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   แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ การออกแบบโซลูช่ันให้ลูกคา้

Design thinking and design solution for customers 

 ออกแบบแนวคิด / Design Thinking 

HI (Human Intelligence) 
 การใช้ AI  ในการตรวจจับอัตลักษณ์บุคคล

VI (Vehicle Intelligence) 
 การใช้ AI  ในการตรวจจับอัตลักษณ์ยานพาหนะ

DI (Data Intelligence) 
 การใช้ AI  ในการตรวจจับขอ้มูลแลว้นำามาใชป้ระโยชน์ ไมว่า่จะ

 เป็น IoT Sensor   ภาพถา่ยดาวเทียม เรด้า หรือแหลง่ขอ้มูลท่ี
เช่ือถือได้ 

“Power of AI” 

HI (Human Intelligence) 

Using AI to detect human’s appearance 

VI (Vehicle Intelligence) 

Using AI to detect vehicle’s appearance 

DI (Data Intelligence) 

Using AI to detect a set of data and utilize it 
such as IoT sensor, satellite image, radar, 
or other reliable data sources. 
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Solution 

EON AI Platform & Solution  คือแพลตฟอร์มท่ีมีระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถนำาไปผสมผสานเพ่ือ
      ประยุกตใ์ชใ้นกิจการด้านตา่งๆ ให้มีประสทิธิภาพในกระบวนการทำางานท่ีดีข้ึน ทัง้เชิงคุณภาพ และ เชิงปริมาณ ระบบ AI 

      เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความฉลาด สามารถจดจ ำา วเิคราะห์ แยกแยะ แจง้เตือน ทำานายผล เพ่ือชว่ยให้เกิดความแมน่ย ำาในการ
   ทำางาน ลดความผิดพลาด ลดความออ่นลา้ของมนุษย์

EON AI Platform & Solution  สามารถประยุกตใ์ชโ้ดยแบง่ออกเป็น 4  กลุม่หลักดังน้ี

 กลุม่ท่ี 1   ด้านความปลอดภัยอัจฉริยะ (Smart Security) 

 กลุม่ท่ี 2  ด้านการคมนาคมขนสง่อัจฉริยะ (Smart Transportation) 

 กลุม่ท่ี 3  ด้านการบริหารจัดการเมืองอัฉริยะ (Smart City) 

 กลุม่ท่ี 4  ด้านการบริหารจัดการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) 

 กลุม่ผลิตภัณฑ์ / Product Group 

EON AI Platform & Solution is an intelligent platform that integrates AI which 
can be used in many areas to support a working process and increase efficiency of 
both quality and quantity. AI is a smart tool, able to recognize, analytic, classify, alert, 
predict and  help to achieve accuracy, reduce human’s mistake and fatigue. 

EON AI Platform & Solution can apply into 4 main groups as follow 

Group 1  Smart Security 

Group 2 Smart Transportation 

Group 3 Smart City 

Group 4  Smart Farm 
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 ออกแบบโซลูช่ัน / Design Solution 

“Solution design = Combination” 

 อีโอเอน็ โซลูช่ัน   คือระบบเฝ้าตรวจ วเิคราะห์ แจง้
    เตือน เม่ือพบเป้าหมาย หรือ สิง่ผิดปกติ โดยเช่ือมโยง

  ระบบกล้องวงจรปิดและ ใช้ AI  ในการวเิคราะหภ์าพ
     หรือ วีดีโอ ท่ีตรวจจับพฤติกรรม หรือ เหตุการณ์ตา่งๆ

   ได้อยา่งแมน่ยำาสูง เชน่ ตรวจจับป้ายทะเบียนรถ
  ใบหน้า หรือ IoT (Internet Of Things)  ได้

EON Solutions is a surveillance 
system that notifies and analyses 
when a target or abnormality is 
detected. The system is connected 
with CCTV system and uses AI to 
analyze videos or images such as 
license plates, faces, and IoT 
(Internet Of Things). 

เอจีเอส คือระบบควบคุมการจัดการเข้า-ออกของยาน
      พาหนะ คน สนิคา้ ตูส้นิคา้ ท่ีชว่ยลดระยะเวลา และ เพิ่ม

   ประสทิธิภาพในการบริหารจัดการ เหมาะส ำาหรับ ทา่เรือ
    ทา่อากาศยาน ลานตูส้นิคา้ ด่านตรวจสอบ ดา่นช่ังนำา้

     หนัก ดา่นศุลกากร และ อ่ืนๆ

AGS is a management & control 
system for entry-exit of vehicle, 
human, goods, container to reduce 
time and increase performance. It’s 
suitable for seaport, airport, container 
yard, checking posts, weighting 
stations, customs gates, and etc. 

อีโคลัส  คือ แพลตฟอร์มท่ีออกแบบให้รองรับระบบนิเวศของการบริหารจัดการเมือง
    อัจฉริยะ และ ฟาร์มอัจฉริยะ โดยนำา IoT  และ Sensor  มาจัดเกบ็ขอ้มูล วเิคราะหเ์พ่ือ
     ทำานายผล แจง้เตือน เพ่ือดูแลเมือง และ ฟาร์ม

Ecolas is Platform that designed to support eco-system for 
smart city and smart farming, using IoT and sensors to collect 
data, analyze, and predict results, notify to take care of city 
and farm. 

