
D.T.C. Enterprise Co.,Ltd.
No.1 GPS & IoT Solutions in Thailand



ว�สัยทัศน

พันธกิจ

บร�ษัทชั้นนำดาน GPS Tracking & IoT Solutions

สินคาที่หลากหลาย และคุณภาพดี

นวัตกรรมที่ทันสมัย ตอบสนองความตองการของลูกคา

บร�การที่ดี กอใหเกิดความพ�งพอใจสูงสุด

การขยายตลาด เพ�่อใหครอบคลุมอาเซียน

ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาอยางตอเนื่อง



เราเปนบร�ษัทชั้นนำ ดานการบร�หารจัดการขนสงสินคาดวยเทคโนโลยี GPS โดยมีประสบการณมากกวา 20 ป
ดวยทุนจดทะเบียนกวา 225 ลานบาท

Overview

เร�่มกอตั้งข�้นเมื่อ พ.ศ. 2539
โดย คุณ ทศพล คุณะเพ�่มศิร�

มีรถภายใตการดูแล
มากกวา 350,000 คัน

ตลอดเวลา 20 ป 

มีพนักงาน
มากกวา 400 ชีว�ต

บร�การแบบ One Stop Service
และ Call Center 1176

ตลอด 24 ชั่วโมง

ลูกคามากกวา 12,000 องคกร
ชั้นนำของประเทศไทย ไววางใจ

Data Center ที่มีความปลอดภัย
ของขอมูลสูง



ศูนยบร�การของเรามีสาขาครอบคลุมในทุกภูมิภาคกวา 18 สาขา 
ทั่วประเทศไทย

สำนักงานใหญ และสำนักงานสาขา ศูนยบร�การภาคเหนือ
- ศูนยเชียงใหม
- ศูนยพ�ษณุโลก
- ศูนยกำแพงเพชร

ศูนยบร�การภาคกลาง
- ศูนยกรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ)
- ศูนยสระบุร�   
- ศูนยนครปฐม 
- ศูนยเพชรบุร�

ศูนยบร�การภาคตะวันออก
- ศูนยระยอง (มาบตาพ�ด) 
- ศูนยฉะเชิงเทรา (304)
- ศูนยชลบุร� (แหลมฉบัง)

ศูนยบร�การภาคอีสาน
- ศูนยขอนแกน
- ศูนยนครราชสีมา 
- ศูนยสุร�นทร
- ศูนยอุบลราชธานี

ศูนยบร�การภาคใต
- ศูนยสงขลา 
- ศูนยสุราษฎรธานี 
- ศูนยภูเก็ต
- ศูนยยะลา (ดูแล 3 จังหวัดชายแดน)
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เปาหมายในการขยายบร�ษัทฯ
สูตลาดตางประเทศ

แผนการเปดสำนักงานสาขาใหม
ไปยังประเทศตางๆ ในเอเชีย



ใหบร�การแบบครบวงจร
One Stop Service
ดวยทีมงานคนควาว�จัย พัฒนา
ผลิตภัณฑ จัดจำหนาย และบร�การ
หลังการขายโดยไมใช Out Source 
มากกวา 400 ชีว�ต



นวัตกรรม
ที่ชวยยกระดับชีว�ตใหดีข�้น
เรามีทีมงานว�จัยและพัฒนาที่สามารถ
ออกแบบ และพัฒนาชุดอุปกรณ ทั้งใน
สวนของฮารดแวร และซอฟตแวรที่
พัฒนา และคิดคนผลิตภัณฑใหมๆ



Services

ทีมลูกคาสัมพันธ Call Center
1176 ตลอด 24 ชั่วโมง

ใหบร�การชวยเหลือดานตางๆ ตลอด 
24 ชม. รับเร�่องแจงปญหา ใหคำปร�กษา 
และชวยเหลืออยางตอเนื่อง อำนวยความ
สะดวกใหลูกคา เพ�่อใหสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ



Services

On-Site Service Team
เรามีทีมเทคนิคที่ใหบร�การติดตั้งซอมบำรุง 
แบบ On-Site Service 7 วันตอสัปดาห
เพ�่อใหลูกคาไดรับบร�การที่ดีที่สุดและ DTC
มีทีม IT อบรมการใช Application ใหแก
ลูกคา เพ�่อใหสามารถใชระบบไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด



