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COMPANY
PROFILE



วิสัยทัศน์
เป็นผู้น ำด้ำนไอทีเอสเซสโซรี่และผลิตภัณฑ์รักษำควำมปลอดภัย ใน
ประเทศไทยและสำกล จัดจ ำหน่ำยได้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีลูกค้ำที่มี
กำรซ้ือ-ขำยอย่ำงต่อเนื่องมำกกว่ำ 100,000 รำย

ด้วยประสบกำรณ์กว่ำ 20 ปี ของกลุ่มบริษัท TCT Group ภำยใต้
ตรำสินค้ำ WATASHI ท ำให้มั่นใจได้ว่ำเรำเป็นผู้น ำทำงด้ำนระบบ
รักษำควำมปลอดภัยแบบครบวงจร มีควำมพร้อมในเรื่องทีมงำน
บริกำรหลังกำรขำย มีเบอร์โทรศัพท์ Call center 1795 ที่ให้บริกำร
ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำ ให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำและมีตัวแทนจ ำหน่ำยทั่วประเทศ

คุณชองทอง ซิ ประธำนและกรรมกำรผูบ้รหิำร



ส ำนกังำนใหญ่ เลขที่ 3 ถนน
พัฒนำกำร ซอยพัฒนำกำร 20 
แยก 5 แขวงสวนหลวง เขตสวน
หลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

26 สำขำทัว่ปะเทศ

ศูนยบ์รกิำรกวำ่



ด้วยทุนจดทะเบียนกว่ำ

10 ล้ำนบำท และบุคลำกรกว่ำ

250 ชีวิต ท ำให้เรำมีควำมพร้อม
ในกำรให้บริกำรอย่ำงครบวงจร

I
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Competitive 
Advantages



ช่องทางการขาย

• หน้ำร้ำนกว่ำ 26 สำขำทั่วประเทศไทย

• ตัวแทนจ ำหน่ำยทั่วประเทศไทย

• ช่ำงติดตั้งมำกกว่ำ 3,000 ทีมทั่ว
ประเทศไทย

• ศูนย์บริกำรเคลม 260 แห่ง

• ช่องทำงออนไลน์: Facebook และ
เว็บไซต์บริษัท

• เซลล์โปรเจค

• ผู้รับเหมำงำนรวมระบบ (SI)

• โมเดิร์นเทรด: The mall, Homepro

• งำนแฟร:์ Mobile Expo, Commart, 
HomePro Expo, The Mall 
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์ ตัวแทนจ ำหนำ่ยทัว่ประเทศไทย

ช่ำงติดตัง้มำกกวำ่ 3,000 ทีมทัว่ ประเทศไทย

ผู้รับเหมำงำนรวมระบบ (SI)
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กว่ำ 26 สำขำทั่วประเทศไทย

ศูนย์บรกิำรเคลม 260 แห่ง
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เซลลโ์ปรเจค

ออนไลน์

Facebook

Website

โมเดริ์นเทรด

The mall

Homepro

งำนแฟร์ Mobile Expo, Commart, HomePro Expo, etc

ช่องทางการขาย



ความส าเร็จ

รำยได้เติบโต 30% ต่อปี

ระหว่ำงปี 2017 - 2019 

จ ำนวนลูกค้ำเติบโต 15%

ต่อปีตลอดระยะเวลำ 5 ปี

บริษัท CCTV ที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย

มีพนักงำนมำกที่สุด



ให้บริกำร 24 
ช.ม. ทุกวัน

ประสบกำรณ์
มำกกว่ำ 10 ปี

ได้รับกำรเทรนนิ่ง
สินค้ำและเทคโนโลยี
ใหม่ทุกสัปดำห์

อ่อนโยน
ใจรักบริกำร

ศูนย์รับ
แจ้งบริการ



ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

• บริจำคกล้องวงจรปิดกว่ำ 2,000 ตัว
เพ่ือชุมชนไทย

• สนับสนุนกำรท ำงำนให้แก่ต ำรวจและทหำร
ไทยเพ่ือควำมปลอดภัยที่มั่นคง

• ก่อตั้งสมำคมสมำร์ทซีคิวริตี้แห่งประเทศ
ไทย (TSSA) เพ่ือพัฒนำและสร้ำง
มำตรฐำนระบบรักษำควำมปลอดภัยใน
ประเทศไทยตำมนโยบำย “Thailand 4.0” 
และมำตรฐำนสำกล

• ร่วมมืออย่ำงใกล้ชิดกับหน่วยงำนภำครัฐใน
กำรพัฒนำหลักสูตรทักษะช่ำงเทคนิค
กล้องวงจรปิด



ชัย

บอล

ทิว

แม็กซ์

แผนก R&D 
วางแผนและวิจัยสินค้า

• ประสบกำรณ์กว่ำ 15 ปีในระบบรักษำ
ควำมปลอดภัยและไอที

• ผู้เชี่ยวชำญด้ำนอุปกรณ์, ซอฟต์แวร์, 
ฮำร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิกส์

• ให้กำรสนับสนุนลูกค้ำทุกที่ทั่วเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

• เข้ำใจควำมต้องกำรของลูกค้ำไทยและ
มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีระดับอินเตอร์
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• ท ำงำนไม่หยุด 365 วัน

• > 50 คน

• > ประสบกำรณ์ 17 ปี

• ครอบคลุมทั่วประเทศไทย

• จัดส่งด่วนภำยใน 1 วัน



03

SMART
CITY



16.