เฟสสแกน   คือระบบการอา่นใบหน้า และ
  อุณหภูมิ เพ่ือใชคั้ดกรอง COVID-19 

 ปัจจุบันได้นำาไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบตา่งๆ
    เชน่ โรงงาน โรงเรียน อาคารส ำานักงาน ห้าง

  ร้านตา่งๆ ท่ีสามารถควบคุมการเข้า-  ออก มี

  ระบบการบันทึกเวลา พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิ
รวมถึงการพัฒนาเป็นชุดตรวจสุขภาพในโรง

 พยาบาลได้
FaceSCAN is a face recognition 
and temperature reading 
system designed to screen 
fever for people infected with 
COVID-19. Currently, it has been 
used in factory, school, office 
building, department stores for 
controlling the entrance and 
exit of people. The system 
supports time of attendance 
with temperature recording, and 
is capable of being used in 
hospitals at the health check 
station. 

   แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ การออกแบบโซลูช่ันให้ลูกคา้

Design thinking and design solution for customers 
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EON  มีประสบการณ์กวา่ 20    ปี ในการวจัิยและพัฒนาระบบอยา่งตอ่เน่ือง เร่ิมตัง้แต่ พ.ศ. 2543  มองเหน็ศักยภาพด้านระบบ AI พัฒนา

  ระบบ สร้างโปรแกรม CCTV       อัจฉริยะข้ึน พัฒนาระบบตรวจสอบผูบุ้กรุก จัดเกบ็ภาพ ดูยอ้นหลัง และ ถอดรหัส OCR  หมายเลขตูส้นิคา้ พ.ศ. 256
0  พัฒนาระบบอา่นป้ายทะเบียน (LPR : License Plate Recognition)   และ อา่นใบหน้า (Face Recognition) พ.ศ. 2562 พัฒนา

  ระบบตรวจจับอัตลักษณ์ ยานพาหนะ (VI : Vehicle Intelligence)   และ อัตลักษณ์บุคคล (HI : Human Intelligence) พ.ศ. 2564 
 ตอ่ยอดการพัฒนาไปสูก่ารวเิคราะหข์อ้มูลและการประยุกตใ์ช้ในรูปแบบของ Data Intelligence (DI) 

พ.ศ. 2563 Ecolus  ได้ถูกพัฒนาข้ึนและสง่เขา้ร่วมการประกวดการแขง่ขัน AI     จัดโดยบริษัท หัวเวย่ ประเทศจีน ซ่ึง Ecolus ได้รับ

 รางวัลอันดับท่ี 3   ในภูมิภาคเอเซีย และอันดับท่ี 11   ในระดับโลก ภายใตหั้วขอ้ Smart City Platform  ปีพ.ศ. 2563 EON  ได้ออกแบบระบบ

AI  ท่ีสามารถนำาไปใช้งานบน Drone  หรือ UAV  ท่ีนำาไปชว่ยบริหารจัดการงานด้าน Smart Farm  บริหารจัดการภัยพิบัติด้วย

  และ ผลิตภัณฑล์า่สุด EON  ได้พัฒนาระบบ AI   แบบเคล่ือนท่ี เพ่ือตอบสนองการใชง้านให้เกิดความคลอง่ตัวสูง เหมาะส ำาหรับงานสำารวจ
  พ้ืนท่ี งานด้านความปลอดภัย

EON has experienced over 20 years in researching and developing. Since year 2000, EON has 
seen the potential of AI, and develop an intelligent CCTV program for detecting an intruder, recording 
videos, playback system and OCR (Optical Character Recognition) for containers. Year 2017 developed 
a license plate recognition (LPR) and facial recognition system. In 2019 we developed VI (Vehicle 
Intelligence) for checking vehicle’s appearance, HI (Human Intelligence) for detecting human’s 
appearance. And in 2021 we developed DI (Data Intelligence) for data analytics system. 

 
Ecolus has been developed in 2020 and entered the “HUAWEI DEVRUN 2020 AI contest” by 

Huawei (China). Ecolus won for 3rd place in Asia and the 11th place in global ranking. In 2022 Ecolus 
designed AI system that can be used on drones or UAVs to support smart farming, disaster 
management and disaster recovery platforms. 

The lasted product, EON has developed Mobile AI which supports very high flexibility and 
security usage, In addition, it is able to use as survey tool. 

Solution  วจัิยและพัฒนา / R&D 

R&D is the heart of success 
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Solution Products & Solutions 
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  สนิคา้ และ โซลูช่ันของ EON  ได้พัฒนาข้ึนเพ่ือตอบสนองการใชง้านรูปแบบตา่งๆ ให้ตรงกับความตอ้งการ

 ของผูใ้ช้งานมี 10  ระบบดังน้ี
EON products and solutions have been developed to meet requirement of 

users, there are 10 systems as follows.: 

 เอไอแพลตฟอร์ม
 เป็นแพลตฟอร์มท่ีมีระบบ AI    ท่ีตอบสนองผูใชง้าน และ บูรณาการเช่ือมโยงระบบตา่งๆ เพ่ือให้ผูใ้ชง้านสามารถนำาไป

 ใชง้านได้อยา่งสะดวกสบาย
AI Platform 
is a platform that provides AI support to user and integrated systems, therefore, 
it can be used easily and conveniently.

