
บร�ษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร� ไพรส� จำกัด (มหาชน) เป�นบร�ษัท ฯ
สัญชาติไทยที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ GPS Tracking อย�างครบ
วงจรมายาวนานกว�า 25 ป� ป�จจ�บันบร�ษัท ฯ มีการขยายธุรกิจ
ออกไปท้ังการพัฒนาโปรแกรมพ�เศษสำหรับการจัดการงาน
ขนส�งการพัฒนาระบบแผนที่ Digital เพ�่อมาใช�งานร�วมกับ
อ�ปกรณ� GPS  การพัฒนา Mobile Application สำหรับ
ผู� ใช�งานในธุรกิจต�าง ๆ รวมถึงการออกแบบ และพัฒนา
ระบบส�งข�อมูลแบบอัตโนมัติ หร�อที่เร�ยกว�า IoT Solutions
ที่หลากหลายให�กับองค�กรชั้นนำ และหน�วยราชการต�าง ๆ
เป�นจำนวนมากท่ีผ�านมาบร�ษัท ฯ  ได�รับความไว�วางใจด�วยดี
จากผู� ใช�งานทั้งใน และต�างประเทศ ทำให�เป�นผู� ให�บร�การ
GPS Tracking อันดับ 1 ของประเทศไทยมาตลอด ด�วยทีม
งานกว�า 400 ชีว�ต ของบร�ษัท ฯ พร�อมที่จะเป�นส�วนร�วม
ในการพัฒนาประเทศโดยการสร�าง Smart Solutions ต�าง ๆ
เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพการทำงาน และสร�างความทันสมัย
ให�ธุรกิจ และหน�วยงานต�าง ๆ ในประเทศให�สามารถแข�งขัน 
และก�าวทันนานาประเทศท่ัวโลกได�
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ลดต�นทุนค�าน้ำมัน 
จากการใช�รถผิด
วัตถุประสงค�

ลดต�นทุนการซ�อมบำรุง 
และลดโอกาสในการ

เกิดอ�บัติเหตุ

เพ��มความปลอดภัยใน
ทรัพย�สิน โดยการตรวจสอบ

ตำแหน�งรถ

ลดการทุจร�ต โดยการ
ตรวจสอบ

อ�ปกรณ�เสร�มพ�เศษ

เพ��มคุณภาพในการบร�การ
ลูกค�า และการแข�งขัน

ทางธุรกิจ

เพ��มประสิทธิภาพ
ในการจัด

การทำงานของรถ

ประโยชน�ของระบบติดตามยานพาหนะ

ระบบติดตามยานพาหนะ
GPS Tracking

เหตุผลที่องค�กรชั้นนำ เลือกใช� ดี.ที.ซี. 

เป�นอันดับ 1 ในไทย 
ด�านระบบติดตามรถ

(GPS Tracking)

ผู�ใช�งานกว�า
12,000 องค�กร

ผู�เชี่ยวชาญด�านขนส�ง
ที่ช�วยพัฒนาธุรกิจ

ทีมงานมืออาชีพ
กว�า 400 คน

ทีมว�จัย และพัฒนา 
กว�า 100 คน

มีทีมงานสารสนเทศ
ภูมิศาสตร�

Call Center 1176 
ตลอด 24 ชม.

Onsite-Services 
กว�า 20 สาขา

ร�วมทุนกับ บร�ษัท ยาซากิ 
พัฒนา และผลิตจ�พ�เอส

เป�นอ�ปกรณ�ท่ีทำงานร�วมกับดาวเทียมบอกพ�กัด GPS สามารถ
รายงานข�อมูลการใช�งานรถ โดยข�อมูลจะเก็บไว�ในหน�วยความจำ
ซ่ึงสามารถถ�ายทอดข�อมูลเข�าเคร�อ่งคอมพ�วเตอร�เพ�อ่ประมวลผล
โดยผู�ควบคุมสามารถตรวจสอบพฤติกรรมการใช�งาน และ
หาว�ธีปรับปรุงเพ�อ่ให�เกิดประสิทธิภาพ สูงสุดในการใช�งานรถ

DTC No.1 GPS & IoT Solutions
in Thailand

• ทีมว�จัย และพัฒนาฮาร�ดแวร�   
 ซอฟต�แวร�

• ทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
 ภูมิศาสตร�

• ทีมงานบร�การหลังการขาย

• ลูกค�าสัมพันธ� ท่ีให�บร�การ
      ตลอด 24 ชม.

• ช�องทางจัดจำหน�ายท่ัวประเทศ

• ทีมดูแลระบบเคร�อข�าย D.T.C. Enterprise
Public Company Limited



Our products
GPS Tracking

SWR Pro

ระบบติดตามรถอัจฉร�ยะ รุ�น Blue Box
น�องใหม� ราคาโดนใจกว�าเดิม ระบบจ�พ�เอสรุ�นประหยัด
อัดแน�นด�วยฟ�งก�ช่ันการทำงานท่ีครบครัน ม่ันใจจ�พ�เอส
มาตรฐานกรมการขนส�งทางบก ต�อทะเบียนผ�านฉับไว
แน�นอน

Blue Box
ระบบติดตามมอเตอร�ไซค� รุ�น SWI-M 
อ�ปกรณ�ติดตามเหมาะสำหรับติดตั้งรถมอเตอร� ไซค�
ม ีขนาดเล็ก กะทัดรัด กันน้ำกันฝุ �น ประหยัดไฟ
ใช�พลังงานต่ำ สามารถติดตามได�แบบเร�ยลไทม�

