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COMPANY
PROFILE

I TRUST NETWORK CO.,LTD.



For benefits of our company,we strive to maintain as the leader in automation and security industry.With 

our reliable brand image, we are able to secure ultimate trust of our customers

For our both new and old customers,we are committed to select appropriate goods which are compati-

ble with modern technologies and have high quality products and services

For our partners, we strive to build and expand our sales and marketing networks in order to cover both 

international and domestic markets. 

VISION

MISSION

Vi
sio
n

     We have an ultimate ambition to become one of the leading companies in automation and security indus-

try in order to actively respond to “Internet of Things” (IOT) technology by providing quality products and 

services to support all of our clients in every market. 

     From the past to the present, the increased accumulation of strong confidence from our customers 

drives iTrust Network to become one of home automation specialists.  As a representative of 

SMARTHOME in Asia, we are an official distributor of home automation and security systems. With 4 

years of our modern technologies and more than 10 years in IT industry, we are able to serve both 

domestic and international clients. We can thoroughly choose the right and appropriate product for 

our specific client in order to fit in “Internet of things” era. Additionally, with all of our standard 

rewards, we provide the best quality and price to meet desired requirements of our clients. Therefore, 

we have gained trust from our worldwide home automation partners and companiesto be their 

representative distribution of their security products in Thailand. 

COMPANY 
BACKGROUND
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“We are proud to be a part of security service for every customer and 

we intendto proceed our business with honesty by selling 

high quality products and services both before and after sales service” 
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   We have our own distributors with engineer support team that possesses knowledge, skills and 

experiences of all types of products we have. Also, our team have been trained to explain and serve 

customers to achieve better understanding and details of our products and solve problems if needed. 

We believe this will certainly help our customers to make a decision of purchasing each of our prod-

ucts. More importantly, we continue to maintain our slogan 

TEAM &
EXPERIENCES

    We strive to do an honest business with customers by providing high quality products 

and services both pre and post sales to our customers. This is a core concept that to stren-

then and grow our company in the future. 

Believe in us, We will take care and serve you with our best
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 iTRUST NETWORK began the business from network and internet installation services for 

hotel, condominium, apartment, and the company also expanded its business to security 

system with CCTV in both analog and IP camera including burglar alarm system. Currently, 

our management team realizes that technology becomes an important role in everyone’s daily 

life and the team wants to integrate all systems together to support customers. Thus, the 

company has started to find desired integrated system and eventually it was the starting point 

of home automation business. This newly integrated system is considered as a perfect system 

for our companybecause it contains alarm system that is able to connect with CCTV and to 

manipulate electronic tools inside customer’s house. With the latest Z-wave technology, we 

are the first company in Thailand that brings the z-wave technology to apply in wireless home 

automation system. While other companies are still using an old fashion to instaill wires (not 

wireless) which are considered as an old technology and high cost.  

BUSINESS
PLAN

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010  Start bussiness network installer and Internet 

Expasion Internet business Hotel and Condomenium

Start Home Automa�on & Security System

Recruitment agent for Home Automa�on

To be the leader of Home Automa�on & security system

Market Expansion to Neighboring countries

Neighboring countries Home 
Automa�onand security system
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OUR
SOLUTIONS



Our company strives to ensure that we will become the leader of automation and secu-

rity industry by creatively responding to modern IoT technology with our high quality 

products. We believe that our high quality products and services have capabilities to 

satisfy needs of customers in every market sector.

PRODUCTS &

SERVICES

Controller

Lighting control unit
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Sensor unit

A/C Control unit Access control unit Monitering control unit
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All of our products at iTRUST NETWORK Company Limited are selectively chosen by considering 

their high qualities, elegant functional design andstrong material used. We need to assure that 

our products are easy to use for our customers. All of our products were investigated through 

quality inspection process before launching to the market as can be seen from numerous awards 

we obtained from international worldwide market. 

PRODUCTS 
 QUALITY

FIBARO recommended by 
the Association 

of Polish Electrical Engineers

Best Gadget of 2012 FIBARO in the TOP 20 Company of the year 
2013

European Business Awards Manufacturers’ Excellence Award
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OUR
PARTNERS

   Our company strives to ensure that we will become the leader of automation and secu-

rity industry by creatively responding to modern IoT technology with our high quality 

products. We believe that our high quality products and services have capabilities to 

satisfy needs of customers in every market sector.
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REFERENCE
PROJECT
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Ananda 

   ภายในคอนโด รองรับทุกไลฟสไตล 

ปรับเปลี่ยนฟ�งกชั�น ไดงายๆ ดวยการ

จัดวางพ��นที่แบบ Space Efficiency 

พรอมประโยชนจากทุกฟ�งกชั�นของ

เฟอรนิเจอรทุกช�้นที่เตร�ยม ไวใหครบ

แบบ FULLYFURNISHED ใหคุณใช

พ��นที่ไดคุมคา ทุกตารางนิ�ว

ภายในคอนโด รองรับทุกไลฟสไตลปรับเปลี่ยนฟ�งกชั�น 

ไดงายๆ ดวยการจัดวางพ��นที่แบบ Space Efficiency 

พรอมประโยชนจากทุกฟ�งกชั�นของเฟอรนิเจอรทุกช�้นที่เ

ตร�ยม ไวใหครบแบบ FULLY - FURNISHED 

ใหคุณใชพ��นที่ไดคุมคา ทุกตารางนิ�ว



SAVVI Condo
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SAVVI Condo แถวพหล-อาร�ย ซ�่งทางเจาของโครงการคุณ สมภพ

