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แนะน ำบรษิทั GRSE

กอ่ต ัง้ขึน้ในสหรำชอำณำจกัรในปี 2558 Globalytics Research

System Enterprise (GRSE) เป็นบรษิทัวเิครำะห์ขอ้มูลทีเ่ปลี่ยน

โลกของ Big Data ให้เป็นโลกแห่งปญัญำ

หนงัสอืรบัรอง

กำรจดทะเบียนบรษิทั

เรำเป็นผู้ให้บริกำรโซลูช ั่นเทคโนโลยีที่เป็น

นวตักรรมใหม่ซึ่งบุกเบกิกำรเปลี่ยนแปลงใน

ดำ้นปญัญำประดษิฐ์ วทิยำศำสตร์ข้อมูล ระบบ

ธุรกจิอจัฉรยิะและเทคโนโลยี



MONEY SERVICES BUSINESS 
(MSB) CERTIFICATION

                                                       MSB Registration Status Information

Date:  10/20/2020

                   The inclusion of a business on the MSB Registrant Search Web page is not a recommendation,

                     certification of legitimacy, or endorsement of the business by any government agency.

           The MSB Registrant Search Web page, which is updated on a weekly basis, contains entities that have registered as Money Services Businesses (MSBs)

        pursuant to the Bank Secrecy Act (BSA) regulations at 31 CFR 1022.380(a)-(f), administered by the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

                 Information contained on this site has been provided by the MSB registrant.  FinCEN does not verify information submitted by the MSB.

                   Information provided on this site reflects only what was provided directly to FinCEN.  If an error or incomplete information is detected

               on this site, the registrant should follow the appropriate instructions for correcting a Registration of Money Services Business (RMSB) form. 

MSB Registration Number: 31000176255935

Registration Type: Initial Registration

Legal Name: Globalytics Research System Enterprise Limited

DBA Name: 

Street Address: 1099 18th St Suite 2900

City: Denver

State: COLORADO

Zip: 80202

MSB Activities: 

                Check casher (Including traveler's and money orders), Dealer in foreign exchange, Money transmitter

States of MSB Activities: 

                Alabama, Alaska, American Samoa, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District Of Columbia, 

                Federated States Of Micronesia, Florida, Georgia, Guam, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, 

                Kentucky, Louisiana, Maine, Marshall Islands, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, 

                Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Northern Mariana Islands, 

                Ohio, Oklahoma, Oregon, Palau, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, 

                Texas, Utah, Vermont, Virgin Islands, US, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming

All States & Territories & Foreign Flag:  All States/Territories

Number of Branches:  

Authorized Signature Date: 10/09/2020

Received Date:  10/09/2020

แนะน ำบรษิทั GRSE

ใบอนุญำตธุรกจิบรกิำรทำงกำรเงนิ อนุญำตให้บรษิทัของเรำ สง่เงนิ

ใหบ้รกิำรแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศหรือตรำสำรอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัเงนิ เป็นไปตำมกฎหมำยและกฎกำรตอ่ตำ้นกำรฟอกเงนิ (AML)

MSB อยู่ภำยใตห้น่วยงำนก ำกบัดูแลในพ้ืนทีแ่ละหน่วยงำนของรฐั

เพื่อให้แน่ใจวำ่กฎ AML จะไมถู่กละเมดิ

เลขทีจ่ดทะเบียน MSB：
31000176255935



พนัธกจิ & วสิยัทศัน์

“ เปลี่ยนโลกด้วยข้อมูลอจัฉริยะ”

เรำมองเห็นอนำคตที่ผู้คนสำมำรถได้รบัข้อมูลที่มำกขึ้นและ

ตดัสนิใจไดอ้ย่ำงแม่นย ำ ด้วยควำมไว้วำงใจอย่ำงเต็มที่ในข้อมูล

ซึ่งได้รบัควำมช่วยเหลือจำกพลงักำรประมวลผลและควำม

อจัฉรยิะทำงเทคโนโลยีของ STAR System เมื่อกำรตดัสนิใจ

อย่ำงชำญฉลำดเกดิขึน้ในเวลำที่เหมำะสมเรำจะเตบิโตไปพรอ้ม

กนักบัควำมกำ้วหน้ำของโลก

วสิยัทศัน์
“กำรใช้กำรวิเครำะห์เชิงคำดกำรณ์เพื่อ เป็น
แนวหน้ำของควำมก้ำวหน้ำ”

ภำรกิจของเรำคือกำรใช้เทคโนโลยีกำรวิเครำะห์เชิง

คำดกำรณ์เพื่อตรวจจบักำรค้นพบใหม่และส ำรวจ

ขอบเขตใหม่ ๆ เรำมุ่งม ั่นที่จะเป็นส่วนหน่ึงของควำม

เช่ือม ั่นและเป็นแนวหน้ำของเทรนด์โลก เรำใช้ไหว

พริบน้ีในกำรตดัสินใจอย่ำงชำญฉลำดและบรรลุผล

ลพัธ์ทีต่อ้งกำร

พนัธกจิ



BIG DATA
และอิทธิพลที่มีต่อโลก



ด้วยกำรว ิเครำะห์ข ้อมูลขนำดใหญ่ องค์กรต่ำงๆ

สำมำรถคำดกำรณ์ผลลพัธ์ในอนำคตได้ดีขึ ้นและ

ได้รบัข้อได้เปรียบในกำรแข่งขนัที่ไม่มีใครเทียบได้”