SWI-M

ระบบติดตามตู�คอนเทนเนอร� Container Tracking
หมดห�วงเร�อ่งความปลอดภัย ระบบท่ีติดตาม แจ�งเตือน
และแสดงผลการขนส�งสินค�าตู�คอนเทนเนอร� อ�ปกรณ�
ถูกออกแบบให�ทนทาน กันน้ำกันฝุ �น พร�อมด�วย
แบตเตอร�่รองรับการใช�งานได�อย�างต�อเนื่อง อีกทั้ง
ยังสามารถใช�งานกับแผงโซล�าเซลล�ได�

Container Tracking 2 

SWE 3G
ระบบติดตามรถอัจฉร�ยะ รุ�น SWE 3G
อ�ปกรณ�ติดตามการขนส�งขั้นพ�้นฐาน ที่ผ�านมาตรฐาน
จากกรมการขนส�งทางบก สามารถรองรับการติดตั้ง
อ�ปกรณ�เสร�มเพ�่อให�ตรงตามความต�องการของลูกค�า
ตัวเคร� ่องมีความทนทาน และมีแบตเตอร� ่ที ่รองรับ
การใช�งานได�อย�างต�อเนื่อง ไม�ว�าคุณจะอยู�ไหนก็มั่นใจ
ได�ว�าระบบจะตามไปพร�อมกับคุณ

ระบบติดตามรถอัจฉร�ยะ รุ�น SWR Pro
ขั้นสุดของระบบติดตาม เพราะเรารู�ทุกความต�องการ
ด�านการขนส�ง ด�วยอ�ปกรณ�จ�พ�เอสที่ผ�านการรับรอง
จากกรมการขนส�งทางบก รองรับระบบการว�เคราะห�
การเกิดอ�บัติเหตุแบบรายว�นาที พร�อมความสามารถ
อ�านข�อมูลได�จากกล�อง ECU ของรถได�โดยตรง ม่ันใจ
ถึงความปลอดภัยด�วยการแสดงข�อมูลรถแบบเร�ยลไทม�

SW Plus
ระบบติดตามรถอัจฉร�ยะ รุ�น SW Plus
ระบบติดตามมากความสามารถ ผ�านการรับรอง
จากกรมการขนส�งทางบก รองรับระบบการว�เคราะห�
การเกิดอ�บัติเหตุแบบรายว�นาที พร�อมความสามารถ
อ�านข�อมูลได�จากกล�อง ECU ของรถได�โดยตรง รองรับ
การสนทนาแบบสองทาง มั ่นใจถึงความปลอดภัย
ด�วยการแสดงข�อมูลรถแบบเร�ยลไทม�

AT35 4G MIFI
ระบบติดตามรถอัจฉร�ยะ รุ�น AT35 4G MIFI
อ�ปกรณ�ติดตามที่ผ�านการรับรองจากกรมการขนส�ง
ทางบก สามารถบันทึกข �อม ูลการใช �งานรถ และ
พฤติกรรมการขับข�่ได�อย�างละเอียด ถูกต�อง แม�นยำ
พร�อมท้ังรองรับการต�อกล�องผ�าน Wi-Fi เพ�อ่ยกระดับ
ความปลอดภัยในการขับข�่และการขนส�งสินค�า 

IQSAN
ระบบติดตามรถอัจฉร�ยะ รุ�น IQSAN
อ�ปกรณ�จ�พ�เอส รุ�นพ�เศษ ท่ีบร�ษัทฯ พัฒนาร�วมกับ
ยาซากิ สามารถต�อกับ CANBUS ของเคร�่องยนต�
เพ�่อสรุปรายงานพฤติกรรม การใช�งานรถได�อย�าง
ละเอียด

Container Tracking 3
ระบบติดตามตู�คอนเทนเนอร�รุ�นใหม� 
Container Tracking 3
เพ��มประสิทธิภาพที่ดีที ่สุดทุกการขนส�ง ใช�งานง�าย
ด�วยการติดตั้งแถบแม�เหล็กยึดติดกับตู�คอนเทรนเนอร�
ป�องกันน้ำ และกันฝุ�นตามมาตรฐาน IP65 สามารถ
ตรวจสอบสถานะการเป�ด-ป�ดประตูตู �  และสถานะ
การติดตั้งแบบเร�ยลไทม�



บร�การติดตั้ง
มาแลวกวา 550,000 คัน

ทัั่วประเทศ

12,000

เลือกใช
องคกร

ติดตั้ง
โดยชาง
มืออาช�พ



Fax : 02-744-7667

Email : info@dtc.co.th

Website : www.dtc.co.th 

Facebook : DTCGPSiot

@dtcgps_iot

บร�ษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร�ไพรส� จำกัด (มหาชน)
63 ซอยสรรพาว�ธ 2 ถนนสุข�มว�ท แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ให�บร�การแบบครบวงจรด�วยทีมงานมืออาชีพ

• ทีมว�จัย และพัฒนาฮาร�ดแวร�   
 ซอฟต�แวร�

• ทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
 ภูมิศาสตร�

• ทีมงานบร�การหลังการขาย

• ลูกค�าสัมพันธ� ท่ีให�บร�การ
      ตลอด 24 ชม.

• ช�องทางจัดจำหน�ายท่ัวประเทศ

• ทีมดูแลระบบเคร�อข�าย


