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

• ทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
 ภูมิศาสตร�

• ทีมงานบร�การหลังการขาย

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

• ช�องทางจัดจำหน�ายท่ัวประเทศ

• ทีมดูแลระบบเคร�อข�าย

ทราบตำแหน�งรถในเวลา
ป�จจ�บันติดตามได�
ใกล�ชิดมากยิ�งข�้น

มองเห็นหน�างาน และได�ยินเสียง
เหมือนนั่งไปกับรถด�วย

สามารถสื่อสารกับพนักงานขับรถ
โดยไม�ต�องใช�โทรศัพท�

ป�องกันการทุจร�ตต�าง ๆ
เช�น ขโมยน้ำมัน, สลับเปลี่ยน

อะไหล�, ขโมยของในตู�สินค�า เป�นต�น

สามารถให�ความช�วยเหลือ
ได�ทันท�วงทีเมื่อเกิดอ�บัติเหตุ

ระหว�างการเดินทาง

ประโยชน�ที่ได�รับจากกล�องวงจรป�ดระบบดิจ�ตอล 
Mobile DVR Online

กล�องติดรถ
Mobile DVR

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

ผู�ช�วยตาว�เศษ…เปร�ยบเสมือนว�าได�นั่งไปกับรถด�วย เทคโนโลยีป�จจ�บัน
สามารถช�วยแก�ป�ญหา การใช�งานรถผิดวัตถุประสงค� ขับรถไปรับงาน
ส�วนตัว การออกนอกเส�นทาง กระท่ังการทุจร�ตในการขนส�งสินค�า เป�นต�น
ด�วยการติดตั้งกล�องติดรถยนต� จะสามารถเข�ามาแก� ไขป�ญหาเหล�านี้
ซึ่งระบบบันทึกภาพเชื่อมต�อกล�องทั้งในรถ และนอกรถ สามารถดูภาพ
ของยานพาหนะแบบเร�ยลไทม� ท้ังน้ียังสามารถระบุตำแหน�งและความเร็วรถ
ผู�ควบคุมสามารถตรวจสอบภาพ และตำแหน�งรถได�ทันที ผ�านโปรแกรมบน
PC แท็บเล็ต (Tablet) โทรศัพท�มือถือ (Mobile) เพ�อ่ตรวจสอบพฤติกรรม
การทำงานของคนขับรถ ป�องกันการทุจร�ต รวมถึงตรวจสอบการทำงาน
ของยานพาหนะได�ทุกชนิด

ใช�เป�นหลักฐานในการพ�จารณา
เวลาเกิดเหตุการณ�

ท่ีต�องใช�พยาน

DTC No.1 GPS & IoT Solutions
in Thailand

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�

D.T.C. Enterprise
Public Company Limited



products
Mobile DVR

DashCam WiFi Dual
Camera 2 CH
อ�ปกรณ�บันทึกข�อมูลภาพ สูงสุด 2 กล�องพร�อมกัน
โดยมีการบันทึกข�อมูลบน micro SD Card ได�สูงสุด
128 GB สามารถดูข�อมูลภาพ จากกล�องแบบเร�ยลไทม�
โดยการเช่ือมต�อผ�าน Wi-Fi ของกล�อง GPS รุ�น AT35
และ SW Plus   

DashCam WiFi 2 CH
DashCam WiFi 2 CH

DashCam WiFi 1 CH
DashCam WiFi 1 CH
อ�ปกรณ�บันทึกข�อมูลภาพด�านหน�ารถพร�อมเสียงโดย
บันทึกข�อมูล บน SD Card ได�สูงสุด 128 GB สามารถ
ดูข�อมูลภาพจากกล�องแบบเร�ยลไทม� โดยการเชื่อมต�อ
ผ�าน WiFi ของกล�องGPS รุ�น AT35 และ SW Plus

อ�ปกรณ�บันทึกข�อมูลภาพสูงสุด 2 กล�องพร�อมกัน
โดยมีการบันทึกข�อมูลบน SD Card ได�สูงสุด 256 GB
สามารถเลือกจ�ดติดตั้งกล�องได�เองตามมุมที่ลูกค�า
สนใจ สามารถดูข�อมูลภาพจากกล�องแบบเร�ยลไทม�
โดยการเช่ือมต�อผ�าน WiFi ของกล�อง GPS รุ�น AT35
และ SW Plus 