– Bill Gates



จนิตนำกำรวำ่มีควำมสำมำรถในกำรมองเห็นทุกอยำ่ง ทกุที่
ตลอดเวลำ ทุกกำรโตต้อบกบัลูกคำ้ ทกุธุรกรรมทำงกำรเงนิ ทกุที่
ในโลก

ลองนึกภำพวำ่สำมำรถประมวลผลขอ้มูลท ัง้หมดไดท้นัทีและใช้
ขอ้มูลเชิงลกึเพือ่ปรบัปรุงกำรบรกิำรลูกคำ้ สรำ้งผลติภณัฑ์ไดเ้ร็ว
ขึน้หรือตรวจจบักำรฉ้อโกง

ลองนึกดูวำ่ขอ้มูลนัน้จะช่วยใหค้ณุมองเห็นอนำคตไดห้รือไม่ ให้
คุณสำมำรถตอบสนองตอ่เหตุกำรณ์กอ่นทีจ่ะเกดิขึน้ เพือ่ป้องกนั
อุบตัเิหตุ เพือ่ท ำนำยและหยุดควำมลม้เหลวทำงกำรเงนิ

และลองนึกดูวำ่ถำ้กำรวเิครำะห์สำมำรถเปิดช่องทำงรำยได้ใหม่
ใหก้บัคุณ

ขอ้มูลคอืพลงั



กำรวเิครำะห์ขอ้มูลขนำดใหญ่

Big Data คือชุดข้อมูลดิบที่มีโครงสร้ำงและไม่มี

โครงสร้ำงจ ำนวนมำกที่รวบรวมจำกแหล่งต่ำงๆที่

จ ำเป็นต้องได้รบักำรวิเครำะห์เชิงค ำนวณเพื่อให้ได้

ข้อมูลเชิงลึก มีคุณค่ำและควำมหมำย กำรศกึษำข้อมูล

เหลำ่น้ีน ำไปสูก่ำรตดัสนิใจจำกข้อมูลที่มีมำกขึน้เรียกวำ่ 

กำรวเิครำะห์

ต ัง้แต่กำรติดตำมโรคไปจนถึงกำรเลือกต ัง้เจ้ำหน้ำที่ผู้

ทรงอทิธิพลที่สุดของโลกเสรี กำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำด

ใหญ่มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง กำรวิเครำะห์ข้อมูลได้พฒันำ

ตวัเองจนกลำยเป็นสมองในกำรตดัสนิใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ของโลก



Big Data สำมำรถน ำมำใช้เพื่อติดตำมกำร

แพรก่ระจำยของโรคไดเ้ร็วขึน้มำก

โดยใช้ขอ้มูลภำพจำกกลอ้งรกัษำควำมปลอดภยั 

บนัทึกบตัรเครดิตและแม้กระท ั่งข้อมูล GPS 

จำกรถยนต์และโทรศพัท์มือถือเพื่อตดิตำมกำร

เคลือ่นไหวของบุคคลทีต่ดิเช้ือ COVID-19

ควำมส ำคญัของกำรวเิครำะห์ขอ้มูล

COVID-19



กำรวิเครำะห์ข้อมูลช่วยให้แคมเปญจ์กำร

เลือกต ั้งเข้ำใจผู้มีสิทธิเลือกต ั้งได้ดีขึ้น และ

ด้ ว ย เหตุ น้ี จึ ง น ำ ไ ปปร ับ ใ ช้ ใ ห้ เ ข้ ำ ก ับ

ควำมรูส้กึของพวกเขำ

กำรวเิครำะห์ทีท่ ำในปรมิำณมำกอำจสง่ผลตอ่

ผลกำรเลือกต ัง้ประธำนำธบิดี

ควำมส ำคญัของกำรวเิครำะห์ขอ้มูล

กำรเลือกต ัง้ประธำนำธบิดสีหรฐัฯ



มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจของผู้บริโภคใน

หลำย ๆ ด้ำน เกือบทุกแพลตฟอร์มโซเชียล

มีเดียท ำงำนบนอลักอรทิมึบำงอย่ำงเพ่ือแสดง

โฆษณำบนฟีดของคุณ กำรวเิครำะห์ใช้เพื่อท ำ

ควำมเข้ำใจว่ำคุณสนใจอะไรและมีกำรแสดง

โฆษณำแกผู่ใ้ช้ตำมควำมสนใจทีร่ะบุเหล่ำน้ี

ควำมส ำคญัของกำรวเิครำะห์ขอ้มูล

โซเชียลมเีดีย



กำรวเิครำะห์ขอ้มูลในองคก์ร

ผลกัดนั

ธุรกจิ

บริษทัยกัษ์ใหญ่ท ั่วโลก เช่น Apple รวบรวมข้อมูลให้

ได้มำกที่สุดและวิเครำะห์เพ่ือค้นหำแนวทำงแก้ไขและ

แนวโน้มทีจ่ะช่วยให้ธุรกจิสำมำรถ

• ลดตน้ทุน

• ปรบัปรุงกำรด ำเนินงำน

• พฒันำผลติภณัฑ์และบรกิำรใหม ่ๆ

• ตดัสนิใจอย่ำงชำญฉลำด



ธุรกิจหลกัของเรำคือ กำรวิเครำะห์ข้อมูลและเทคโนโลยี

ปญัญำประดษิฐ์ (AI) ที่เป็นจุดแข็งของเรำ เรำคำดกำรณ์ว่ำ

ข้อมูลเป็นสินค้ำที่ส ำคญัที่สุดในอนำคตและวิธีที่จะเป็นแนว

หน้ำของกำรปฏวิตัทิำงเทคโนโลยีน้ีคือกำรใช้ควำมเชี่ยวชำญ

ของเรำใน 2 สำขำน้ีและท ำให้โซลูชนักำรวิเครำะห์เชิง

คำดกำรณ์สมบรูณ์แบบ
– Tom Morrison, CEO GRSE



ควำมกำ้วหน้ำ
ทำงเทคโนโลยี
ระบบกำรวเิครำะห์เชิงคำดกำรณ์



เทคโนโลยทีีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องเรำ

GRSE เห็นอนำคตของกำรสรำ้งเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ทีส่ำมำรถ