 กล้องเอไอพลังงานแสงอาทิตย์
 เป็นระบบกล้องพลังงานแสงอาทิตยท่ี์นำาเอา AI   ไปตอ่ยอดการใชง้าน และเช่ือมตอ่ระบบ Internet  ด้วย SIM 

 โทรศัพทมื์อถือ 4G  ไมต่อ้งยุง่ยากตอ่งานติดตัง้และงานเดินสายสัญญาณสายไฟตา่งๆ
AI SolarCAM 
is a solar camera system, used AI technology, and connect to internet by 4G 
SIM. It’s easy to install and does not require any cabling jobs. 

 ระบบอา่นป้ายทะเบียนยานพาหนะ
 มีความแมน่ย ำาสูงถึง 98%    อา่นป้ายซีดจางได้ คัดแยกสียานพาหนะ แจง้เตือนผา่นระบบ Line Application 

เม่ือตรวจพบ Blacklist   และ แจง้เตือนกรณีไมติ่ดแผน่ป้ายทะเบียน
LPR : License Plate Recognition 
is very high accuracy system, with 98% accuracy, The system is able to read 
paled license plates, classify vehicle’s color, and notifies the user when vehicle 
not have license plate. 

 ระบบการอา่นใบหน้า
 ระบบการอา่นใบหน้าและอุณหภูมิ เพ่ือใชง้านด้านการคัดกรองทางเขา้-    ออก รองรับการเช่ือมโยงไปยังระบบ HR 

  ประตูอัตโนมัติ ระบบลิฟทโ์ดยสาร
Face Scan System 
can provide facial recognition and temperature scan for controlling entry-exit of 
people and able to connect to HR system, automatic gates, and passenger lift. 

 ระบบบริหารจัดการคนขับรถอัจฉริยะ
   เป็นระบบตรวจสุขภาพเพ่ือเตรียมความพร้อมพนักงานขับรถแบบอัจฉริยะ ด้วยการอา่นใบหน้า อุณหภูมิ ลงบันทึก

เวลาเขา้งาน-ออกงาน     ตรวจแอลกอฮอล์ ความดันโลหิต ช่ังนำา้หน้ก สว่นสูง

SDS  (Smart Driver System) 
is a health check for drivers by using facial recognition, temperature check, 
time attendant, alcohol check, blood pressure check, weight, and height check. 

Solution for SMART LIFE 
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Solution Product & Solution 

 ระบบบริหารจัดการประตูอัตโนมัติส ำาหรับขนสง่ตูค้อนเทนเนอร์ (AGS for container)

 ระบบประตูอัตโนมัติ (AGS: Auto Gate System) สำาหรับขนสง่ตูค้อนเทนเนอร์ขาเขา้และขาออก มี
 ระบบ AI  อา่นหมายเลขตูค้อนเทนเนอร์ อา่นป้ายทะเบียนหัวลาก-    หางลาก ช่ังนำา้หนัก ได้อยา่งอัตโนมัติ เหมาะ

 สำาหรับกิจการขนสง่และใชง้านในทา่เรือ (Sea Port),  ทา่เรือบก (Dry Port), ลานวางตูส้นิคา้, นิคม
อุตสาหกรรม,   เขตปลอดอากร (Free Zone), ดา่นตรวจสอบนำา้หนัก, ด่านศุลกากร,  ทา่เทียบเรือ, รถไฟ
ขนสง่ตูค้อนเทนเนอร์ ฯลฯ

AGS (Auto Gate System) for Container 
It’s the automatic gate system to control inbound and outbound of 
containers. There is an AI system for reading the container number, license 
plate of trailer-chassis, and automatic weighing scale. This solution is 
suitable for seaports, dry ports, container yards, industrial estates, free 
zones, weighing checkpoint, customs gates, container terminal gates, rail 
gates and etc. .

 ระบบบริหารจัดการประตูอัตโนมัติส ำาหรับประตูสนามบนิ (AGS for Airport)
 ระบบ AGS  สำาหรับประตูสนามบนิ ควบคุมการเขา้-    ออก ด้วย ระบบบัตร RFID (Radio Frequency 

Identification),     การอา่นใบหน้า และ ป้ายทะเบียนรถ ในการอนุญาตเขา้เขตหวงห้ามตา่งๆ ภายในเขต
  พ้ืนท่ีสนามบนิ เชน่ Air Zone,     พ้ืนท่ีหวงห้ามตา่งๆ หรือ ลานจอดรถตา่งๆ ท่ีตอ้งการความปลอดภัย

AGS (Auto Gate System) for Airport 
It’s the automatic gate system for controlling the entrance and exit at 
airport gates. The system will work with RFID (Radio Frequency 
Identification)  along with facial and license plate recognition to authorize 
any permission to enter a restricted area such as air zone, restricted zone 
and parking lot that rquires security control.

