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เรยีนทุกท่าน 

แจ้งเก่ียวกบัการจดัตัง้บริษทัร่วมทุนและการโยกย้ายกรรมการ 
 

บริษัท โตโย บิซิเนส เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทร่วมทุน โดยในวันที่ 1 ธันวาคม 2564                  

จะด าเนินการโยกยา้ยกรรมการ จงึเรยีนมาเพื่อทราบโดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. การจดัตัง้บรษิทัร่วมทุน 

ตามทีเ่คยแจง้ไวเ้กีย่วกบัการปรบัปรุงโครงสรา้งบรษิทัในเครอื (จดัตัง้บรษิทัใหม่) เมื่อวนัที ่4 มกราคม 2564 คอื  

บรษิทั โตโย บซิเินส เอเจนซี ่จ ากดั โดยไดเ้ริม่ธุรกจิเกีย่วกบัการผลติ CBD Isolate ทีม่าจากกญัชง ส าหรบัส่งออกไปยงัประเทศญีปุ่่ น 

ฯลฯ โดยไดร้บัมอบหมายงานจาก บรษิทั ณุศาศริ ิจ ากดั (มหาชน) (https://www.nusasiri.com/index.php)  เมื่อเดอืนพฤศจกิายน 

2564 ซึง่ธุรกจินี้ทางบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมทุนกบับรษิทัผูผ้ลติเครื่องจกัร และวศิวกรรมเครื่องจกัรเกีย่วกบัเทคนิคการผลติ CBD Isolate 

นี้ดว้ย จงึการจดัตัง้บรษิทัร่วมทนุดงัต่อไปนี้ 

 

รายละเอยีดบรษิทัร่วมทุน 

(1) ชื่อบรษิทั บรษิทั ณุศา อะกร-ิไบโอ จ ากดั 

(2) ทีอ่ยู่จดทะเบยีน 
32/23 อาคาร ชโิน-ไทย ทาวเวอร ์ชัน้ที ่2 ถนนสุขมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตย

เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 

(3) ทีต่ัง้สถานประกอบกจิการ 
QX66+X78 ต าบลหนามแดง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา 24000 ประเทศไทย 

(คาดการณ์) 

(4) ชื่อตวัแทนบรษิทั นาย ฮเิดอาก ินากาโอะ* (คาดการณ์) 

(5) ทุนจดทะเบยีน 120,000,000 บาท 

(6) วนัจดัตัง้ จดทะเบยีนวนัที ่11 พฤศจกิายน 2564 เริม่ธุรกจิวนัที ่1 ธนัวาคม 2564 

(7) ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

- บรษิทั ณุศาศริ ิจ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทั จอีารด์ ีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ( https://grdenergy-th.com/ ) 

- บรษิทั ไมทต์ี ้เอน็จเินียริง่ จ ากดั ( http://mighty1998.com/ ) 

- บรษิทั โตโย บซิเินส เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) และอื่นๆ 

(8) รายละเอยีดธุรกจิ 

- ผลติ CBD Isolate ทีม่าจากกญัชง ส าหรบัส่งออกไปประเทศญีปุ่่ น 

- การสกดัส่วนผสมจากสมุนไพรต่างๆ 

- การปลูก วจิยั แปรรปู และเพาะพนัธุเ์มลด็พชืสมุนไพรต่างๆ 
*นาย ฮเิดอาก ินากาโอะ ร่วมด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัฯ 
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บรษิทัร่วมทุนจะด าเนินธุรกจิผลติ CBD Isolate ทีส่กดัจากล าต้นทีเ่ตบิโตเตม็ทีแ่ละเมลด็ของกญัชงเท่านัน้ โดยจะส่งออก

ผลติภณัฑท์ีร่กัษามาตรฐานของประเทศญีปุ่่ น ดว้ยการนี้ บรษิทัร่วมทุนจะด าเนินธุรกจิโดยเป็นผูบุ้กเบกิผลติภณัฑ์ CBD จากกญัชง

ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศไทยส่งออกสู่ตลาดญีปุ่่ น และมส่ีวนช่วยเพิม่มลูค่าของเกษตรกรรมในประเทศไทยใหส้งูขึน้ ซึง่เป็นส่วน

หนึ่งของโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยัง่ยืน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขยีว (BCG 

Economy) ทีร่ฐับาลไทยไดป้ระกาศใช ้โดยจากการสกดัส่วนผสม การวจิยั ฯลฯ จากพชืสมุนไพรทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศไทย 

 

2. การโยกยา้ยกรรมการผูจ้ดัการ 

    เน่ืองจากไดจ้ดัตัง้บรษิทัร่วมทุน จงึขอเปลีย่นแปลงกรรมการผูจ้ดัการ ดงัต่อไปนี้ 

ช่ือ ต าแหน่งใหม ่ ต าแหน่งปัจจบุนั 

นาย ทาโร่  โมรยิาม่า กรรมการผูจ้ดัการ COO เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป COO 

นาย โยชยิกู ิชนิยะ(1) กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ CFO 
(1) นายโยชยิกู ิชนิยะ ร่วมด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั เน็ตลอ็ค จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัในเครอืของบรษิทัฯ 

 

3. การแตง่ตัง้กรรมการ 

เน่ืองจากมโียกยา้ยกรรมการผูจ้ดัการตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้ กรรมการของบรษิทัฯ และหน้าทีห่ลกัของกรรมการ จะมี

รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ช่ือ หน้าท่ีหลกั 

นาย ฮเิดอาก ินากาโอะ กรรมการผูจ้ดัการ CEO และ รบัผดิชอบดแูลบรษิทัร่วมทุน 

นาย ทาโร่ โมรยิาม่า กรรมการผูจ้ดัการ COO และ รบัผดิชอบบรษิทัสญัชาตญิีปุ่่ น 

นาย ฮโิรช ินาโตร(ิ2) รบัผดิชอบดแูลบรษิทัในกลุ่ม 

นาย ฮเิดโตช ิอูเมก ิ รบัผดิชอบบรษิทัไทย และ พฒันาธุรกจิใหม ่

นาย โยชยิกู ิชนิยะ รบัผดิชอบหน่วยงานราชการ และ รบัใหค้ าปรกึษาในประเทศญีปุ่่ น (โตเกยีว) 

นาย โยชโิร่ โยชโิคช(ิ3) รบัผดิชอบพฒันาธุรกจิใหม ่
(2) นาย ฮโิรช ินาโตร ิร่วมด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั เน็ทลอค กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัแม่ของบรษิทัฯ 
(3) นาย โยชโิร่ โยชโิคช ิรว่มด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั วายซ ีแคปปิตอล จ ากดั ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

 

4. ตดิต่อสอบถามเกีย่วกบัเรื่องนี้ 

(ภาษาญีปุ่่ น) คุณโทดะ : toda@toyo-g.com 

(ภาษาไทย)  คุณพมิพพ์ศิา: pimpisa@toyo-g.com 
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