ท ำนำยแนวโน้มทำงกำรเงนิดว้ยขอ้มูลและปญัญำประดษิฐ์

ต ัง้แตเ่ริม่ตน้แนวคดิ GRSE ไดทุ้ม่เททรพัยำกรจ ำนวนมำกเพือ่

พฒันำโครงกำรทีเ่ป็นกรรมสทิธิน้ี์ – STAR System.

ผู้เชี่ยวชำญของเรำในด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรเรียนรู้ของ

เครื่อง กำรวิเครำะห์ทำงกำรเงินและกำรลงทุน และกำรสร้ำง

แบบจ ำลองเชิงคำดกำรณ์ ก ำลงัมุง่เน้นไปที่กำรบรรลุแพลตฟอร์ม

ที่มีอตัรำควำมแม่นย ำสูงในแนวโน้มของตลำดในอนำคต กำร

เปลีย่นแปลงทำงเศรษฐกจิและกำรวเิครำะห์กำรลงทุน

ปจัจยัส ำคญัประกำรหน่ึงในกำรสรำ้งควำมแม่นย ำที่สูงขึ้นคือกำร

รวบรวมขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งใหไ้ดม้ำกทีสุ่ด

S TA R  S Y S T E M



STAR System เป็นซอฟต์แวร์ทำงเทคโนโลยีส ำหรบักำรตดิตำม กำรวเิครำะห์และกำรประเมนิควำมเสีย่ง

Software for

ระบบใชป้ญัญำประดษิฐ์และกำรวเิครำะห์ขอ้มลูเพือ่ท ำนำยผลลพัธ์ใน

อนำคตทีแ่มน่ย ำ

STAR SYSTEM

Tracking Analysis and Risk Assessment



แกนหลกัของ STAR SYSTEM

แกนหลักของ  STAR System ประกอบด้วย

แอพพลิเคช ั่นปัญญำประดิษฐ์ข ั้นสูงของทกัษะกำร

ค ำนวณเชิงวิเครำะห์ กำรเรียนรูข้องเครือ่งประเภท

ต่ำงๆ กำรเรียนรู้ด้วยตนเองและกำรเรียนรู้เชิงลึก

เพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่ระบบขอ้มลูอจัฉรยิะทีม่ปีระสทิธภิำพ



กำรเรยีนรูข้องเครือ่ง

ส่วนประกอบส ำคญัส ำหรบัควำมแม่นย ำของ STAR System คือ

ควำมสำมำรถในกำรเ รียน รู้และปร ับป รุงโดยอ ัตโนม ัติจำก

ประสบกำรณ์โดยไมต่อ้งต ัง้โปรแกรมไวอ้ยำ่งชดัเจน

แอปพลเิคชนั AI ซึง่เป็น machine learning มุง่เน้นไปที่กำรพฒันำ

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีส่ำมำรถเขำ้ถงึขอ้มูลและเรียนรูไ้ด้ด้วยตนเอง

โดยไมต่อ้งมีกำรแทรกแซงจำกมนุษย์

ควำมส ำเร็จของ STAR System ขึน้อยูก่บัปจัจยัส ำคญัดงัตอ่ไปน้ี:

• โครงสรำ้งพื้นฐำนที่แข็งแกร่ง
• กำรรวบรวมชุดข้อมูลที่เหมำะสม
• ใช้อลักอริทึมที่ถูกต้อง

เป้ำหมำยของเรำคือป้อนข้อมูลที่มีควำมหมำยให้มำกที่สุดเท่ำที่จะ

เป็นไปไดไ้ปยงั STAR System ใหส้ำมำรถจดจ ำรูปแบบของขอ้มูลที่

หลำกหลำยเพือ่คำดกำรณ์ผลลพัธ์ที่แม่นย ำยิ่งขึ้น



กำรเรียนรูข้องเครือ่ง & STAR SYSTEM

เช่นเดียวกบักำรเทรดแบบอลักอรทิมึ STAR System ใช้กำรเรียนรูข้องเครือ่งเพือ่ช่วยในกำรตดัสนิใจในกำรเทรดทีด่ีขึน้

ดว้ยกำรเรียนรูข้องเครือ่ง STAR System สำมำรถช่วยให้ทีมนกัวเิครำะห์และนกัเทรดของเรำไดเ้ปรียบ

ในกำรซ้ือขำยมำกกวำ่คำ่เฉลีย่ของตลำด

เรียนรู้

แบบจ ำลองทำง

คณิตศำสตร์

สงัเกตกำรณ์
ข่ำว + ผล

กำรเทรด

ตรวจจบั รูปแบบในกำร

เคลื่อนไหว Asset 

Class

คำดกำรณ์

ทิศทำงของ asset-class 

(ขึ้นหรือลง)

