ข้อมูล บริษทั
เมษายน 2015

ชื่อ บริ ษทั :

Matsuzawa จำกัด （株式会社マツザワ）

สำนักงำนใหญ่： No.3123 , Shimoichida , Takamori เมือง , Shimoina ปื น โนะญี่ปนุ่
ทุน หลักทรัพย์：
URL：

¥ 100000000

วันทีก่ ่อตัง้ ： ธันวาคม 1983

http://www.matsuzawa.gr.jp/

บริษทั แม่： M- โฮลดิง้ อิงค์
No.3123 , Shimoichida , Takamori ทาวน์ , Shimoina ปื น , โนะญีป่ ่นุ
ก่อตัวของ บริษทั
ธันวาคม 1959
ประธาน
โทรุ Matsuzawa
โรงงาน
ทาคากิ โรงงาน（No.115 , ทาคากิ - หมู่บ้าน Shimoina ปื น โนะญีป่ นุ่ ）
บริษทั สาขา
13 บริษทั
ร้านค้าปลีก
・Shinagawa Prince “Fukuichi”（福市） 33 ร้านค้า อื่น ๆ
ร้านอาหาร
・Kagurazaka “Tousenkyo”（桃仙郷） 19 ร้านอาหาร อื่น ๆ
ประวัติ บริษทั
ธันวาคม 1959
ธันวาคม 1983

ก่อตัวของ บริษทั
มันจะกลายเป็ น อิสระ เกีย่ วกับการแบ่ง ยอดขาย และสร้าง " Matsuzawa จากัด ."
ด้วยทุนจดทะเบียนของ ¥ 95,000,000
（ก่อตัง้ ขึน้ ในเดือนธันวาคม ปี 1983 ใน การดาเนินการตัง้ แต่ เดือนธันวาคม 1959）
กรกฏาคม 1990
การเพิม่ ทุน เมืองหลวงใหม่ ของ ¥ 220000000
เดือนกุมภาพันธ์ 2003 มาตรฐาน ISO 9001สานักงานใหญ่ของ การซือ้ กิจการ การรับรอง รุ่น ปี 2000โรงงาน ทาคากิ และสานักงาน โตเกียว
เดือนกุมภาพันธ์ 2006 การเปลีย่ นชือ่ บริษทั เป็น " M- โฮลดิง้ อิงค์ ." เกีย่ วกับ " Matsuzawa จากัด . " โดย พาร์ทชิ นั ของ บริษทั
" Matsuzawa จากัด ." จัดตัง้ ขึน้ ใหม่ ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้าน เยน
มกราคม 2008 ทุกสถานที่ ของธุรกิจ ISO 9001 แผนก การผลิตและ ภาคการ ค้าส่งมี การเข้าซือ้ กิจการ การรับรอง
เดือนพฤษภาคม 2011 มันเป็นรางวัล ของ " ริงโก้ Otome " (りんご乙女) เป็ น รางวัล ที่ คริสตัล Taste iTQi
iTQi : Taste นานาชาติ และคุณภาพ สถาบัน
ธนาคาร ของเรา Hachijuni Bank, Ltd. / The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
สินค้าและบริการ ร้านขายขนมหวาน และ เครื่องดื่ม, ผักดอง, ก๋วยเตีย๋ ว ผลิตภัณฑ์นม, อาหารแปรรูป ( ระดม หุน้ การผลิตทางการเกษตร และ ผลิตภัณฑ์ทางทะเล ),
สุรา, ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, ผลิตภัณฑ์ทางทะเล, สินค้า อื่น ๆ, ฯลฯ.
ลูกค้าหลัก สตูดโิ อ Ghibli , Inc ญี่ปนุ่ บรรษัท เครือข่ายโทรทัศน์ ฟูจิ , Inc สนามบินนานาชาติ คันไซ Chubu Centrair สนามบินนานาชาติ
Fujikyu Highland Suzuka Circuit Fuji International Speedway
AEON TOPVALU CO., (H.K) LTD. FOUR SEAS MERCANTILE HOLDINGS (H.K) LTD.
EGL Tours Company (H.K) Limited UNI-PRESIDENT (TW) GROUP Other

ข้อมูลการติดต่อ
Matsuzawa จากัด
ยาสุโอะ โมริโมโตะ (Diirector)
หมายเลขโทรศัพท์ ขององค์กร ＋81-（0）265－35－2333
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ＋81-（0）90-7283-5711
อีเมล m.yasuo@matsuzawa.gr.jp

