู่ท่� 4/65 

 บริษัิัท ไดุเมท (สิยาม) จำำากัดุ (มหาชนี)
DIMET ขอเรย่นให้ทราบว่า ท่�ประชุูมคณ์ะ
กิรรมกิารบรษัิท ในกิารประชุูมครั�งท่� 6/2565 
เมื�อวันท่� 29 กัินยายน 2565 ได้ิมม่ติ่อนุมัติ่ให้
จัดิตั่�งบรษัิทรว่มทนุ (Joint Venture) รว่มกัิบ 
บรษัิทชูบิาต่ะ คอรป์อเรชูั�น จำากัิดิ (“Shibata”) 
ซึ่่�งเป็นนิติ่บุคคลสู่ัญชูาติ่ญ่�ปุ�น และกิลุ่มผู้่้ถืึอ
หุ้นอื�นท่�เป็นพันธุมิต่รทางธุุรกิิจชูาวไทย โดิย
บริษัทจะถืึอหุ้นในสู่ัดิสู่่วนไม่เกิินร้อยละ 35 
Shibata และกิลุ่มถืึอหุ้นในสัู่ดิสู่่วนไม่เกิิน
รอ้ยละ 49 สู่ว่นท่�เหลือรอ้ยละ16 เปน็กิารถืึอ
หุน้โดิยกิลุ่มพนัธุมิต่รทางธุุรกิิจของบรษัิท ซึ่่�ง
ขณ์ะน่�อย่ร่ะหว่างกิารเจรจา โดิยบรษัิทจะแจ้ง
ให้ทราบอก่ิครั�งเมื�อได้ิผู้่้รว่มทุนเป็นท่�แน่นอน
แล้ว ทั�งน่� บรษัิทรว่มทนุท่�จัดิตั่�งข่�น 

จะม่ทุนจดิทะเบ่ยน 10 ล้านบาท และเงิน
ลงทุนของบรษัิทจะอย่่ภายในวงเงินไม่เกิิน 4 
ล้านบาท

บริษัทร่วมทุนท่�จัดิตั่�งข่�นม่วัต่ถุึประสู่งค์เพื�อ
ลงทุนในธุุรกิิจกิารผู้ลิต่พลังงานไฟุฟุ้าจากิ
แสู่งอาทิต่ย ์(Solar)กิารผู้ลิต่พลังงานทดิแทน
จากิลม (Wind) กิารผู้ลิต่พลังงานทดิแทนชูว่
มวลก๊ิาซึ่ชูว่ภาพและขยะ (Waste to Energy) 
รวมทั�งกิารก่ิอสู่ร้าง กิารนำาเข้าอุปกิรณ์์ด้ิาน
พลังงานของโรงไฟุฟุ้าพลังงานทดิแทนเหล่า
น่� และธุุรกิิจท่�สู่ามารถึชู่วยลดิกิารปล่อยก๊ิาซึ่
เรือนกิระจกิ (Greenhouse Effect) อาทิ
เชู่น ปล่กิสู่วนป�า (Forestry) และ Energy 
Efficiency โดิยมเ่ปา้หมายใหสู้่ามารถึลดิกิาร
ปล่อยก๊ิาซึ่เรือนกิระจกิได้ิมากิกิว่าเป้าหมาย
จนคำานวณ์เป็นคาร์บอนเครดิิต่ (Carbon 
Credit) เพื�อประกิอบกิิจกิารจำาหน่ายคารบ์อน
เครดิิต่ต่่อไป โดิยบริษัทคาดิว่าจะลงนาม
สู่ัญญาร่วมทุนและจดิทะเบ่ยนจัดิตั่�งบริษัท
แล้วเสู่รจ็ภายในไต่รมาสู่ท่� 4 ป ี2565