ตดัสนิใจทีจ่ะ

ขำย /   ถือไว้ /   ซ้ือ



สว่นผสมหลกัส ำหรบั

กำรวเิครำะห์เชงิคำดกำรณ์
กำรสรำ้งแบบจ ำลองเชงิคำดกำรณ์
รำกฐำนของแบบจ ำลองกำรคำดกำรณ์ท ัง้หมดขึน้อยู่กบักำรวิเครำะห์และกำร

จดัหมวดหมูข่อ้มูลขนำดใหญอ่ยำ่งชำญฉลำด เมื่อได้รบัข้อมูลขนำดใหญ่จำก

ช่องทำงและแหล่งที่มำที่เชื่อถือได้ เรำปรบัใช้ปัญญำประดิษฐ์ (AI)เพื่อ

ตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือและควำมถูกต้องของข้อมูล ในขณะเดียวกนั

ปัญญำประดิษฐ์ (AI) ของเรำสำมำรถท ำงำนได้โดยอตัโนมตัิ ในขณะที่ร ับ

และวเิครำะหข์อ้มูลเหลำ่น้ีเพือ่ปรบัปรุงควำมแม่นย ำ ปัจจุบนัปัญญำประดิษฐ์ 

(AI) จำก STAR System ของเรำใน GTR ได้ใหผ้ลกำรค ำนวณที่มี

ควำมเร็วถงึ 5 เทำ่ของ AlphaGo

STAR System ท ำกำรวเิครำะห์เชงิคำดกำรณ์อยำ่งไร

STAR SYSTEM

กำรท ำใหอ้ลักอรทิมึสมบูรณ์แบบ
ดว้ยควำมเชีย่วชำญของเรำ เรำก ำลงัปรบัปรุงอลักอรทิึมอยำ่งตอ่เน่ือง

เพือ่เสรมิควำมแข็งแกรง่ใหก้บั STAR System โดยเฉพำะในดำ้น

กำรเงนิ ในชว่งไมกี่ปี่ทีผ่ำ่นมำ เรำไดใ้ช้ STAR System เพือ่ท ำนำย

ผลลพัธ์บำงอยำ่งในตลำดหุน้ไดส้ ำเร็จและสญัญำณเตือนหลำยประกำร

เกีย่วกบักำรยอ่และกระแสนิยมของสกุลเงนิดจิทิลั



ชอ่งทำง
กำรจ ำหน่ำย
ธุรกิจสู่ผู้บริโภค



GLOBALYTICS TECH RESEARCH (GTR)

Globalytics Research System Enterprise (GRSE) 

มีโซลูชนักำรวเิครำะห์ทีส่มบูรณ์แบบส ำหรบัธุรกิจขนำดใหญ่

ท ั่วโลกโดยใช้ STAR System ทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องเรำ

ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำเรำได้พฒันำวิธีกำรส ำหรบั STAR 

System เพื่อให้ใช้งำนได้ดีที่สุดในภำคกำรค้ำปลีกและใน

ทีสุ่ดเรำก็มำถงึข ัน้ตอนที่เรำพรอ้มที่จะแบ่งปนัควำมสำมำรถ

ทำงเทคโนโลยีของ STAR System กบัคนท ั่วโลก



แนะน ำบรษิทั GTR

Globalytics Technology Research Limited (GTR) เป็น

โครงกำรรเิริม่ส ำคญัทีเ่ปิดตวัโดย GRSE ในปี 2020 เพื่อเช่ือมโยง

เทคโนโลยี STAR ของเรำกบัผูบ้รโิภคท ั่วโลก

หนงัสอืรบัรอง

กำรจดทะเบียนบรษิทั

แพลตฟอร์มของเรำประกอบด้วยเครื่องมือที่

ปรกึษำกำรเทรด หลกัสูตรออนไลน์และบรกิำร

ลูกคำ้พเิศษอืน่ ๆ



ใบอนุญำตกำรช ำระเงินคำซคัสถำนของเรำช่วยให้เรำสำมำรถให้บริกำรทำง

กำรเงินแก่ลูกค้ำของเรำท ั่วโลก ไม่ว่ำจะเป็นผู้ให้บริกำรกำรช ำระเงิน (PSP) 

สถำบนัเงนิอิเล็กทรอนิกส์ (EMI) กำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ / โบรก

เกอร์ (FX) กำรแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทลั ท ัง้หมดน้ีได้รบัอนุญำตอย่ำงเป็น

