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บรษัิท โกลบอลไฟว ์จํากดั (Global5 Co., Ltd.) เป็นศนูยร์วมเทคโนโลย ีGPS ทัง้ ระบบนํา

ทาง ระบบตดิตาม GPSมอืถอืสําหรับงานสํารวจหรอืสนัทนาการ แผนที ่GPS และสว่นประกอบ 

ตา่งๆ   โกลบอลไฟวเ์กดิขึน้จาการรวมตวัของกลุม่ผูบ้รหิารมอือาชพีเพือ่นําเสนอวทิยาการล้ํา

ยคุมาสูล่กูคา้ในทางปฎบิัต ิโกลบอลไฟวม์บีรกิารแสดงและสาธติสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ทกุระดบั

ตัง้แตส่ว่นบคุคลถงึ องคก์รตา่งๆทัง้ในและนอกสถานที ่บรกิารเผยแพรน่วัตกรรมสูส่าธารณะ

เพือ่การพัฒนาตอ่ยอด 

วสิยัทศัน ์

โกลบอลไฟว ์มุง่มัน่ทําธรุกจิเพือ่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ตัง้แตผู่บ้รโิภค

รายบคุคลถงึระดบัองตก์รขนาดใหญใ่นดา้นเทคโนโลยภีมูศิาสตรส์นเทห ์(GIS) โกลบอลไฟว์

มุง่มัน่ในการบรูณาการผลติภณัทก์บัการบรกิารดว้ยวทิยาการนําสมยัเพือ่สนองประโยชนต์อ่

ลกูคา้และผูเ้กีย่วขอ้งรอบดา้น 

ประวตัคิวามเป็นมา 
พ.ศ. 2548 

• บรษัิท โกลบอลไฟว ์จํากดักอ่ตัง้เมือ่ชว่งปลายปีโดยทมีวศิวกร นักวทิยาศาสตร ์และนัก
บรหิาร 

พ.ศ. 2549 

• จดทะเบยีนบรษัิทฯ เมือ่  8 กมุภาพันธ ์ 
• เริม่จําหน่ายสนิคา้เมือ่เดอืนพฤษภาคม 
• เป็นตวัแทนจําหน่ายโดยตรงแตเ่พยีงผูเ้ดยีวของบรษัิท GlobalSat Technology 

Corporation, Taiwan ในประเทศไทย 
• เริม่เปิด website www.global5thailand.com ตัง้แตเ่ดอืนพฤษภาคม จนมยีอดเขา้ชม
เกนิกวา่ 1 ลา้นครัง้ในปี พ.ศ. 2552  

พ.ศ. 2550 

• เป็นตวัแทนจําหน่าย Garmin, Mio 
• ใหบ้รกิารการและเป็นผูร้เิริม่การตดิตามทรัพยส์นิ บคุคล และยานพาหนะผา่นทาง 

website ทําใหล้กูคา้ไดรั้บความสะดวกในการใชง้าน ไมต่อ้งใชโ้ปรแกรมพเิศษ และ
ประหยดัคา่ใชจ้า่ย 

พ.ศ. 2551 

• เป็นตวัแทนจําหน่าย Kamaz 

พ.ศ. 2552 
• ยา้ยทีต่ัง้สํานักงานใหญม่าทีปั่จจบุนัเมือ่เดอืนกนัยายน 
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ทีต่ ัง้ 
บรษัิท โกลบอลไฟว ์จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 

 

 
 

ตัง้อยูท่ี ่เลขที1่32/15,16 ซอยรามคําแหง 24 แยก 34 ขา้งมหาวทิยาลยั ABAC แขวง
หวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 10240 
Latitude / Longitude: N13° 45.278, E100° 37.68)   
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เอกสารสําคญัของบรษิทัฯ 
 

 

เอกสารแตง่ตัง้ตวัแทนจําหน่ายจาก Globalsat Technology Corporation ประเทศไตห้วนั
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หนังสอืรับรอง จากกระทรวงพาณชิย ์