Training Room
เรามีหองฝกอบรมการใชงานระบบพรอมทีมงาน Training มืออาชีพ ที่คอยใหคำปร�กษาและใหความรูการใชงาน
ระบบตางๆ แกลูกคา เพ�่อใหสามารถใชงานระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมมีคาใชจายตลอดอายุการใชงาน



ศูนยขอมูลที่มีคุณภาพ Data Center
ศูนยขอมูลใหบร�การระบบ GPS มีระบบความปลอดภัยสูงดวย ระบบปองกันเคร�อขาย (Firewall) ทั้ง Hardware 
Software และ Policy Security รวมถึงความปลอดภัยของศูนยขอมูลที่มีการรักษาความปลอดภัยการเขา-ออก 
ดวยรหัสสวนบุคคล และเคร�่องแสกนลายนิ�วมือ (Access Control) พรอมกลอง CCTV ทุกจ�ด อีกทั้งยังมีระบบ
ไฟฟาสำรอง เพ�่อใหระบบสามารถใชใหบร�การลูกคาไดในกรณีฉุกเฉิน เรามีศูนยขอมูลรวม 5 ที่ดวยกัน ไดแก 
ศูนยรับขอมูล D.T.C. และศูนยขอมูลสำรองที่ไดมาตรฐาน ไดแก INET, True & KSC และ CS Loxinfo



รวมทุนกับยาซากิ 
เพ�่อเพ�่มศักยภาพสู
อาเซียน (AEC)

Our Partners

การรวมเปนพันธมิตรทางยุทธศาสตร
ของ บร�ษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร ไพรส จำกัด กับ 
YAZAKI Energy System Corporation
ทำใหบร�ษัทฯ สามารถเจาะตลาด OEM ของ
ญี่ปุนไดสำเร็จ และสงผลใหเกิดแนวโนมการ
เจร�ญเติบโตในอนาคต



DTC Network System
ระบบการทำงาน



GPS TRACKING ระบบติดตามรถ
อุปกรณคอมพ�วเตอรขนาดเล็กที่ทำงานรวมกับดาวเทียมบอกพ�กัด GPS สามารถรายงานขอมูลการใชงานรถ เชน
ตำแหนงของรถในเวลาตาง ๆ เชน เสนทางการเดินรถ เวลาที่มีการเร�่มใชงาน หยุดใชงานรถ ความเร็วในการใชงานรถ 
การจอดรถไมดับเคร�่อง โดยขอมูลตาง ๆ จะเก็บไวในหนวยความจำ (กลองดำ) ซึ่งสามารถถายทอดขอมูลเขาเคร�่อง
คอมพ�วเตอร เพ�่อมาประมวลผลโดยโปรแกรมใชงานภาษาไทย เพ�่อผูควบคุมสามารถตรวจสอบพฤติกรรมการใชงาน
และหาว�ธีปรับปรุง เพ�่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชงานรถ

Products



MOBILE DVR ONLINE ระบบบันทึกภาพแบบเร�ยลไทม
อุปกรณระบบบันทึกภาพแบบเคลื่อนที่ ที่ทำงานรวมกับดาวเทียมบอกพ�กัด GPS สามารถเก็บบันทึกและสงขอมูลภาพ
และเสียงแบบเร�ยลไทม Real Time ซึ่งแสดงตำแหนงรถปจจ�บันในแผนที่ สามารถดูภาพรวมถึงพฤติกรรมตาง ๆ ของ
ผูขับข�่ไดทันที เปร�ยบเสมือนวาไดนั่งไปกับรถดวย ทำใหผูใชงานมั่นใจในประสิทธิภาพการทำงาน เหมาะสำหรับ
รถขนสงสินคาที่มีมูลคาสูง เชน รถขนเง�น รถขนสงน้ำมัน เปนตน

Products



CERTIFICATE
ประกาศนียบัตร 
และใบรับรอง 



APPLICATION
มีรายงานสรุปการใชงานรถที่ละเอียดมากกวา 
150 รายการ รายงานสรุปภาพรวมในรูปแบบ
กราฟ ทำใหประหยัดเวลาสำหรับผูบร�หาร 
ในการดูรถจำนวนมากๆ

