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บริษัท โกลบอลไฟว์ จํากัด (Global5 Co., Ltd.) เป็ นศูนย์รวมเทคโนโลยี GPS ทัง้ ระบบนํ า
ั ทนาการ แผนที่ GPS และสว่ นประกอบ
ทาง ระบบติดตาม GPSมือถือสําหรับงานสํารวจหรือสน
ี เพือ
ต่างๆ โกลบอลไฟว์เกิดขึน
้ จาการรวมตัวของกลุม
่ ผู ้บริหารมืออาชพ
่ นํ าเสนอวิทยาการลํ้า
่ ก
ิ ค ้าให ้กับลูกค ้าทุกระดับ
ยุคมาสูล
ู ค ้าในทางปฎิบัต ิ โกลบอลไฟว์มบ
ี ริการแสดงและสาธิตสน
่ าธารณะ
ตัง้ แต่สว่ นบุคคลถึง องค์กรต่างๆทัง้ ในและนอกสถานที่ บริการเผยแพร่นวัตกรรมสูส
เพือ
่ การพัฒนาต่อยอด

ั ัศน์
วิสยท
โกลบอลไฟว์ มุง่ มัน
่ ทําธุรกิจเพือ
่ ตอบสนองต่อความต ้องการของลูกค ้าตัง้ แต่ผู ้บริโภค
รายบุคคลถึงระดับองต์กรขนาดใหญ่ในด ้านเทคโนโลยีภม
ู ศ
ิ าสตร์สนเทห์ (GIS) โกลบอลไฟว์
มุง่ มัน
่ ในการบูรณาการผลิตภัณท์กบ
ั การบริการด ้วยวิทยาการนํ าสมัยเพือ
่ สนองประโยชน์ตอ
่
ลูกค ้าและผู ้เกีย
่ วข ้องรอบด ้าน

ประว ัติความเป็นมา
พ.ศ. 2548
• บริษัท โกลบอลไฟว์ จํากัดก่อตัง้ เมือ
่ ชว่ งปลายปี โดยทีมวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และนัก
บริหาร
พ.ศ. 2549
• จดทะเบียนบริษัทฯ เมือ
่ 8 กุมภาพันธ์
ิ ค ้าเมือ
• เริม
่ จําหน่ายสน
่ เดือนพฤษภาคม
• เป็ นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงแต่เพียงผู ้เดียวของบริษัท GlobalSat Technology
Corporation, Taiwan ในประเทศไทย
• เริม
่ เปิ ด website www.global5thailand.com ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม จนมียอดเข ้าชม
เกินกว่า 1 ล ้านครัง้ ในปี พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2550
• เป็ นตัวแทนจําหน่าย Garmin, Mio
ิ บุคคล และยานพาหนะผ่านทาง
• ให ้บริการการและเป็ นผู ้ริเริม
่ การติดตามทรัพย์สน
้
้
website ทําให ้ลูกค ้าได ้รับความสะดวกในการใชงาน
ไม่ต ้องใชโปรแกรมพิ
เศษ และ
ประหยัดค่าใชจ่้ าย
พ.ศ. 2551
• เป็ นตัวแทนจําหน่าย Kamaz
พ.ศ. 2552
• ย ้ายทีต
่ งั ้ สํานักงานใหญ่มาทีป
่ ั จจุบน
ั เมือ
่ เดือนกันยายน
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ทีต
่ งั้
บริษัท โกลบอลไฟว์ จํากัด (สํานักงานใหญ่)

ตัง้ อยูท
่ ี่ เลขที1
่ 32/15,16 ซอยรามคําแหง 24 แยก 34 ข ้างมหาวิทยาลัย ABAC แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Latitude / Longitude: N13° 45.278, E100° 37.68)
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เอกสารสําค ัญของบริษ ัทฯ

เอกสารแต่งตัง้ ตัวแทนจําหน่ายจาก Globalsat Technology Corporation ประเทศไต ้หวัน
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ื รับรอง จากกระทรวงพาณิชย์
หนังสอ