 โกเอไอ (GO AI) 

GO AI     เป็นระบบบริหารจัดการควบคุมยานพาหนะ และ คนขับ ด้วยระบบ AI เพ่ือควบคุมคุณภาพของการ
ขนสง่      ตรวจหาตำาแหน่ง สามารถชว่ยแจง้เตือนเม่ือตรวจพบสิง่ผิดปกติ เชน่ คนขับหลับใน ออกนอกเสน้ทาง

  ไมจั่ดสง่ตามกำาหนดเวลา นอกจากน้ี GO AI  ยังสามารถตอ่เช่ือมอุปกรณ์ IoT    ตา่งๆ เพ่ือตรวจจับ เชน่
  อุณหภูมิ ความช้ืน แรงกระแทรกจากอุบัติเหตุ

GO AI 
is an AI management system of vehicles and drivers to control quality of 
transportation, tracking location, detecting and warning when irregular 
event happens such as driver’s fatigue, out of route, late delivery. GO AI 
can connect to IoT devices to detect such as temperature, humidity, 
accidental impact.

Solution for SMART LIFE 
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Solution Product & Solution 
ECOLUS มาจาก2   คำา คือ ECO+US   หมายถึง ระบบนิเวศของเรา Ecolus เป็นแพลตฟอร์มท่ีมี
    ระบบตา่งๆ ท่ีจ ำาเป็นตอ่การสร้างระบบนิเวศให้ตอบสนองความตอ้งการ และ สามารถประยุกตใ์ชใ้นรูปแบบของ

Smart Farm  และ Smart City  ได้

ECOLUS comes from 2 words, ECO+US, which means “our 
ecosystem”. Ecolus is a platform with systems necessary to create an 
ecosystem to meet the needs and can be applied in the form of Smart Farm 
and Smart City 

   อีโคลัส แพลตฟอร์ม การเกษตรอัจฉริยะ (ECOLUS Platform for Smart Farm) 
  เป็นแพลตฟอร์มท่ีพัฒนาให้ตอบสนองการใชง้านเกษตรอัจฉริยะ สามารถนำา UAV เพ่ือการส ำารวจ

       สภาพพ้ืนท่ี สภาพพืช ตามวงจรการเติบโต ประเมินผล และ ทำานายผลการเพาะปลูก มีระบบ IoT สามารถ
     ตรวจสอบแร่ธาตุในดิน ความช้ืน อุณหภูมิ และ นำามาวเิคราะหค์วามสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อม ซ่ึงสามารถนำา

 ข้อมูลขนาดใหญม่าปรับปรุงคุณภาพในการทำาสมาร์ทฟาร์มของคุณ

“ECOLUS Platform for Smart Farm” is a platform developed for smart 
farming applications. UAV can be incorporated for doing surveys, checking 
the plant’s health and plant growth cycle, evaluating and predicting yield. 
There is an IoT system that can monitor soil minerals, humidity, 
temperature and analyze environment for cropping. The big data 
mentioned can be applied to improve your smart farm. 

   อีโคลัส แพลตฟอร์ม เมืองอัจฉริยะ (ECOLUS Platform for Smart City) 

   เป็นแพลตฟอร์มท่ีบูรณาการระบบตา่งๆ ท่ีจ ำาเป็นส ำาหรับเมืองอัจฉริยะ เชน่ ระบบกลอ้งวงจรปิด, 
ระบบ IoT Sensor       เรด้า ภาพถา่ยดาวเทียม ระบบจัดการนำา้ หรือ ระบบบริหารการจัดการอ่ืนๆ แล้วตอ่ยอด

 ด้วย AI      เพ่ือตรวจจับ วเิคราะห์ และ แจง้เตือนเม่ือพบปัญหา รวมถึงนำา Big Data  มาใช้เพ่ือและ ทำานายผล
    ของเหตุการณ์ เชน่ การวเิคราะหส์ภาพจราจร ระบบไฟสัญญาณจราจรอัจฉริยะ วเิคราะหร์ะบบบริหารจัดการ

     ทางด่วน ระบบป้องกันภัยพิบัตินำา้ทว่มเพลิงไหม้ และ บรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเทคโนโลยี Digital Twin 
 เพ่ือแสดงผลแบบ 3       มิติ ทำาให้ผูบ้ริหารจัดการเมืองเขา้ใจเหตุการณ์ตา่งๆ ได้งา่ย สะดวก รวดเร็ว แมน่ยำา

   ทำาให้การแก้ไขปัญหามีประสทิธิภาพ และ ตรงจุด

It is a platform that integrates various necessary systems for smart 
city such as CCTV systems, IoT sensor systems, radars, satellite images, 
water management systems and many more. Furthermore, using AI to 
detect, analyze and notify when a problem is found. In addition, using big 
data to predict the outcome of an event, such as analyzing traffic 
conditions, intelligent traffic light control, expressway analytic system, 
disaster management system for flooding, fire and recovery system. Along 
with the application of digital twin technology for 3D display so that the city 
managers can understand events easily, conveniently, quickly, and 
accurately. The problem solving is more efficient and direct to the point as 
well. 