 
ใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ 
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ลกูคา้ของโกลบอลไฟว ์
บรษัิท โกลบอลไฟว ์จํากดั มคีวามเจรญิเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งโดยมยีอดขายประมาณ 20 ลา้น
บาทในปี 2552 และประมาณการในการเตบิโตประมาณ 10% ตอ่ปี โกลบอลไฟวม์กีลุม่ลกูคา้
หลากหลายทัง้รายบคุคลและในระดับองคก์รตา่งๆเชน่ 

กลุม่ราชการ,รฐัวสิาหกจิ,สถานศกึษา 
สํานักงานตํารวจแหง่ชาต ิ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี
ภาควทิยาศาสตรท์างทะเล มหาวทิยาลัย จฬุาลากรณ์ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนาร ีวทิยาเขตนครราชสมีา 
อทุยานประวัตศิาสคร ์กรมศลิปากร 
สํานักงานเกษตรจังหวัดน่าน, ลําปาง 

กลุม่ลกูคา้เอกชนท ัว่ไป ไดแ้ก ่
บรษัิท กานตน์ธิ ิจํากดั 
บรษัิท อติัลไทย จํากดั 
Alpha Concrete Co, Ltd. 
KIJSIRI CEMENT CO.,LTD. 
Infosale Co, Ltd. (เครอืซเีมนตไ์ทย) 
Thai British Security Print Co, Ltd. 
Dixell (Asia) Co, Ltd. 
บรษัิท ไลออ้น (ประเทศไทย) จํากดั 
Million Transport Co, Ltd. 
บรษัิท กรงุเทพคอนเทนเนอร ์จํากดั 
บรษัิท ฟอรเ์วริด์ โลจสิตกิส ์จํากดั 
Chemstar Shipping Co., Ltd 
บรษัิท อ-ีคัสตอม เซอรว์สิ จํากดั 
บรษัิท โตโยตา้ มหานคร จํากดั 
ศนูยร์ถยนต ์แชมสค์ารเ์ซ็นเตอร ์
หา้งหุน่สว่นจํากดั รถยกปทมุธาน ี
หา้งหุน้สว่นจํากดั จเีอ็มเอฟ รถเชา่ 
King Product Control Co,. Ltd. 
Apollo Tech Co, Ltd. 
บรษัิท ทไีอท ีจํากดั 
บรษัิท สยามไวทเ์นอรี ่จํากดั 
บรษัิท ตัวฮวัคา้ขา้ว จํากดั 
บรษัิท กรงุเทพโฟม จํากดั 
บรษัิท บ ีกูด๊ คอนซมัเมท จํากดั 
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. 
บรษัิทไผเ่งนิอเิล็กโทรนคิส ์จํากดั 
บรษัิทขอนแกน่ เอสอาร ์โฮมเซนเตอร ์2003 
จํากดั 
บรษัิท ด-ีคอนซที จํากดั 
บรษัิท สหรว่มโรจนเ์ฟอรน์เิจอร ์จํากดั 
บรษัิท เกยีรตริุง่เรอืงไดคาสท ์จํากดั 
บรษัิท เสถยีร สแตนเลสสตลี จํากดั 
บรษัิท อลแูซท จํากดั 
บรษัิท เคทเีอสซ ีจํากดั 
บรษัิท บ ีกูด๊ คอนซมัเมท จํากดั 
บรษัิท เฟิสท ์อสีเทริน์ ซพัพลาย จํากดั 
บรษัิท ทเีค การเ์มน้ จํากดั (Mc Jeans) 
บรษัิท ไทยเมจกิ เทป จํากดั 
บ.ไทยพลาสตคิตาขา่ย จก 
โรงแรม Sofitel กระบี ่
บรษัิท ไทย-จนี ฟลาวเวอรร์ี ่จํากดั 
บรษัิท จพีเีอ็ม กรุ๊ป (1997) จํากดั 
บรษัิท แปซฟิิค แปรรปูสตัวน้ํ์า จํากดั 
บรษัิท สวัสด ีชอ๊ป จํากดั 
บรษัิท ซนิทิมอร ์จํากดั 
บรษัิทในเครอืสหพัฒนฯ์ 
 

 


