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วันที่ 1 ธันวาคม 2564
เรียนทุกท่าน

แจ้งเกี่ยวกับการจัดตัง้ บริ ษทั ร่วมทุนและการโยกย้ายกรรมการ
บริษัท โตโย บิซิ เ นส เซอร์ วิส จ ากัด (มหาชน) ได้จ ดทะเบีย นจัด ตัง้ บริษัท ร่ ว มทุ น โดยในวัน ที่ 1 ธัน วาคม 2564
จะดาเนินการโยกย้ายกรรมการ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การจัดตัง้ บริษทั ร่วมทุน
ตามทีเ่ คยแจ้งไว้เกีย่ วกับการปรับปรุงโครงสร้างบริษทั ในเครือ (จัดตัง้ บริษทั ใหม่) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 คือ
บริษทั โตโย บิซเิ นส เอเจนซี่ จากัด โดยได้เริม่ ธุรกิจเกีย่ วกับการผลิต CBD Isolate ทีม่ าจากกัญชง สาหรับส่งออกไปยังประเทศญีป่ ่ นุ
ฯลฯ โดยได้รบั มอบหมายงานจาก บริษทั ณุศาศิริ จากัด (มหาชน) (https://www.nusasiri.com/index.php) เมื่อเดือนพฤศจิกายน
2564 ซึง่ ธุรกิจนี้ทางบริษทั ฯ ได้เข้าร่วมทุนกับบริษทั ผูผ้ ลิตเครื่องจักร และวิศวกรรมเครื่องจักรเกีย่ วกับเทคนิคการผลิต CBD Isolate
นี้ดว้ ย จึงการจัดตัง้ บริษทั ร่วมทุนดังต่อไปนี้
รายละเอียดบริษทั ร่วมทุน
(1) ชื่อบริษทั

บริษทั ณุศา อะกริ-ไบโอ จากัด
32/23 อาคาร ชิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชัน้ ที่ 2 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตย
(2) ทีอ่ ยู่จดทะเบียน
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
QX66+X78 ตาบลหนามแดง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 ประเทศไทย
(3) ทีต่ งั ้ สถานประกอบกิจการ
(คาดการณ์)
(4) ชื่อตัวแทนบริษทั
นาย ฮิเดอากิ นากาโอะ* (คาดการณ์)
(5) ทุนจดทะเบียน
120,000,000 บาท
(6) วันจัดตัง้
จดทะเบียนวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เริม่ ธุรกิจวันที่ 1 ธันวาคม 2564
- บริษทั ณุศาศิริ จากัด (มหาชน)
- บริษทั จีอาร์ดี เอ็นเนอร์ย่ี จากัด ( https://grdenergy-th.com/ )
(7) ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
- บริษทั ไมท์ต้ี เอ็นจิเนียริง่ จากัด ( http://mighty1998.com/ )
- บริษทั โตโย บิซเิ นส เซอร์วสิ จากัด (มหาชน) และอื่นๆ
- ผลิต CBD Isolate ทีม่ าจากกัญชง สาหรับส่งออกไปประเทศญีป่ ่ นุ
(8) รายละเอียดธุรกิจ
- การสกัดส่วนผสมจากสมุนไพรต่างๆ
- การปลูก วิจยั แปรรูป และเพาะพันธุเ์ มล็ดพืชสมุนไพรต่างๆ

*นาย ฮิเดอากิ นากาโอะ ร่วมดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ฯ
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บริษทั ร่วมทุนจะดาเนินธุรกิจผลิต CBD Isolate ทีส่ กัดจากลาต้นทีเ่ ติบโตเต็มทีแ่ ละเมล็ดของกัญชงเท่านัน้ โดยจะส่งออก
ผลิตภัณฑ์ทร่ี กั ษามาตรฐานของประเทศญีป่ ่ นุ ด้วยการนี้ บริษทั ร่วมทุนจะดาเนินธุรกิจโดยเป็ นผูบ้ ุกเบิกผลิตภัณฑ์ CBD จากกัญชง
ทีม่ แี หล่งกาเนิดจากประเทศไทยส่งออกสู่ตลาดญีป่ ่ ุน และมีส่วนช่วยเพิม่ มูลค่าของเกษตรกรรมในประเทศไทยให้สงู ขึน้ ซึง่ เป็ นส่วน
หนึ่ ง ของโครงสร้างเศรษฐกิจ สู่ก ารพัฒนาที่ย ั ่งยืน ได้แ ก่ เศรษฐกิจ ชีวภาพ เศรษฐกิจ หมุน เวียน และเศรษฐกิจ สีเ ขียว (BCG
Economy) ทีร่ ฐั บาลไทยได้ประกาศใช้ โดยจากการสกัดส่วนผสม การวิจยั ฯลฯ จากพืชสมุนไพรทีม่ แี หล่งกาเนิดจากประเทศไทย
2. การโยกย้ายกรรมการผูจ้ ดั การ
เนื่องจากได้จดั ตัง้ บริษทั ร่วมทุน จึงขอเปลีย่ นแปลงกรรมการผูจ้ ดั การ ดังต่อไปนี้
ชื่อ
ตาแหน่ งใหม่
ตาแหน่ งปัจจุบนั
นาย ทาโร่ โมริยาม่า
กรรมการผูจ้ ดั การ COO
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่ COO
นาย โยชิยกู ิ ชินยะ(1)
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ CFO
(1) นายโยชิยกู ิ ชินยะ ร่วมดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั เน็ตล็อค จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ในเครือของบริษทั ฯ

3. การแต่งตัง้ กรรมการ
เนื่องจากมีโยกย้ายกรรมการผูจ้ ดั การตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น กรรมการของบริษทั ฯ และหน้าทีห่ ลักของกรรมการ จะมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อ
หน้ าที่หลัก
นาย ฮิเดอากิ นากาโอะ
กรรมการผูจ้ ดั การ CEO และ รับผิดชอบดูแลบริษทั ร่วมทุน
นาย ทาโร่ โมริยาม่า
กรรมการผูจ้ ดั การ COO และ รับผิดชอบบริษทั สัญชาติญป่ี ่ นุ
นาย ฮิโรชิ นาโตริ(2)
รับผิดชอบดูแลบริษทั ในกลุม่
นาย ฮิเดโตชิ อูเมกิ
รับผิดชอบบริษทั ไทย และ พัฒนาธุรกิจใหม่
นาย โยชิยกู ิ ชินยะ
รับผิดชอบหน่วยงานราชการ และ รับให้คาปรึกษาในประเทศญีป่ ่ นุ (โตเกียว)
นาย โยชิโร่ โยชิโคชิ(3)
รับผิดชอบพัฒนาธุรกิจใหม่
(2) นาย ฮิโรชิ นาโตริ ร่วมดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั เน็ทลอค กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั แม่ของบริษทั ฯ
(3) นาย โยชิโร่ โยชิโคชิ ร่วมดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั วายซี แคปปิ ตอล จากัด ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ

4. ติดต่อสอบถามเกีย่ วกับเรื่องนี้
(ภาษาญีป่ ่ นุ ) คุณโทดะ : toda@toyo-g.com
(ภาษาไทย) คุณพิมพ์พศิ า: pimpisa@toyo-g.com