Solution for SMART LIFE 
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Solution Ai Platform 

Anywhere & Anytime 
Mobile / Web Application 

Analytics 

Live View 

e-MAP 

Dashboard 

BI Report 

Ai 
Platform 

Human Forensic Data 

Vehicle Forensic Data 
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Solution AI SolarCAM 

    ระบบเอไอ โซลา่แคม เป็นระบบกล้องวงปิดท่ีใชพ้ลังงานแสงอาทิตย์ และ เช่ือมตอ่
 ระบบผา่น 4G    ลดภาระเร่ืองการติดตัง้ การเดินสายไฟ สายสัญญาณ

  ระบบสามารถบันทึกวีดีโอ ดูภาพยอ้นหลังได้ 30   วัน มีระบบ AI ชว่ยเฝ้าตรวจ

    ยานพาหนะ คน ใบหน้า ผา่น AI Platform ท่ีสะดวกตอ่การใชง้าน  มีระบบพลังงานสำารอง

2-3  วัน

AI SolarCAM is a CCTV system that uses solar energy 
and 4G, reducing the burden of installation power wiring, 
network cabling job. 

The system can view and record video for 30 days. 
There is an AI for monitoring vehicles, people, faces on the AI 
Platform that is convenient to use. The battery can reserve 
energy and use for 2-3 days. 

Easy & Quick 

AI 

FACE 

CAR 
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Solution LPR Solution 

 ระบบอา่นป้ายทะเบียนท่ีความแมน่ยำาสูงกวา่ 98%   ใชง้านได้ทัง้กลางวันและกลางคืน สามารถตรวจสอบอัตลักษณ์ยานพาหนะในรูปแบบตา่งๆ

         เชน่ สี ย่ีห้อ รุ่น มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ รถกระบะ รถบรรทุก ฯลฯ รองรับการส่ังการควบคุมการเปิด-  ปิดไมกั้น้ส ำาหรับระบบการจอดรถ (Car Park)  และ

 ระบบ IoT (Internet of Things)  สามารถแจง้เตือนเม่ือตรวจพบ Blacklist  แสดงผลในห้องควบคุมได้ แจง้เตือนผา่นโทรศัพทมื์อถือได้ 
License Plate Recognition (LPR) system can detect and recognize license plate and vehicle with 

very high accuracy more than 98% accurate, and can be used during the day and night. The system is 
utilized to identify vehicles in different forms such as colors, brands, models, motorcycles, cars, pickups, 
trucks, etc. The system supports the control of lifting and lowering the gate barrier control for the parking 
system (Car Park) and IoT (Internet of Things). The system can notify when blacklist found and alerts the 
control room and mobile phone. 

Very high accuracy over 98% 
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Face Scan System 

  ระบบเฟสสแกน เป็นระบบท่ีออกแบบมาเพ่ือรองรับการคัดกรอง COVID-19  ณ จุดเขา้-   ออกอาคาร ไมว่า่จะเป็น ทางเขา้-
    ออกลิฟต์ หรือ จุดคัดกรองตา่งๆ เพ่ืออา่นใบหน้าและตรวจสอบอุณหภูมิเกินกำาหนด 37.5° ระบบจะอนุญาตให้เขา้-ออกตามสทิธิ์ท่ี

     กำาหนด และ แจง้เตือนเม่ืออุณหภูมิเกินกำาหนด หรือ พบ Blacklist 
 ระบบการลงทะเบียนรองรับการลงทะเบียนด้วยระบบ Online / Offline   หรือ บัตรประชาชน (ID Card) และสามารถ

   เช่ือมโยงไปยังระบบประตูอัตโนมัติ และลิฟท์ เพ่ือบริหารจัดการลิฟทใ์ห้ประหยัดพลังงาน

Face Scan system is a system designed to support screening the entrance and exit of 
building, elevators or screening point face and check the temperature over 37.5°. The 
system will authorize entrance and exit of visitors according to the specified criteria and will 
notify you when the temperature exceeds the set limit or the blacklist is found. 

Registration system supports online / offline or ID card registration system and is 
linked to automatic door systems and elevators for energy saving. 

 สถานท่ีควรใช้งานระบบ Face Scan 

 โรงเรียน / School 

 โรงงาน / Factory 

 ห้างสรรพสนิคา้ / Shopping Mall 

 อาคารส ำานักงาน / Office Building 

Safety & Convenient @same time 
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Smart Driver System (SDS) 

ระบบบริหารจัดการคนขับรถอัจฉริยะ    ถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือรองรับการบริหารจัดการ คนขับรถ ให้มีความพร้อมในการทำางาน
     โดยการตรวจสอบใบหน้า อุณหภูมิ ตรวจวัดความดัน และแอลกอฮอล์ เพ่ือเตรียมคนขับรถให้พร้อมตอ่การ Fleet  และ เช่ือมโยง

 ไปยังระบบ Time Attendance   ของฝ่ายบุคคล และ Line Application  ได้ จึงนับได้วา่เป็นนวัตกรรมหน่ึงในการจัดการ
 ระบบขนสง่ท่ีดี

Smart Driver System (SDS) is developed to support the readiness of driver 
whether they are ready or not to drive. This is done by checking driver’s faces, 
temperature, blood pressure and alcohol levels to prepare the driver for fleet. The system 
is linked to the time attendance system of the HR department and line application. This is 
new innovation for a good transport business. 