นอกิจากิน่� DIMET  แจ้งต่่อต่ลาดิหลักิทรพัย์
แหง่ประเทศไทย(“ต่ลาดิหลักิทรพัยฯ์”) ว่า ท่�
ประชุูมคณ์ะกิรรมกิารบรษัิท ครั�งท่� 6/2565 
ซึ่่�งประชุูมเมื�อวันท่� 29 กัินยายน 2565 ได้ิม่
มติ่อนุมัติ่ให้บรษัิทขายหุ้นสู่ามัญในบรษัิท ไอ
เจน เอเนอรย์่� จำากัิดิ (“ไอเจน เอเนอรย์่�”) ซึ่่�ง
ดิำาเนินธุุรกิิจกิารลงทุนในธุุรกิิจท่�เกิ่�ยวข้องกัิบ
พลังงาน ใหแ้ก่ิ บรษัิท โกิลด์ิแพลน ดิเ่วลลอป
เม้นท์ จำากัิดิ (“ผู้่้ซึ่ื�อ”) จำานวน 399,097 หุ้น 
ม่ลค่าท่�ต่ราไว้หุ้นละ100 บาท คิดิเป็นร้อย
ละ 99.99 ของหุ้นทั�งหมดิในไอเจน เอเนอร์
ย่� โดิยมม่่ลค่ากิารซึ่ื�อขายเท่ากัิบ 8,253,297 
บาท (“กิารจำาหน่ายไปซึ่่�งเงินลงทุนในไอเจน 
เอเนอรย์่�”) ทั�งน่� ภายหลังกิารจำาหน่ายไปซึ่่�ง
เงินลงทนุในไอเจน เอเนอรย์่� บรษัิท และ/หรอื 
บรษัิทย่อย ไม่มหุ่้นคงเหลือท่�ถืึอในไอเจน เอ
เนอรย์่� ดัิงนั�น ไอเจน เอเนอรย์่� จ่งสิู่�นสู่ภาพกิาร
เปน็บรษัิทยอ่ยของบรษัิทโดิยท่�กิารดัิงกิล่าวไม่
สู่ง่ผู้ลต่่อผู้ลกิารดิำาเนินงาน หรอืฐานะทางกิาร
เงินของบรษัิทแต่่ประกิารใดิ
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DIMETDIMET
บุุกพลัังงานทดแทนบุุกพลัังงานทดแทน

-คาร์์บุอนเคร์ดิต-คาร์์บุอนเคร์ดิต

https://line.me/ti/g2/m6FeqmQNyOib_I0zPZx2SQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
https://www.nerubber.com/
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อน่�ง ไอเจน เอเนอรย์่� ดิำาเนินธุุรกิิจกิารลงทุนในธุุรกิิจท่�เกิ่�ยวข้องกัิบพลังงาน รวมถ่ึงดิำาเนินธุุรกิิจจัดิหา

พรอ้มติ่ดิตั่�งอุปกิรณ์์ไฟุฟุา้สู่ง่แรงสู่ง่และแรงต่ำา งานรบัเหมาก่ิอสู่รา้งโรงไฟุฟุา้ยอ่ย

ผู้ลประโยชูน์ท่�คาดิว่าจะเกิิดิข่�นกัิบบรษัิท เนื�องจากิในปจัจุบนัไอเจน เอเนอรย์่� ได้ิถึก่ิตั่�งค่าเผู้ื�อกิารด้ิอยกิารค่าของเงินลงทนุไป

เปน็จำานวน 37,260,000 บาท ซึ่่�งทำาใหไ้อเจน เอเนอรย์่� มม่่ลค่าสู่ทุธิุท่�บนัท่กิไว้ในงบกิารเงินของบรษัิทเท่ากัิบ 17,490,000 บาท 

อก่ิทั�งมค่ดิค่วามท่�อย่ร่ะหว่างกิารฟุอ้งรอ้งกัิบบุคคลภายนอกิ ซึ่่�งทำาใหสู้่ง่ผู้ลกัิบงบกิารเงินรวมของบรษัิท ดัิงนั�น 

กิารจำาหน่ายไปซึ่่�งเงินลงทนุในไอเจน เอเนอรย์่� จะสู่ง่ผู้ลดิต่่่องบกิารเงินรวมของบรษัิท และบรษัิทจะได้ิรบัเงินสู่ดิมา

เพื�อเพิ�มสู่ภาพคล่อง และเงินหมุนเวย่นเพื�อประกิอบกิิจกิารของบรษัิท
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DIMETDIMET
บุุกพลัังงานทดแทนบุุกพลัังงานทดแทน

-คาร์์บุอนเคร์ดิต-คาร์์บุอนเคร์ดิต
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 “พิิชญ์์  โพิธาริามิก” รุกิธุุรกิิจ
เพลง คว้า “แบงค์-ชูินดินัย ภ่วกิุล” นั�ง
บรหิาร “E29 MUSIC IDENTITIES”  ปั� น
ศิลปินคุณ์ภาพ เสู่ริมทัพด้ิวยเทคโนโลย ่
Web3.0