ทำงกำรและได้รบักำรรบัรองจำกกระทรวงกำรคลงัของสำธำรณรฐัคำซคัสถำน

และธนำคำรกลำงคำซคัสถำน

แนะน ำบรษิทั GTR

ใบอนุญำตกำรช ำระเงนิ

http://stat.gov.kz เป็นเว็บไซต์อย่ำงเป็น

ทำงกำรของรฐับำลสำธำรณรฐัคำซคัสถำน

http://stat.gov.kz/


แฟรงค์ รชิำร์ด เป็น CEO ของ GTR และเป็นผูเ้ชี่ยวชำญด้ำน

กำรวิเครำะห์ลูกค้ำ Frank ดูแลกลยุทธ์ของบริษทัท ัง้หมดและ

ก ำหนดทิศทำงท ั่วไปของ GTR กิจกรรมทำงธุรกิจและกำร

ด ำเนินงำน โซลูชนักำรวิเครำะห์ลูกค้ำที่ส ำคญัของ Frank 

มุ่งเน้นไปที่กำรตรวจสอบศกัยภำพกำรเติบโต ท ำควำมเข้ำใจ

กำรแขง่ขนัและกำรประเมนิมูลคำ่ทีแ่มน่ย ำยิง่ขึน้

แฟรงค์ จะเป็นผู้น ำกลยุทธ์กำรเจำะตลำดท ั่วโลกแบบ B2C

ของ GTR ดว้ยกลุม่ผลิตภณัฑ์ STAR และกำรเติบโตของกำร

สมคัรสมำชิกโดยมีเป้ำหมำยในกำรสรำ้งผูน้ ำ GTR ในโลกของ

กำรวเิครำะห์

ทมีผูบ้รหิำร

Frank Richards

- ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร GTR



อริคิ วลิเลีย่ม เป็นหวัหน้ำนกัวเิครำะห์ของ GTR อริคิใช้เวลำ

หลำยปีในฐำนะนกัวเิครำะห์ FX โดยมุง่เน้นไปทีก่ำรวจิยั

แนวโน้มทำงเศรษฐกจิและดูแลวงจรท ัง้หมดระหวำ่งขอ้มูลและ

กำรวเิครำะห์ เขำด ำเนินกลยุทธ์ขอ้มูลส ำหรบั STAR System

และอนุพนัธ์ของมนั และมีประวตัทิีพ่สิูจน์แลว้ในกำรน ำเสนอ

กลยุทธ์ผำ่นโปรแกรมกำรเปลีย่นแปลงทำงธุรกจิ

อริคิใช้ชีวติในอำชีพกำรท ำงำนท ัง้ดำ้นกำรเงนิและเทคโนโลยี

ทมีผูบ้รหิำร

Eric Williams 

- หวัหน้ำนกัวเิครำะห์ GTR



โจชวั โรเบร์ิตสนั รบัผดิชอบดำ้นกลยทุธอ์งค์กร กำรขยำยและ

กำรเขำ้ซ้ือกจิกำรส ำหรบั GTR และเป็นผูจ้ดักำรโครงกำรหลกั

ของ GTR Asia Pacific โจชวั มีบทบำทส ำคญัในกำรขยำย

GTR ในตลำดเอเชีย กอ่นทีจ่ะเขำ้รว่ม GTR สว่นใหญโ่จชวัอยู่

ในกำรพฒันำธุรกจิและรบัผดิชอบกำรเตบิโตของรำยได้

โจชวัมีประสบกำรณ์มำกกวำ่ 9 ปีในดำ้นกำรเงนิ กำรควบรวม

และซ้ือกจิกำร กำรวำงแผนกลยุทธ์และกำรพฒันำธรุกจิ

ทมีผูบ้รหิำร

Joshua Robertson 

- ผูจ้ดักำรภูมภิำคส ำหรบักำร

พฒันำธุรกจิ GTR



SOFTWARE-AS-A-
SERVICE (SAAS)

STAR PRODUCTS



GTR เป็นผูใ้ห้บรกิำรโซลูชนัเทคโนโลยี Software-as-a-Service (SAAS) เรำพฒันำซอฟต์แวร์และแอพพลเิคชั่นกำรเทรด

STAR product โดยใช้ STAR System ของเรำส ำหรบักำรขำยปลีกท ั่วโลก

GTR ไดร้บักำรพฒันำเป็นแพลตฟอร์มแบบ Business to Consumer (B2C) เพื่อท ำกำรตลำด STAR System และกำร

ใช้งำนคำ้ปลีกผำ่นโปรแกรม SAAS ของเรำไปยงัผูบ้รโิภคท ั่วโลก นอกจำกน้ียงัเป็นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัของ STAR

product

ในฐำนะบรษิทัช ัน้น ำดำ้นกำรวเิครำะห์ SAAS เป็นกุญแจส ำคญัในกลยุทธ์ของเรำในกำรเจำะตลำดไปยงัภำคผูบ้รโิภคและยงั

สรำ้งกำรรบัรูถ้งึแบรนด์ส ำหรบั STAR PRODUCT ของเรำอีกดว้ย

ผลติภณัฑ์ทีป่รกึษำกำรเทรด

บรกิำรของ GLOBALYTICS TECH RESEARCH (GTR)

SAAS



STAR - เครือ่งมือทีป่รกึษำกำรเทรด

ส ำหรบัลูกค้ำที่ต้องกำรควบคุมควำมถูกต้องและพลงัของ STAR 

System ของเรำ GTR ไดพ้ฒันำเครือ่งมือที่ปรึกษำกำรเทรด ที่สรำ้ง

ขึน้เพือ่ใหลู้กคำ้ได้สมัผสัจำกแพลตฟอร์มบนเดสก์ท็อปและมือถือของ

ตนเอง ตอนน้ีลูกค้ำสำมำรถใช้เครื่องมือเหล่ำน้ีส ำหรบักำรเทรดแบบ

วนัตอ่วนั ดว้ยคุณสมบตักิำรเทรดระดบัโลกเพือ่ช่วยพวกเขำได้แลว้

เรำได้สรำ้งผลิตภณัฑ์เหล่ำน้ีจำกแก่นแท้ของ STAR System ที่เป็น

กรรมสทิธิข์องเรำเพื่อเพิ่มควำมถนดัในกำรเทรดของคุณและเพื่อเป็น

แนวทำงในกำรเป็นนกัเทรดที่เชี่ยวชำญ ผลิตภณัฑ์ที่เป็นนวตักรรม

ใหม่เหล่ำน้ีใช้ประโยชน์จำกฟังก์ชนัหลกั 3 ประกำร ได้แก่ ข้อมูล

ขนำดใหญ่ ปญัญำประดิษฐ์ และควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคนิค

เป้ำหมำยส ำหรบัผลติภณัฑ์ SAAS ของเรำ

คอื กำรแกป้ญัหำทีซ่บัซอ้นดว้ยวธิีงำ่ยๆ!