  แนะนำาผูใ้ชง้าน ระบบ SDS 
 ธุรกิจรถทัวร์

 ธุรกิจรถรับสง่นักเรียน
ธุรกิจขนสง่ 

 ธุรกิจบริหารจัดการ Fleet รถ 

SDS Recommends to target group 
Tour bus business 
School bus business 
Transportation business 
Fleet management business 

Your smart operation 
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 ระบบ AGS  เป็นระบบบริหารจัดการประตูส ำาหรับตูส้นิคา้แบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี AI  และ OCR (Optical Character 
Recognition)     เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการทำางาน ลดความออ่นล้าของมนุษย์ ลดความผิดพลาด ลดเวลา

 ระบบทำางานอัตโนมัติด้วย AI   สามารถอา่นและบันทึกขอ้มูลท่ีจ ำาเป็นตอ่กระบวนการขนสง่ตูค้อนเทนเนอร์ เชน่ ขอ้มูลหมายเลขตู้

  คอนเทนเนอร์ ป้ายทะเบียนหัว-      หางของรถบรรทุกตู้ ใบหน้าคนขับรถ แจง้ขนาด นำา้หนัก พร้อม Matching ขอ้มูลกับเอกสารในการรับ-
   สง่ตูค้อนเทนเนอร์ ถูกตอ้งอัตโนมัติ ถึง 99%     รวมถึงการจัดเกบ็คา่บริการ คา่ภาระ คา่ธรรมเนียม และพิธีการศุลกากรในได้แบบครบวงจร

 ภายในระยะเวลา 30  วนิาที

   ระบบน้ีสามารนำาไปใชใ้นกิจกรรมขนสง่ตูค้อนเทนเนอร์ในกิจการด้านตา่งๆ เชน่ ทา่เรือทางทะเล (Sea Port), ทา่เรือแมน่ำา้ 
(River Port),  ทา่เรือบก (Dry Port),  ไอซีดี (ICD: Inland Container Depot),   ขนสง่ตูค้อนเทนเนอร์ทางรถไฟ (Rail 

Container Operation),  ลานตูค้อนเทนเนอร์ (Container Yard),  ดา่นพรมแดน (Boarder Control),  ดา่นศุลกากร

(Customs Check Point)   และ สามารถประยุกตใ์ชกั้บดา่นช่ังนำา้หนักทางหลวง (Highway weighting station)  ได้

AGS system is an automated door management system for containers with AI and OCR 
(Optical Character Recognition) technology to increase work efficiency. reduce human 
exhaustion, reduce errors and reduce time. 

The AI-powered automation system can read and record information necessary for the 
container delivery process such as container number, license plate of trailer and chassis, truck 
driver's face, informing size, weight, and matching information with documents for customs 
process. The system can work automatically with 99% accuracy. The processes include 
collecting service charge, tariff, fees, and customs process can be done within 30 seconds 

This system can be used in container transportation activities in various businesses such 
as Sea Ports, River Ports, Dry Ports, ICD (Inland Container Depot), railway container operation, 
container yard, boarder controls, customs checkpoints and is applicable to highway weighting 
stations. 

Automatic Container Code 
Recognition 

System Dash Board 

Increase your Logistics Performance 
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AGS (Auto Gate System) for 
container 



AGS (Auto Gate System) for airport 

 ระบบ AGS บริหารจัดการประตูส ำาหรับการเข้า-      ออกพ้ืนท่ีสนามบนิ หรือ ควบคุมเขตหวงห้าม หรือ ควบคุม Air Zone 
   เป็นระบบความม่ันคงระดับสูง การทำางานของระบบเร่ิมตน้จากการลงทะเบียนเพ่ือขออนุมัติเขา้พ้ืนท่ี และ มีกระบวนการตรวจสอบ

 สทิธิ์ 3  ขัน้ตอนดังน้ี ขัน้ท่ี1  ตรวจป้ายทะเบียนรถ ขัน้ท่ี2 ตรวจบัตร RFID ขัน้ท่ี3   ตรวจใบหน้า ขอ้มูลทัง้ 3 สว่นน้ีตอ้งตรงกัน

ระบบจะอนุญาตให้ผา่นเขา้-  ออกประตูได้อยา่งอัตโนมัติ

The AGS for airport gate entry and exit management and control for restricted 
areas or Air Zone. The system is a very high security level. The system starts from 
registration to setup a permission to enter the area which requires 3 steps verification as 
follow: step1: license plate check, step2: RFID card check, and step3: face scan. These 3 
steps verification must be correct, then system permit an entrance or exit automatically. 