วงกิารธุุรกิิจเพลงเต่รย่มฮือฮาทันท่  เมื�อ
นักิธุุรกิิจแถึวหน้าของเมืองไทย พิชูญ์  โพ
ธุารามิกิ ประกิาศรุกิธุุรกิิจเพลงอย่างเต็่ม
ตั่ว ด้ิวยเทคโนโลย่ Web3.0 และ NFT 
Music Streaming เพื�อเปิดิประสู่บกิารณ์์
ดินต่รอ่ยา่งไรข้ด่ิจำากัิดิ พรอ้มกิารสู่นับสู่นุน
จากิพันธุมิต่รทั�งในและต่่างประเทศ โดิย
คว้า แบงค์-ชูินดินัย ภ่วกิุล นั�งแท่นบรหิาร
ค่ายเพลง “E29 MUSIC IDENTITIES” (อ่
ท่ไนน์ มิวสิู่ค ไอเดินติ่ต่่�) ด้ิวยดิ่กิรเ่ป็นถ่ึงพ่�
ชูายของ แบมแบม-กัินต์่พมิุกิต์่ ภว่กิลุ หรอื 
“BamBam GOT7” งานน่�ประสู่บกิารณ์์และ
ฝีมีือทางด้ิานดินต่รข่อง ชูนิดินัย  จ่งไมเ่ปน็
สู่องรองใคร  เพราะเคยเป็นผู้่้อย่่เบื�องหลังค
วามสู่ำาเร็จและเป็นท่�ปร่กิษาให้ค่ายเพลง

ในวงกิารบันเทิงไทยและเกิาหล่ใต้่มานาน
กิว่า 7 ป ีเจ้าตั่วพรอ้มนั�งแท่นบรหิาร “E29 
MUSIC IDENTITIES” (อ่ท่ไนน์ มิวสู่ิค ไอ
เดินติ่ต่่�) อยา่งเต็่มระบบ เต่รย่มสู่รา้งศลิปนิ
คณุ์ภาพหลากิหลายสู่ไต่ล์ เพื�อปอ้นต่ลาดิใน
ไทยและต่่อยอดิสู่่่ระดัิบอาเซึ่ย่นและเอเชูย่
ต่่อไป  อ่กิทั�งยังม่พันธ์ุมิต่รสู่ำาคัญ สู่ถึาน่
โทรทัศน์ชู่อง MONO29 ให้กิารสู่นับสู่นุน
ด้ิวย  ซึ่่�ง ชูนิดินัย กิล่าวว่า

“ร่สู้่ก่ิเปน็เกิย่รติ่อยา่งมากิครบัท่�ได้ิรบัความ
ไว้วางใจจากิ คณุ์พชิูญ ์โพธุารามกิิ ใหม้ารว่ม
สู่รา้งค่ายเพลง E29 MUSIC IDENTITIES ซึ่่�ง
ผู้มได้ิวางคอนเซ็ึ่ปต์่ค่ายให้เป็นพื�นท่�ของ
เสู่ย่งดินต่ร ่เปน็ Free Space ของศลิปนิ ไม่
ว่าใครชูอบเพลงแนวไหนสู่ามารถึเข้ามา
หาท่�เราได้ิ ศลิปินของค่ายจะมห่ลากิหลาย
สู่ไต่ล์  ไมไ่ด้ิจำากัิดิแค่เพลง POP เท่านั�น  กิาร
สู่รา้งผู้ลงานเราจะให้ศลิปินเป็นผู้่้รเิริ�มเสู้่น
ทางของเขาด้ิวยตั่วเอง  โดิยมค่่ายซึ่พัพอรต์่
ความคิดิและพฒันาสู่ิ�งนั�นไปด้ิวยกัิน ศลิปนิ

จะได้ิอย่่ในทุกิกิระบวนกิารทำางานได้ิมสู่่ว่น
รว่มกัิบท่มในทุกิขั�นต่อน เพื�อให้เขาได้ิเป็น
เจ้าของผู้ลงานท่�เปน็ตั่วเขาเองมากิท่�สู่ดุิ”

“ทางด้ิานกิารทำางานของค่ายจะเป็นกิาร
ผู้สู่มผู้สู่านระหว่างคนไทยและชูาวต่่างชูาติ่ 
เพื�อให้ผู้ลงานม่มุมมองท่�กิว้างขวางแปลกิ
ใหม่และไร้ข่ดิจำากัิดิ ด้ิวยกิารสู่นับสู่นุน
ของ   คณุ์พชิูญ ์  โพธุารามิกิ จะทำาใหค่้าย
เดิินหน้าทำางานได้ิอย่างเต็่มศักิยภาพใน
ทกุิด้ิาน  ขณ์ะเดิย่วกัินค่ายได้ิวางแผู้นต่่อย
อดิให้ธุุรกิิจแข็งแกิร่งยิ�งข่�น  ด้ิวยกิารนำา
เทคโนโลย ่  Web3.0 มาเปิดิประสู่บกิารณ์์
ทางดินต่รใ่นร่ปแบบใหม่ เชู่น NFT Music 
Streaming,  Metaverse Concerts, Fan 
Token community และร่ปแบบของ 
Showbiz Business เพื�อให้ E29 MUSIC 
IDENTITIES พร้อมในกิารเป็น Music 
Entertainment อย่างครบวงจร และยัง
เต่รย่มทำาต่ลาดิในระดัิบอาเซึ่ย่นและเอเชูย่
ต่่อไปในอนาคต่ด้ิวยครบั”
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