รายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษทั
ชื่ อบริษัท

บริษทั จีมส์ แอสโซซิเอท จํากัด
（GEEMS Associates Corporation)

ทีอ่ ยู่

้ั 3 เลขที่ 1-9-10 มัสเสะนากะ เขตนะนิวะ เมืองโอซาก้า รหัสไปรษณีย์556-0011
【สํ านักงานใหญ่ 】มัสเสะนัมบะ ชน
【สํ านักงานไทโช】21-2 จิชิมะ เขตไทโช เมืองโอซาก้า รหัสไปรษณีย์551-0003
【บริษัทจีมส์ (ประเทศไทย) จํากัด】246 อาคารไทมส์ สแควร์ 15-01, 15-03 ถ.สุ ขุมวิท , ระหว่ างซอย 12-14
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ตัวแทน

นายโยชิฮิโระ อะริโอกะ กรรมการผู้อาํ นาจลงนามแทน （เจ้ าหน้ าทีใ่ ห้ คาํ ปรึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก：ขึน้ ทะเบียนต่ อ
รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม）

เงินทุน

10,000,000เยน

ก่อตั้ง

มีนาคม พ.ศ. 2548

รายละเอียดธุรกิจ

(1)ธุรกิจให้ คาํ ปรึกษาเกีย่ วกับสิ่ งแวดล้อม（ทีป่ รึกษาการกระจายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อมไปยังต่ างประเทศ）
(2)ธุรกิจการรีไซเคิล่ ทรัพยากร（ธุรกิจรีไซเคิลพลาสติกหรื อสายไฟ）
(3)ธุรกิจบําบัดนํา้ เสี ยเอเซียตะวันออเฉียงใต้ （ธุรกิจพัฒนาและจําหน่ ายเรื่ องบําบัดนํา้ เสี ยทีม่ ีฐานอยู่ทเี่ มืองไทย）
(4)ธุรกิจให้ คาํ ปรึกษาด้ านการบริหารจัดการ：（บริหารจัดการบริษัทในต่ างประเทศ,ให้ ความช่ วยเหลือการลงทุนในต่ างประเทศ）

ทีอ่ ยู่สําหรับติดต่ อ

เบอร์ โทรศัพท์ （เบอร์ หลัก）：06-4394-3522
FAX（เบอร์ หลัก）：06-4394-3533
อีเมล์ ： info@geems.net
URL: http://geems.net/ （HPของบริษัท）

ประเภทของธุรกิจ

ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ในหลากหลายด้ า นเพื่ อ การก้ า วสู่ ต ลาดโลกด้ ว ย
เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้ อม（มาตรการลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากการ
กําหนดกลยุทธ์ ธุรกิจและการจําหน่ าย, การค้ นหาลูกค้ าต่ างประเทศ,
การทําสัญญา ฯลฯ）

（ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ฯลฯ
）
ต่ างประเทศ

ธุรกิจให้ คาํ ปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม

ผลิตและจําหน่ ายเครื่ องกรองนํา้ ดื่มที่ใช้
เทคโนโลยีเซรามิคของญี่ปุ่นที่บริษัทใน
ประเทศไทย

นํ ้าที่ดีที่สดุ
ส่วนประกอบเกลือแร่
บริหารจัดการธุรกิจ（บริหารองค์ กร,พัฒนาบุคลากร ฯลฯ）

สิ่งแวดล้ อม（การบําบัดนํา้ ,การรี ไซเคิลนลฯ）

ธุรกิจรี ไซเคิลทรัพยากร

ธุรกิจให้ คาํ ปรึกาการบริหารจัดการงาน
（ การเซ็ทระบบ
）
ในประเทศ

ซื อ้ พลาสติก หรื อสายไฟที่ ใช้ แล้ ว มาทํา ให้ เ กิด มู ล ค่ า การรี ไ ซเคิลด้ ว ย
อุปกรณ์ ท่ เี ป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อมและงานละเอียดอ่ อนที่ใส่ ใจการผลิต

ธุรกิจบําบัดนํา้ เสียในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร บ ริ ษั ท ใ น
ต่ างประเทศและช่ วยเหลือการ
ลงทุ น ในต่ า งประเทศ（แนะนํ า
แหล่ งที่ ตั ง้ โรงงาน ฯลฯ）และ
การจัดฝึ กอบรมให้ กับองค์ กร

รูปแบบธุรกิจของบริ ษัท
ญี่ปุ่นมากด้ วยผลงานและสิ่งแวดล้ อมทางการแข่ งขันในระดับสูงที่ก่อให้ เกิดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้ อมและknowhowในการ
บริ หารจัดการที่หน้ างานจริ ง เราคือผู้ท่ ใี ช้ เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้ อมอันเยี่ยมยอดในการทําให้ เกิดความตื่นตัวในตลาดโลก จึง
ทุ่มเทให้ กับการพัฒนาทักษะ,ทรั พยากร,เครือข่ าย เพื่อให้ ธุรกิจสามารถคงอยู่ได้ อ่ยางต่ อเนื่องอย่ างแท้ จริง

เทคโนโลยีและKnowhowด้ านสิ่งแวดล้ อมที่เยี่ยมยอด

การใช้ ประโยชน์ เครื อข่ ายบุคลากร

การเปิ ดตลาดใหม่
เราค้ นหาลูกค้ าใหม่ ๆด้ วยการวิเคราะห์ ข้อมูล
อย่ างละเอี ย ดและความแข็ ง แกร่ งในการ
ปฏิบัตงิ านที่หน้ างาน

การสร้ างBusiness model

การสร้ างมูลค่าเพิ่มที่
บริ ษัททุม่ เท

เราพัฒนาธุ รกิจ ด้ วยความสามารถในการคิดค้ น ที่
แปลกใหม่ เหมาะสมกับสภาพที่แท้ จริงของหน้ างาน

【ฟั งก์ชนั่ บริ ษัทการค้ า】
ธุรกิจการค้ าระหว่ างประเทศ,นายหน้ าและลงทุนในธุรกิจและบริหารงาน
โดยตรง

เ ร า ส ร้ า ง ร ะ บ บ ส่ ง เ ส ริ ม ด้ ว ย เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร
ประสานงานที่ มี ม ายาวนานกั บ หน้ างานและ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านพัฒนาบุคลากร

การบริหารองค์ กร
การบริ ห ารองค์ กรที่ เ ข้ มแข็ ง เช่ นการวางแผน
ธุรกิจ,การบริหารจัดการองค์ กรและการลงทุน

【ฟั งก์ชนั่ การให้ คําปรึกษา】
การร่ วมธุรกิจ,ให้ ความช่ วยเหลือ,ให้ คาํ แนะนําสําหรั บการขยายธุรกิจไป
ยังต่ างประเทศของบริษัทลูกค้ า

การขยายธุริกจที่คงอยู่อย่ างต่ อเนื่องในตลาดโลกได้ อย่ างแท้ จริง