WEB MONITOR
สำหรับดูตำแหนงปจจ�บัน สะดวกทุกที่
ทุกเวลาแคกรอก User, Password

Program โปรแกรม 

Program GPS Tracking Program DVR Online

APPLICATION
สำหรับดูขอมูลภาพแบบ Real Time พรอมกัน
ไดสูงสุดถึง 64 จอ



Thai Digital map (DeeMap)
บร�ษัทผูเชี่ยวชาญดานแผนที่

WITSAWAKAM 
บร�ษัทผูเชี่ยวชาญดานการให
บร�การซอฟตแวร ระบบจัดการขนสง

บร�ษัทในเคร�อของเรา

เราเชื่อวาบร�ษัทในเคร�อทั้ง 2 บร�ษัทของเรา
จะชวยเสร�มความแข็งแกรงให ดี.ที.ซี.

ในการสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ



ตัวอยางผลงานสวนหนึ่งของ 
WITSAWAKAM Software 

ระบบจัดการการขนสง (TMS)

Transport Management Solution (TMS) หร�อระบบ
บร�หารการจัดสงอัตโนมัติ คือระบบที่ใชในการบร�หาร
จัดการระบบขนสงของธุรกิจ

ประโยชนที่ไดจากการจัดทำระบบ TMS

ลดความผิดพลาด
จากคน โดยใชระบบ

อัตโนมัติแทน

ดานการติดตามปญหา
การทุจร�ตจาก

การจัดสง

ดานความปลอดภัย
และกฎหมายในการ

ใชรถใชถนน

เพิ่มความพึงพอใจ
และความไววางใจ

ใหกับลูกคา

สามารถดูภาพรวม
การกระจายสินคา

ในจ�ดเดียว

เปนขอมูลในการประเมิน
ประสิทธ�ภาพของ

ผูรับเหมา



Business Activity Management
System ( BAMS V1.0 )�
ระบบบร�หารจัดการกิจกรรม
ทางธุรกิจ คือระบบบร�หารจัดการกิจกรรม และกระบวนการทาง

ธุรกิจผานเคร�อขายโทรศัพท ไรสาย แบบ Real Time 
และ บันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติงานของทีมงาน เก็บ
ในระบบฐานขอมูลอัตโนมัติ โดยผูบร�หารสามารถ
ตรวจสอบและติดตามไดผาน Web Site ซึ่งไมจำกัด
การใชงานไมวาจะอยูที่ใด
เหมาะกับกลุมลูกคาที่ตองการสราง และปรับเปลี่ยน
รูปแบบ หร�อกิจกรรมในการทำงานดวยตัวไดตลอด
เวลา สามารถนำกิจกรรมตางๆ ที่ออกแบบไวมา
ประมวลผลและสรุปเปนรายงานเชิงสถิติได



เรามีทีมงาน GIS พัฒนาแผนที่เอง ทำใหมีแผนที่ที่มี
ความละเอียดสูง และมีการพัฒนาเพ�่มเติมอยางตอเนื่อง
ครอบคลุมทั้งในไทย และตางประเทศ ไดแก ลาว, พมา, 
เว�ยดนาม, กัมพ�ชา,มาเลเซีย, ฮองกง, อินเดีย 
และบังคลาเทศ

Thai Digital map (DeeMap)

บร�ษัทผูเชี่ยวชาญดานแผนที่



Our Clients ลูกคาของเรา



Our Experiences ประสบการณอางอิง



Foreign Customer ลูกคาตางประเทศ

INDIA PHILIPPINES

SINGAPORE

VIETNAM

LAOS

MYANMAR

INDONESIA

CAMBODIA

MALAYSIA



Contact Us ติดตอเรา
บร�ษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร ไพรส จำกัด
63 ซอยสรรพาวุธ 2 ถนนสุข�มว�ท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร : 1176 (24 ชั่วโมง) แฟกซ : 02 744 7667
Email : info@dtc.co.th 
Website : dtc.co.th
Facebook Fanpage : DTCgps