กล�องวงจรป�ดติดรถ Mobile DVR
รุ�น Smart Eye Plus
เพ��มประสิทธิการขนส�งไปอีกระดับด�วยอ�ปกรณ�บันทึก
ข�อมูลภาพ และพ�กัดรถแบบ Real-time ที่ติดตาม
แม�นยำทุกว�นาที ตัวอ�ปกรณ�ผ�านการรับรองจากกรม
การขนส�งทางบก ซ่ึงถูกออกแบบมาเพ�อ่ติดต้ังกับรถทุก
ประเภท จ�ายหนึ่งได�ถึงสองทั้ง Mobile DVR Online 
และ GPS Tracking ที่เหมาะกับการใช�งาน ทั้งยังช�วย
ป�องกันการเกิดอ�บัติเหตุ ลดความเสี่ยงในการทุจร�ต
ที่เกิดจากการขนส�ง ตรวจสอบทุกความเคลื่อนไหว 
เสมือนว�าได�น่ังไปกับรถ อ�ปกรณ� มึความแข็งแรง คงทน
สามารถ monitor ได�ทั้ง Web และ Smartphone

กล�องติดหน�ารถส�องถนน

 เพ�่อดูการเดินทางของรถ
ป�องกันอ�บัติเหตุ และลดความเสี่ยง

ที่อาจเกิดบนท�องถนน

กล�องโดมอินฟราเรด

สามารถมองเห็นภาพแม�อยู�ในที่มืด
เหมาะสำหรับติดตั้งภายใน

ห�องโดยสาร 

กล�องโดมอินฟราเรด
มองเห็นภาพแม�อยู�ในที่มืด

เหมาะสำหรับติดตั้งในห�องโดยสาร
สำหรับรถใหญ� กล�องมุมกว�าง

ถึง 150 องศา ครอบคลุม
ทุกกิจกรรมในระหว�างขับรถ

กล�องอินฟราเรด
มองเห็นภาพแม�อยู�ในที่มืด

ติดได�ทั้งภายในรถ และภายนอกรถ
สะดวก ติดตั้งง�าย เหมาะสำหรับ

รถทุกประเภทที่ต�องการ
ความปลอดภัย

Smart Eye Plus
อ�ปกรณ�แจ�งเตือนพฤติกรรมเสี่�ยงการเกิด
อ�บัติเหตุ (ADAS PLUS)
ระบบท่ีช�วยให�คนขับรถสามารถขับข�่ได�อย�างปลอดภัย
มากข�้น ระบบที่แจ�งเตือนเมื่อผู�ขับมีพฤติกรรมเสี่ยง
เพ��มความปลอดภัย ลดการเกิดอ�บัติเหตุในการขับข�่
สูงสุด ทั้งตัวคุณ และเพ�่อนร�วมทาง ประกอบด�วย 
ADAS (Advanced Driver Assistant Systems) 
และ DMS (Driver Monitoring System )  ระบบ
ตรวจจับพฤติกรรมการขับข� ่ที ่มีความเสี่ยง เมื ่อ
ตรวจพบความเสี่ยงต�อการเกิดอ�บัติเหตุ ระบบจะส�ง
การแจ�งเตือนบันทึกภาพ และว�ดีโอ ข� ้นเซิร�ฟเวอร�
พร�อมตำแหน�ง, วัน, เวลา, ความเร็ว และประเภท
ของเหตุการณ� ให�คุณได�มั่นใจ สร�างความอ��นใจให�
การเดินทางของคุณมีปลอดภัยมากข�้น

ADAS PLUS

อ�ปกรณ�พ�้นฐานที่ใช�กับ  Smart Eye Plus

IVMS PRO 
ระบบ IVMS PRO ระบบอัจฉร�ยะที่ตอบโจทย�
ครบทุกความต�องการของคุณ
ระบบท่ีครอบคลุมทุกความต�องการ ด�วยการนำเอาระบบ
Smart Eye Plus และระบบ ADAS Plus มารวมเข�าไว�
ด�วยกัน สามารถติดตามการขับข�่ได�แบบเร�ยลไทม� ด�วย
ระบบที่เสถียรและแม�นยำ สามารถสื่อสารแบบไร�สาย
ผ�าน Intercom  พร�อมทั้งช�วยยกระดับความปลอดภัย
ในการขับข� ่ด�วยการแจ�งเตือนพฤติกรรมท่ีอาจก�อให�เกิด
อ�บัติเหตุ ป�องกันการทุจร�ตด�วยเซ็นเซอร� การเป�ด - ป�ด
ประตูรถ เซ็นเซอร�วัดระดับน้ำมัน และมีอ�ปกรณ�เสร�ม
อีกมากมาย



ตำแหนงการติดตั้งกลองมาตรฐาน Mobile DVR
Installation diagram

Front view
Driving condition

MDVR

Reversing
Auxlilary

Vehicle Side View
Angle Blind-spot

Dashcam
for driver behavior

บร�การติดตั้ง
มาแลวกวา 400,000 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