Air Zone Gate 

Auto Open-Close Verify Face & ID Card Verify LPR 

LPR 
Motorized Gate 

RFI
D 

Face scan 
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Secure Your Gate With AGS 
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GO AI    เป็นระบบจัดการขนสง่อัจฉริยะชว่ยเสริมศักยภาพและยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ

AI (Artificial Intelligence)  ชว่ยวางแผนเสน้ทางการเดินทาง บริการการรับ-    สง่สนิคา้ การติดตาม และ การแจง้เตือนเม่ือพบ

 ความผิดปกติ GO AI  มี Platform   เช่ือมโยงอุปกรณ์ตา่งๆ เชน่ GPS  กล้อง Sensor     เพ่ือนำามาวเิคราะห์ แสดงผล และ แจง้เตือน

  ไปยังห้องควบคุม ระบบ GO AI        เหมาะสมกับธุรกิจขนสง่ รถขนสง่ของมีคา่ รถขนเงิน รถหัวลาก รถบรรทุก รถรับจา้ง เรือรับจา้ง

GO AI is an intelligent transportation management system that upgrade quality of 
service with AI (Artificial Intelligence) to support route planning, goods receiving-delivery 
service, tracking, and notification when an error is found. GO AI platform works and connects 
with GPSs, cameras, sensors to analyze, display, and notify the control room. The GO AI 
system is suitable for transportation business, valuable goods delivery trucks, cash delivery 
security van s, trails, trucks, taxis, and boats. 

GO AI 

GO AI—Future transport solution 
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GO AI Function 

 เอดาส (ADAS: Advanced Driver Assistance System) เป็นระบบขับข่ีปลอดภัย
  อัจฉริยะ วเิคราะหค์วามเสี่ยงด้วย AI   แจง้เตือนเม่ือขับไมป่ลอดภัย เชน่ ระยะหา่งและความเร็วไม่
 เหมาะสม

ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) is an intelligent safe 
driving system that analyzes any risks with AI, then notify when 
driving unsafely such as inappropriate distance and speed. 

ดีเอม็เอส (DMS: Driver Monitoring System)  ระบบตรวจพฤติกรรมคนขับรถด้วย AI 
     เชน่ การงว่งนอน ไมม่องเสน้ทางขับข่ี ใชโ้ทรศัพท์ เป็นตน้

DMS (Driver Monitoring System) is a system to detecting drivers’ 
behavior with AI such as sleepiness, not looking at driving directions, 
using phone, and etc. 

 บีเอสดี (BSD: Blind Spot Detector)  ระบบตรวจความเคล่ือนไหวจุดบอดท่ีมองไมเ่หน็ เพ่ือ

 ป้องกันอุบัติเหตุและแจง้เตือนเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ

BSD (Blind Spot Detector) is a motion detection system for invisible 
blind spots to prevent accidents by alerting users. 

 จีเซน็เซอร์ (G Sensor  หรือ Gravity Sensor)  ระบบตรวจแรงกระแทก และแจง้เตือนเม่ือพบ

 แรงกระแทกหรืออุบัติเหตุ

G Sensor (Gravity Sensor) is a shock detection system that alerts 
when a shock or accident is detected. 

GPS (Global Positioning System)  ระบบติดตามการเคล่ือนท่ีของรถ เพ่ือดูเสน้ทางการ
    ขับข่ี ประเมินผลการขับข่ี และ ควบคุมเสน้ทาง

GPS (Global Positioning System) is location tracking system for 
vehicle enable to view the routing, assess the driver’s driving, and 
control the driver’s directions and route. 

  มีระบบเช่ือมโยงเครือขา่ย รองรับ Wi-Fi, 3G  และ 4G  ท่ีสามารถรับสง่ขอ้มูลสัญญาณ GPS และ
 สัญญาณภาพจากกลอ้งท่ีติดตัง้บนรถมายังห้องควบคุม

There is a network system which supports Wi-Fi, 3G and 4G that 
share GPS signals and CCTV cameras on vehicle to the control room. 
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GO AI—Build your smart operation 
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Soil IoT Sensor 
 วัดคา่แร่ธาตุ NPK  ความช้ืนของดิน

 ระบบวเิคราะหสุ์ขภาพพืชด้วย AI 

ECOLUS Smart Farm 

  อีโคลัส คือแพลตฟอร์ม A.I.U. (AI + IoT + Unmanned)  รองรับการสร้าง
ECO System   ในหลายด้าน Smart Farm สว่นหน่ึงของระบบท่ีนำาเทคโนโลยีมาสนับ

 สนุนงานด้านการเกษตรขนาดใหญ่

 ระบบรองรับการใชง้านอากาศยานไร้คนขับ (Drone  หรือ UAV) เพ่ือ  บนิส ำารวจ

      วเิคราะห์ และประเมินผลพันธุพื์ชท่ีปลูก เชน่ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน แร่ธาตุในดิน แหลง่นำา้
     อุณหภูมิ ความช้ืน เพ่ือนำาขอ้มูลในการปรับปรุงการเพาะปลูก และ สามารถเช่ือมโยงกับระบบ

IoT       เพ่ือควบคุม สั่งการให้นำา้ ปุ๋ย หรือ อ่ืนๆ ตามความตอ้งการของพืช ตลอดจนการนำาระบบ
 การถา่ยภาพ 3   มิติมาใชเ้พ่ือติดตามการเจริญเติมโตของพืชตามวงรอบ และ จัดเกบ็ข้อมูลเพ่ือ

 วเิคราะห์ Big Data  ด้วยระบบ AI   ทำาให้การทำานายผลแมน่ยำา การวัดคา่แร่ธาตุตา่งๆ ในดิน
 สามารถตอบสนองความตอ้งการของพืชได้อยา่งตรงจุด เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทีมีคุณภาพให้แก่

 เกษตรกร

Ecolas is an A.I.U. (AI + IoT + Unmanned) platform that 
creates ECO System for smart farm for a large-scale agriculture. 