STAR - ประโยชน์ของเครือ่งมือทีป่รกึษำกำรเทรด

• ควบคมุพลงัและสมัผสักบัควำมสำมำรถของ 

STAR System ของเรำ

• มเีครือ่งมอืทีป่รกึษำในกำรเทรดดว้ยตวัเองเหมอืน

นกัเทรดทีเ่ชีย่วชำญ

• เป็นสกัขพียำนและใชป้ระโยชน์จำกควำมแมน่ย ำ

ของ STAR System

• ตวัเลือกทีป่รบัแตง่ไดเ้ต็มรูปแบบเพือ่ให้เหมำะกบั

ควำมตอ้งกำรของคณุ

• สะดวกในกำรใชง้ำนจำกเดสก์ท็อปและมอืถือของ

คณุ



STAR LITE - โปรแกรมทีป่รกึษำกำรเทรดแบบเต็มรูปแบบ

ขณะน้ีนกัเทรดสำมำรถสมัผสักบักำรท ำงำนร่วมกนัคร ัง้ส ำคญัของ

เรำกบั MetaQuotes (MT4) และใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี 

STAR System ที่เป็นนวตักรรมของเรำด้วยแพลตฟอร์มกำรซ้ือ

ขำยทีม่ีช่ือเสียงของ MT4

STAR LITE สร้ำงขึ้นจำกควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์เชิง

คำดกำรณ์หลกัของเรำและปัจจยักำรวิเครำะห์ที่ให้ค ำแนะน ำกำร   

เทรดที่แม่นย ำและมีควำมคล่องแคล่วซึ่งรวมอยู่ในแพลตฟอร์มกำร

ซ้ือขำย MT4 เพื่อให้ลูกคำ้ด ำเนินกำรเทรดไดอ้ย่ำงสะดวกสบำยด้วย

ตวัเอง

ควำมมุ่งม ั่นของเรำคือกำรช่วยให้ลูกค้ำของเรำกลำยเป็นนกัเทรดที่

เช่ียวชำญและเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิข์องเรำคือสิ่งที่ท ำให้เรำ