ใบทะเบียนภาษี มล
ู ค่าเพิม
่
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ลูกค้าของโกลบอลไฟว์
บริษัท โกลบอลไฟว์ จํากัด มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนือ
่ งโดยมียอดขายประมาณ 20 ล ้าน
บาทในปี 2552 และประมาณการในการเติบโตประมาณ 10% ต่อปี โกลบอลไฟว์มก
ี ลุม
่ ลูกค ้า
่
หลากหลายทัง้ รายบุคคลและในระดับองค์กรต่างๆเชน
ึ ษา
กลุม
่ ราชการ,ร ัฐวิสาหกิจ,สถานศก
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
ภาควิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัย จุฬาลากรณ์
ี า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี วิทยาเขตนครราชสม
ิ
อุทยานประวัตศ
ิ าสคร์ กรมศลปากร
สํานักงานเกษตรจังหวัดน่าน, ลําปาง
กลุม
่ ลูกค้าเอกชนทว่ ั ไป ได ้แก่
บริษัท กานต์นธ
ิ ิ จํากัด
บริษัท อิตัลไทย จํากัด
Alpha Concrete Co, Ltd.
KIJSIRI CEMENT CO.,LTD.
Infosale Co, Ltd. (เครือซเี มนต์ไทย)
Thai British Security Print Co, Ltd.
Dixell (Asia) Co, Ltd.
บริษัท ไลอ ้อน (ประเทศไทย) จํากัด
Million Transport Co, Ltd.
บริษัท กรุงเทพคอนเทนเนอร์ จํากัด
บริษัท ฟอร์เวิรด
์ โลจิสติกส ์ จํากัด
Chemstar Shipping Co., Ltd
บริษัท อี-คัสตอม เซอร์วส
ิ จํากัด
บริษัท โตโยต ้า มหานคร จํากัด
์ าร์เซ็นเตอร์
ศูนย์รถยนต์ แชมสค
ห ้างหุน
่ สว่ นจํากัด รถยกปทุมธานี
ห ้างหุ ้นสว่ นจํากัด จีเอ็มเอฟ รถเชา่
King Product Control Co,. Ltd.
Apollo Tech Co, Ltd.
บริษัท ทีไอที จํากัด
บริษัท สยามไวท์เนอรี่ จํากัด
บริษัท ตัวฮวั ค ้าข ้าว จํากัด
บริษัท กรุงเทพโฟม จํากัด
ั เมท จํากัด
บริษัท บี กูด
๊ คอนซม
MK Industrial Supply Co, Ltd.
Pisitpos Service Co., Ltd.
C.C.Woodchip Co., Ltd.
Eindhoven Electronics Co., Ltd.

Sunchirin Industry(Thailand) Co., Ltd.
SR Cooling Co., Ltd.
Obok Co. Ltd.
P.V.F Co. Ltd.
STS Lighting Co. Ltd.
R.S.Flour And Chemical Co.,Ltd.
บริษัทไผ่เงินอิเล็กโทรนิคส ์ จํากัด
บริษัทขอนแก่น เอสอาร์ โฮมเซนเตอร์ 2003
จํากัด
ี จํากัด
บริษัท ดี-คอนซท
บริษัท สหร่วมโรจน์เฟอร์นเิ จอร์ จํากัด
บริษัท เกียรติรงุ่ เรืองไดคาสท์ จํากัด
บริษัท เสถียร สแตนเลสสตีล จํากัด
บริษัท อลูแซท จํากัด
บริษัท เคทีเอสซ ี จํากัด
ั เมท จํากัด
บริษัท บี กูด
๊ คอนซม
ั พลาย จํากัด
บริษัท เฟิ สท์ อีสเทิรน
์ ซพ
บริษัท ทีเค การ์เม ้น จํากัด (Mc Jeans)
บริษัท ไทยเมจิก เทป จํากัด
บ.ไทยพลาสติคตาข่าย จก
โรงแรม Sofitel กระบี่
บริษัท ไทย-จีน ฟลาวเวอร์ร ี่ จํากัด
บริษัท จีพเี อ็ม กรุ๊ป (1997) จํากัด
ิ ิ ค แปรรูปสต
ั ว์นํ้า จํากัด
บริษัท แปซฟ
๊ ป จํากัด
บริษัท สวัสดี ชอ
ิ ท
บริษัท ซน
ิ มอร์ จํากัด
บริษัทในเครือสหพัฒน์ฯ

Page 6 of 6