The system supports drone or UAV to do arial survey, 
analyze and evaluate cultivated plants such as soil fertility, soil 
minerals, water resources, temperature, humidity, then collect 
data for improving crops and linking the data to IoT to control 
water, fertilizer, and etc. according to plants’ needs. The 3D 
imaging system is a tool that is used to monitor plants growth 
cycle. Moreover big data are collected for analysis by AI that can 
predict yield, measuring minerals in the soil and environment to 
response to plants with high accuracy. As a result, increasing the 
quality of yield to famer. 

 

AI  วเิคราะหแ์ละทนายผลการเติบโต (AI Prediction Model)  แมน่ยำากวา่ 90% 

Weather Station 
  สถานีตรวจอากาศ อุณหภูมิ

   ความช้ืน ฝน ความเร็วลม

Build your eco system with 
ECOLUS for Smart Farm 
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IoT IoT 
IoT IoT 

IoT IoT IoT IoT 

IoT IoT 
IoT IoT 

Drone  ถา่ยภาพ 3    มิติ และ วัดคา่ดัชนี NDVI เพ่ือ
 ติดตามการเติบโตของพืช



Ecolus Smart City 

Feature & Function 
 ระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV Security system) 

 เช่ือมโยงระบบขา้ม Platform   ได้ (Integrated CCTV across platform) 

 ระบบตรวจนับปริมาณจราจร (Traffic Monitoring) 

 ระบบการตรวจนับคน (People Counting) 

 ระบบอา่นป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (LPR : License Plate Recognition) 
    ระบบวเิคราะหอั์ตลักษณ์ยานพาหนะ สี ย่ีห้อ รุ่น (Vehicle tracking color, brand, model) 

   ระบบเช่ือมโยงตรวจจับใบหน้า วเิคราะห์ และจดจำาใบหน้า (Integrated Face Detection & Recognition) 
     ระบบตรวจจับอัตลักษณ์บุคคล เสื้อผา้ สีเสื้อผา้ อายุ เพศ (Human tracking cloth, color, age, sex) 

 ระบบเฝ้าตรวจแบล๊คลิส (Blacklist for LPR & Face) 

 ระบบแจง้เตือนผา่นไลน์แอปพลิเคช่ัน (Line Notification) 

 ระบบเช่ือมโยง AI CCTV  แบบเคล่ือนท่ี (Integrated Mobile AI CCTV) 
   ระบบแผนท่ีดิจิทัล สำาหรับแจง้เตือนเหตุการณ์ตา่งๆ แสดงตำาแหน่งกลอ้ง ตำาแหน่ง GPS  ของอุปกรณ์ AI  แบบเคล่ือนท่ี (e-MAP for 

location of alert event, camera location, GPS location for mobile AI) 
 ระบบเช่ือมโยงเสาอัจฉริยะสมาร์ทโพล (Integrated Smart Pole System) 

   ระบบเช่ือมโยงระบบไอโอที และอุปกรณ์ตา่งๆ ได้ (Integrated IoT and devices) 

 ระบบแสดงผลอัจฉริยะตอบสนองผูใ้ชง้าน (AI Dashboard System for users) 

 ระบบการรายงานอัจฉริยะ (BI Report System) 
 ระบบเช่ือมโยงการติดตามยานพาหนะด้วย GO AI (Integrated GO AI for Vehicle Tracking) 

E
 

O
 

N
 

Build your eco system with 
ECOLUS of Smart City 
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Service & Maintenance 

AI   คืออนาคตของทา่น การบริการคือหัวใจของเรา
AI is your future, service is our heart. 
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Project References 

15  สนามบนิ

  Airport 
6  ทา่เรือ

  Seaport 
10  จังหวัดทอ่งเท่ียว

  Tourist provincial areas 
3  จังหวัดชายแดนใต้

  3 southern provinces 
6 โรงงานและโลจิสติกส ์
  Factory & logistics firm 
6   อาคารส ำานักงาน โรงเรียน

  Office building & school 

“EON for smart life” 

E
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“EON for smart life” 

We can do more 

Ai    ตรวจจับยานพาหนะ และ คน
AI detecting for vehicle and human 

Ai     คัดแยกยานพาหนะ ชนิด และ ความเร็ว
AI classification for vehicle type and speed 

Ai    คัดแยกป้ายโฆษณา และ ตรวจนับจำานวน
AI classification for billboard and counting 

Ai  ตรวจนับจำานวนผูโ้ดยสาร ข้ึน-   ลง เรือ
AI counting for  arrival-departure boat passenger 

ECOLUS Smart City  ชนะการประกวด AI กับหัว

  เหวย่ เดฟรัน 2020  ได้อันดับท่ี 1   ในไทย อันดับ 3 ใน
   ภูมิภาคเอเซีย และ อันดับ 11 ในระดับนานาชาติ 

Ecolus won “HUAWEI DEVRUN 2020 AI 
contest” 1st in Thai, 3rd place in Asia 
and 11th place in global ranking. 
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www.eon-ai.com 
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