แตกตำ่งจำกซอฟต์แวร์กำรเทรดอืน่ ๆ ทีม่ีอยู่ในตลำดอย่ำงแทจ้รงิ



STAR MAX - ทีป่รกึษำกำรเทรดแอปพลเิคชนับนมือถอื

แอปพลิเคชนับนมือถือพร้อมประสบกำรณ์ที่

รำบรื่นส ำหรบัลูกค้ำของเรำในทุกที่ ที่ต้องกำร

เข้ำถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ แผนภูมิข ัน้สูงและ

ขอ้มลูเกีย่วกบัสนิทรพัย์

ขณะน้ีลูกคำ้ GTR สำมำรถเขำ้ถงึขอ้มูลกำรซื้อ

ขำยระดบัมืออำชีพที่ปรบัแต่งได้เพื่อให้เหมำะ

กบัควำมต้องกำรในกำรเทรดได้จำกฝ่ำมือของ

พวกเขำเอง



ดูภำพรวมของตลำด

ครอบคลุมสนิทรพัย์ใน 4 หมวดหมูก่ำรเทรดหลกั - ฟอเร็กซ์, ดชันี, สนิคำ้

โภคภณัฑ์และสกุลเงนิดจิติอล

ข้อมูลประวตัิ

เขำ้ถงึขอ้มูลกำรซื้อขำยในอดีตดว้ยแดชบอร์ดเฉพำะเพือ่แสดงภำพก ำไร

และขำดทุน ผลตอบแทนและประวตัปิระสทิธภิำพของสนิทรพัย์ประเภท

ตำ่งๆและกรอบเวลำ

กำรสรำ้งแผนภูมขิ ัน้สูง

ใช้ประโยชน์จำกแผนภูมใินตวัและเครือ่งมือวำดภำพพรอ้มฟงักช์นักำร

ปรบัแตง่

คณุสมบตัขิอง STAR MAX



STAR DATA - แพลตฟอร์มขอ้มูลกำรเทรดทีค่รอบคลุม

แพลตฟอร์มที่ร่วมมือกบับริษทัข้อมูลทำงกำรเงินช ั้นน ำท ั่ว

โลกที่ใช้ประโยชน์จำก Big Data เพื่อส่งมอบข้อมูลเชิงลกึ

พร้อมสญัญำณและกำรวิเครำะห์ที่ครอบคลุมส ำหรบัมือ

สมคัรเล่นไปจนถึงนกัเทรดมืออำชีพ ที่ต้องกำรทรำบข้อมูล

เกีย่วกบัสนิทรพัย์กำรลงทุนของพวกเขำ

สิง่ทีร่วมอยู่ใน STAR DATA เป็นองค์ประกอบของ

ควำมสำมำรถในกำรคำดกำรณ์ของ AI ใน STAR System

ส ำหรบัตลำดกำรเงนิ พรอ้มกบักำรวเิครำะห์เชงิลกึและขอ้มูล

อืน่ๆนอกเหนือจำกทีเ่ครือ่งมือทีป่รกึษำกำรเทรดของเรำมีให้



ประโยชน์ของ STAR PRODUCTS

ใช้งำนงำ่ย

ตดัสนิใจอยำ่งรอบรู้
ประเภทกำรลงทุนทีห่ลำกหลำย

สะดวกและใช้งำนไดทุ้กที่



• การสมคัร PRODUCT KEY

• บรกิารความเป็นสว่นตวัของลกูคา้

SAAS PROGRAM



SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS) PROGRAM

เมือ่ลูกคำ้สมคัรเขำ้รว่ม SAAS Program ลูกคำ้จะไดร้บั

ชุดคย์ีผลติภณัฑ์ขึน้อยูก่บัประเภทของกำรสมคัรสมำชิก

กำรสมคัรสมำชิกของ GTR จะครอบคลุมกำรเขำ้ถงึ

STAR LITE, STAR MAX และ STAR DATA ซึง่

ครอบคลุมประเภทสนิทรพัย์ต ัง้แต่หุน้ สนิคำ้โภคภณัฑ์

forex ไปจนถงึ blockchain และ cryptocurrency

และยงัเขำ้ถงึหลกัสตูรกำรเทรดออนไลน์ระดบัพรีเมีย

มของเรำ

กำรสมคัรสมำชิกอยูท่ี ่ $1000/เดือน ตอ่บญัชี



GTR ยงัสรำ้งบรกิำรพเิศษส ำหรบัลูกคำ้ทีม่คีำ่ของเรำ

นอกเหนือจำกกำรจดัจ ำหน่ำย STAR Product รำยได้

สว่นหน่ึงจำกคำ่ธรรมเนียมกำรสมคัรสมำชกิจะถกู

จดัสรรใหก้บักองสนิทรพัย์ภำยใตก้ำรจดักำร Asset

Under Management (AUM) เพือ่วตัถุประสงคใ์น

กำรเทรด

จำกนัน้ก ำไรน้ีจะถกูแบง่ปนัใหก้บัลูกคำ้ของเรำภำยใต้

SAAS Program เมือ่ AUM ไดร้บัเปอร์เซ็นต์ของ

ก ำไรตำมเป้ำหมำย เปอร์เซ็นต์และอตัรำสว่นของสทิธิ

พเิศษจะถกูแจกจำ่ยตำม SAAS Program ทีลู่กคำ้

สมคัรเป็นสมำชกิ

SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS) PROGRAM



ตวัอย่ำง:  หำกคุณสมคัรสมำชกิระดบั GT1 ที ่$10,000 คุณมีสทิธิไ์ดร้บั GT Perks สูงถงึ 8% ตำมจ ำนวนกำรสมคัรสมำชกิและ         

รวมกนัไมเ่กนิ 250% ของจ ำนวนกำรสมคัรของคุณ

SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS) PROGRAM

SAAS Program จ ำนวนของ Product Key ผลประโยชน์สูงสุด

GT0

GT1

GT2

GT3

GT4

GT5

Up to 6%

Up to 8%

Up to 9%

Up to 10%

Up to 12%

Up to 15%

200%

250%

300%

350%

400%

500%

$3,000 - $9,000

$10,000 - $49,000

$50,000 - $99,000

$100,000 - $499,000

$500,000 - $999,000

$1,000,000 และไมจ่ ำกดั

3-9

10-49

50-99

100-499

500-999

1000 และไมจ่ ำกดั

Product Key เพิ่มเตมิ GT Perks (รำยเดอืน) 