มีแนวคิดตองการเพ��มความสะดวกสบายใหกับช�ว�ตคนในเมืองในยุคดิจ�ตัล

โดยตองการติดตั�งระบบ smarthome ซ�่งจะสามารถสั�งการเปด ปด ไฟ ปลั�ก แอร

และยังเพ��มความเปนระบบอัติโนมัติดวยการติดmotion sensor ใหกับลูกคาดวยเชนกัน



Smart 
Generator
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ซ�่งทางลูกคามีตองการที่จะควบคุมเปด ปด แอรจากสวนกลาง

ที่เว�ยงจันทร ในหองเคร�่องกระจายสัญญาณว�ทยุ และตองการ

ควบคุมโดยเปด ปด เคร�่อง Generator รวมถึงตองการการ

แจงเตือนหากเกิดไฟฟาดับ หร�ออุณหภูมิในหองสูงเกินที่กำหนด

Smart Generator ที่ สปป.ลาว

กับความรวมมือของตัวแทนจำหนาย

บร�ษัท นเรศ เอ็นเตอรไพรส จำกัด



The Rich@Nana 
Condo
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ตัวควบคุมแอรที่ทำงานรวมกับ 

Smartthings Hub ทั�ง 2 type 

ทั�งแบบ 1 bed และ 2 bed

โดยควบคุมระบบแสงสวางและเ

คร�่องปรับอากาศซ�่งหองพักตกแตงออกมา

ไดอยางหรูหรามากเลยทีเดียว
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 ณษกัลกอเรากงรคโ
ยารทนัส

โครงการเอกลักษณ สันทราย เปนโครงการทาวนโฮมสไตลโมเดิรน มีใหเลือกถึง 5 Type

ซ�่งทางเจาของโครงการไดวางระบบ Smarthome ไวรองรับลูกคาแบบเต็มรูปแบบ

ทั�งการควบคุมระบบแสงสวาง ระบบมานอัติโนมัติ ระบบเซ�นเซอรตางๆ ทั�งประตู

และตรวจจับความเคลื่อนไหว ระบบเปดปดแอร ระบบกลองวงจรปด
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The Unique
Sukhumvit 62 

คอนโด The Unique สุขุมว�ท62 คืองาน นี จัดเปนสว�ตซ

สัมผัสสีดำ เร�ยบแต หรู พรอมฟ�งชั�นการควบคุมแอร
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Classe Digital 
community 

โครงการบ านเดี่ยว 56 หลัง และบ านแฝด 100 หลัง ที่นำระบบsmarthome 

& smartsecurity รวมถึง ระบบ Alexa voice command

มาทำใหเปน Digital community
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Kanda 
Property
-Siam Natural

-I Live Park Rangsit

-I Live Park Km.14

บร�ษัท กานดา พร อพเพอรตี้ ที่มอบความไว 

วางใจกับบร�ษัทในการติดตั�งระบบ

smarthome ถึง 3 โครงการ 3โซน

siam natural พระราม 2 , 

I live park คลอง 4 , I live park แสมดำ
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Smart Hospital

งานวางระบบและเลือกใชสว�ตซ สวย หรู ดูดีมีสไตส

ก็ได หมด เก็บบางภาพ สำหรับโรงพยาบาลที่ renovate

หอง พักให สวยหรู โรงพยาบาลเพชรบูรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
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CANVAS

โครงการ ทาวนโฮม โซนสำโรง CANVAS 

ทั�งทาวนโฮม 2 ชั�นและทาวนโฮม 3 ชั�น
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SANSARA
HUAHIN

โครงการ Sansara Black Mountain, หัวหิน

เนน IoT ทั�ง 3 Villa และ 1 condo โครงการ

นี้เลือกใช สว�ตซสัมผัสเพ��มมความหรูหรา และ

ตัวเอกที่ขาดไมได voice command ALEXA

ใหกับโครงการที่เนนชาวตางชาติที่ตองการมา

พักผอนหลังวัยเกษ�ยณงานนี้ #IoT แบบจัดเต็ม 

เพราะมีเทคโนโลยีใหมๆล้ำๆใสเพ��อตอบสนอง 

กลุมลูกคาตางชาติโดยเฉพาะ
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ANANDA
Ideo Q Victory

อีกโครงการใหม ของอนันดา 

Ideo @ Victory คอนโด High Rise 

ติด Bts อนุสาวร�ย ถนนพยาไทย 

สำหรับหองตัวอยางทั�ง 2 หอง
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I TRUST NETWORK Co.,LTD.

320/9 Moo.1 Chai Building
Bangna-Trad Rd. KM. 29,  Bang-Bor, Samutprakran 10560

CONTACT
US