Smart
City Solution



Smart City Solution

Smart  City  Solution คือกำรควบ
รวมอุปกรณ์รักษำควำมปลอดภัยทั้งระบบ
และควบคุมผ่ำน Control Room โดย
จัดกำรและจัดเก็บผ่ำน Platform เดียว

ใช้เทคโนโลยี

เซ็นเซอร์ กำร

เชื่อมต่อและกำร

วิเครำะห์เพ่ือกำร

ตัดสินใจที่ถูกต้อง



1. Face Recognition

ระบบจดจ ำใบหน้ำเป็นเทคโนโลยี

ที่สำมำรถระบุหรือตรวจสอบ

บุคคลจำกภำพใบหน้ำ ท ำงำน

โดยเปรียบเทียบคณุสมบัติ

ใบหน้ำที่เลือกจำกภำพที่ก ำหนด

กับใบหน้ำภำยในฐำนขอ้มูล 



วิเครำะห์รถและป้ำยทะเบียนใช้ใน
กำรควบคุมรถเข้ำออกและกำรเก็บ

ค่ำบริกำรในลำนจอดรถ

2. Car Plate Recognition

NVR to Monitor



3. ANPR วิเครำะห์และค้นหำป้ำยทะเบียน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทัง้หมดของป้ำยทะเบียน
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Car GPS Tracking



ภำพที่ได้จำกกำรเปลี่ยนเลนควำมเร็วรถที่ 50~80Km 

WIP047WSP048N

ภำพทะเบียนที่ได้จำกกล้อง

5. ระบบจราจรอัจฉริยะ (ITS)



ทำงรำบบ่อนไก่ (ทำงขึ้นพระรำม ๔) 
มุ่งหน้ำดินแดง ลงเพชรบุรี จ ำนวน 2 กล้อง

20m.

พ้ืนท่ี
ตรวจจับ
ทะเบียน
ระยะ
20 
ต.ร.ม

CAMERA

20m20m

6m

สน. ทำงด่วน 1

ต ำแหนง่ตดิตัง้กลอ้ง

5. ระบบจราจรอัจฉริยะ (ITS)



E-MAP

5. ระบบจราจรอัจฉริยะ (ITS)



กำรตรวจจับควำมร้อน Thermal detection 
technology

5. ระบบจราจรอัจฉริยะ (ITS)



Video Wall

เทคโนโลยีที่ได้พัฒนำจำกเทคโนโลยี
ประเภท Projector ในโรงฉำยหนัง 
ซ่ึงเป็นเทคโนโลยี DLP หรือ Digital 

Light Processing นั้นเอง

5. ระบบจราจรอัจฉริยะ (ITS)



การจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่

• Server ที่ถูกออกแบบมำให้ใช้

จัดเก็บข้อมูลโดยเฉพำะ มักจะมี

ควำมโดดเด่นในเรื่องของจ ำนวน 

Hard Disk (ฮำร์ดดิส)
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5. ระบบจราจรอัจฉริยะ(ITS)



กำรตรวจสอบควำมผิดปกติ

5. ระบบจราจรอัจฉริยะ (ITS)

ตรวจสอบสถานะการ
ออนไลน์

ตรวจสอบคุณภาพ
ของภาพ

ตรวจสอบความ
ผิดปกติภาพ

การรายงานปัญหา
ภาพรวม

เพ่ือให้การจราจรถูกบันทึกไว้ทั้งหมด ระบบจะท าการ
ตรวจสอบความผิดปกติทีอ่าจเกิดขึ้นเพ่ือการ
ป้องกันได้อย่างทันท่วงที จากเหตุการณ์ตัวอย่าง
ด้านล่าง

ภาพเบลอ

ความคมชัดต ่า

ปริมาณแสงมากเกินไป ปริมาณแสงน้อยเกินไป

สีเพ้ียน                  เส้นลายยาว

ภาพค้าง           การปิดปังหน้ากล้องสัญญาณขาดหาย
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Camera IPC
WATASHI

WATASHI
WIFI 2.4G/5.8G

WATASHI HUB

WATASHI WVR/WNR

LCD Monitor

WATASHI
WIFI 2.4G/5.8G

IP CCTV in Lift

Lift 
ขนำด
1 ~ 

250 ชั้น

Lift solution



สินค้า IOT



Notifications on Line 

7 Function
แจ้งเตือนพรอ้มถา่ยภาพนิ่งส่งไปยัง Line 

1. Video Loss : กล้องไม่มีสัญญำณภำพ

2. Tampering Detection กล้องถูกผ้ำคลุม
หรือมือปิดเลนส์กล้อง

3. Motion Detection : มีกำรเคลื่อนไหว

4. Face Detection : เม่ือถูกต้ังค่ำ ให้ตรวจจับ
ใบหน้ำ แนะน ำพ้ืนท่ีเข้ำ-ออก

5. Line Crossing : ในกรณีพบว่ำ มีกำรข้ำมเส้น
พ้ืนท่ีท่ีก ำหนด เช่น แนวรั้วก ำแพงบ้ำน เป็นต้น

6. Intrusion Detection มีกำรบุกรุกเข้ำพ้ืนท่ี
หวงห้ำมท่ีก ำหนด

7. PIR Detection: กรณีใช้กล้องท่ีรองรับ PIR 
ตรวจจับควำมร้อน เครื่องบันทึกจะถ่ำย
ภำพน่ิงส่งไปยัง Line เม่ือตรวจพบกำรบุกรุก



Messenger Wire

FRP/KFRP Wire

Optical Fiber

Outer Jacket

Outdoor FTTH Drop Fiber Optic Cable

Indoor Cable Construction Outdoor Cable Construction

สาย Cable ส าหรับติดตั้ง
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LCD 55”

Monitor for CCTV

LCD 24” LCD 18.5”



บริษัท เซ่งเฮง นูดเดิ้ล จ ำกัด

Site Reference



Thank you!