NA

10%

20%

30%

40%

50%



สรุป GTR

STAR 

SYSTEM

GTRGRSE
สมคัรสมำชิก

SAAS

คำ่ธรรมเนียมสมำชกิ 

SAAS $1000/เดอืน
• STAR LITE

• STAR MAX

• STAR DATA

• STAR COURSES



ควำมพยำยำม
แหง่อนำคต



GTR - เหตกุำรณ์ส ำคญัในอนำคต

ที่   GTR เรำให้ควำมส ำคญักบัลูกค้ำเป็นอนัดบัแรกเสมอ 

เป้ำหมำยหลกัประกำรหน่ึงของเรำคือกำรขยำยข้อเสนอส ำหรบั

ลูกคำ้ของเรำเพือ่ใหพ้วกเขำมีเครือ่งมือและทรพัยำกรที่เหมำะสม

ในกำรบรรลุเป้ำหมำยทำงกำรเงนิดว้ยควำมม ั่นใจ

ในขณะที่เรำพฒันำเทคโนโลยีใหม่แอพพลิเคช ั่นกำรเทรดและ

ปรบัปรุง STAR System ของเรำอย่ำงต่อเน่ือง บริษัทได้

พฒันำแผนกำรเติบโตพร้อมกบัเหตุกำรณ์ส ำคญัในช่วงห้ำปี

ขำ้งหน้ำ

แผนกำรเตบิโต

• ฐำนข้อมูลผู้ใช้

• กำรเติบโตของรำยได้

• STAR Academy

• โบรกเกอร์แบบไรต้วักลำง



กำรเตบิโตของฐำนขอ้มลูผูใ้ช้

จ ำนวนนกัเทรด Forex ท ั่วโลก - 77 ลำ้นคน

นกัเทรด Forex รำยยอ่ย

มีนกัเทรด forex รำยย่อยท ัง้หมด 77.296 ลำ้น

คนท ั่วโลก

ในช่วง 10 ปีทีผ่ำ่นมำ เอเชียและตะวนัออกกลำง

มีนกัเทรดประมำณ 35 ลำ้นคน ในอีก 3 ถงึ 5 ปี

ขำ้งหน้ำ จ ำนวนน้ีจะเขำ้มำใกล้ 2% ของ

ประชำกรโลกคือ 154 ลำ้นคน



นกัเทรดหุน้

Robinhood แอพพลิเคช ั่นให้บริกำรโบรกเกอร์ของ

สหรฐัอเมริกำที่น ำเสนอกำรลงทุนที่หลำกหลำย เช่น หุ้น 

option และสกุลเงนิดจิทิลั มีนกัเทรดท ัง้หมด 13 ล้ำนคน

ต ัง้แตเ่ริม่กอ่ต ัง้

กำรแพร่ระบำดของโรคท ำให้ได้ เห็นกระแสควำม

กระตือรือร้นจนส่วนแบ่งกำรตลำดนกัลงทุนเพิ่มมำกขึ้น

เป็นคร ัง้แรก โดย Robinhood มีประสทิธิภำพเหนือกว่ำ

คู่แข่งด้วยกำรเพิ่มบญัชีลูกค้ำใหม่กว่ำ 3 ล้ำนบญัชีในปี 

2020 จนถงึปจัจุบนั

กำรเตบิโตของฐำนขอ้มลูผูใ้ช้

จ ำนวนนกัเทรดของ ROBINHOOD ท ั่วโลก - 13 ลำ้นคน



นกัเทรดสกุลเงนิดจิติอล

มีนกัเทรด crypto ประมำณ 53 ล้ำนคนท ั่วโลก

แคใ่นเอเชียถือครองประมำณ 27% ของนกัเทรด

crypto ท ัง้หมดท ั่วโลก โดยทีญ่ีปุ่่ นเป็นประเทศที่

แข็งแกรง่ทีสุ่ด

กำรเตบิโตของฐำนขอ้มลูผูใ้ช้

จ ำนวนนกัเทรด CRYPTO 

ท ัง้หมดท ั่วโลก

53 ลำ้นคน



ภำยในสิน้ปี 2565 เรำต ัง้เป้ำทีจ่ะใหบ้รกิำร

ดำ้นกำรลงทุน กำรเทรดและบรกิำรซอฟต์แวร์

และแอปพลเิคชนัแกลู่กคำ้อยำ่งน้อย 10,000

รำยท ั่วโลก

จำก 3 ตลำดน้ีเพียงอยำ่งเดียว หำกเรำแปลง 0.1%
ของนกัเทรดเหลำ่น้ีเขำ้สูแ่พลตฟอร์มของเรำ เรำจะมี

ลูกคำ้ใหมเ่พิม่ขึน้ 14,000 รำย

กำรเตบิโตของฐำนขอ้มูลผูใ้ช้



ภำยในปี 2565 เรำต ัง้เป้ำทีจ่ะขยำยฐำนกำรสมคัรสมำชกิ

SAAS เป็น 100,000 บญัชีท ั่วโลก

ซึง่จะน ำรำยไดที้ค่ำดกำรณ์ไวจ้ำกแผนกกำรสมคัรสมำชกิ

ของลูกคำ้สูงถงึ 100 ล้ำนเหรียญตอ่เดือน

GTR คำดกำรณ์กำรเตบิโตของบญัชี 50,000 บญัชีภำยใน

สิน้ปี 2568 ท ั่วโลก โดยสว่นใหญม่ำจำกเอเชียและตลำด

ก ำลงัพฒันำอืน่ ๆ

กำรเตบิโตของรำยได้



กำรปฏวิตัโิลกของกำรเทรด

DEFI Brokerage ของ GTR มีจุดมุง่หมำยเพือ่แก้ไขข้อบกพร่องท ัง้หมดของแนว

ปฏบิตัปิจัจุบนัในตลำดกำรเงนิและปรบัปรุงด้วยควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี

DEFI Brokerage ของ GTR คือกำรแลกเปลีย่นแบบไรต้วักลำงแบบไฮบรดิที่

ขบัเคลือ่นด้วยบล็อกเชน โดยใช้เทคโนโลยีระบบนิเวศ DeFi ส ำหรบักำรตรวจสอบ

กำรเทรดทีส่อดคล้องกนัและเพื่อควบคุมนกัเทรดของเรำ DEFI Brokerage ของ

GTR จะน ำเสนอควำมเร็วในกำรแลกเปลีย่นสกุลเงนิดจิทิลัพรอ้มควำมปลอดภยัของ

กำรกระจำยอ ำนำจ ธุรกรรมและกำรเทรดทัง้หมดทีท่ ำโดยโบรกเกอร์ใด ๆ จะถูก

ควบคุม ตรวจสอบและตดิตำมผ่ำนสญัญำอจัฉรยิะที่สรำ้งขึน้จำกเทคโนโลยีบล็อก

เชนของ GTR

ด้วยเหตุน้ีโบรกเกอร์ของเรำจงึน ำเสนอแพลตฟอร์มทีมุ่ง่เน้นนกัลงทุน ดว้ยควำม

โปรง่ใสและเรง่ด่วนในกำรสรำ้งสภำพแวดลอ้มทีน่่ำเชื่อถือกบัลูกคำ้ของเรำท ัง้หมด

โบรกเกอร์แบบไรต้วักลำง



ตอ้งกำรทรำบขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธีิทีคุ่ณจะไดร้บัประโยชน์จำก

GTR PLATFORM สมคัรที ่www.gtr.tech วนัน้ี!

GTR QR CODE


