


HIP Product Group

TA (HIP Time and Access) 
   Fingerprint, Face Scan, HIP Lock, Card RFID, 
   Access Control
SE (HIP Security System) 
  AI Camera, IP Camera, Alarm, Guard Tour, 
  HIP Guard Spirit, Fire Extinguisher
GS (HIP Gate System) 
   Carpark, Longer Reader, Turnstile, Traffic Accessories, 
   Motor Sliding gate, Folding Gate
IoT (HIP NB-IoT) 
   Car AI, NB-IoT GPS Tracker, HIP Cloud Security Center, 
   DVR Mobile, Artificial Intelligence System (AI), 
   Drone UAV, Smart Home

CS (HIP COVID-19 Screening) 
   HIP Thermoscan Series, HIP Infrared 
    Thermometer, Face Recognition & Covid Screening,
    HIP Infrared Thermometer Camera
HP (HIP Platform/Program) 
   HIP Control Management Solution, 
   HIP Premium Time, HIP Time Attendance, 
   HIP Time 4.0, HIP Payroll, HIP DVR Mobile
   Platform, HIP Time SMS Solution, HIP Face
   Recognition, HIP Carpark Software, 
   HIP One Card Software, HIP LPR, 
  HIP Guard Tour Software, HIP Smart Building,
  HIP Smart Communication Platform

We can develop and customize
solution for your business. ”“





Overview

Company Profile



ABOUT US
บรษัิท เอชไอพ ีซีเคียวรต้ีิ กรุป๊ จํากัด  จากเดิมชือ่บรษัิท เซน็จรูี ่มนี (ประเทศไทย) จํากัด  ก่อต้ังเมือ่วันที ่15
มนีาคม ค.ศ. 2001  โดยบรษัิท เอชไอพ ีซีเคียวรต้ีิ กรุป๊ จํากัด เปน็บรษัิทฯ หลักในเครอื HIP ซึง่ครอบคลมุ
ทัง้ในด้านอุปกรณ์ ฮารด์แวร ์ซอฟต์แวร ์และ แพลตฟอรม์ ภายใต้การดําเนินธุรกิจเพือ่นํานวตักรรม
และเทคโนโลยเีข้ามามสีว่นช่วยประเทศไทยและมบีทบาททีม่ากขึน้ โดยมทีมีวศิวกร ทมีพฒันาโปรแกรม
ทีม่ปีระสบการณ์ คอยสนับสนุนด้านระบบความปลอดภัย สรา้งโอกาสในการรบัรูเ้ทคโนโลยใีหม ่ๆ  เพ่ือนํามา
พฒันาต่อยอดในการสรา้งเทคโนโลยเีพิม่ศกัยภาพในการนํามาใชไ้ด้จรงิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
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“HIP Security Group Co., Ltd. formerly known as Century Mien (Thailand) Co., Ltd. 
established since 15 March 2001. By selling security products along with developing
technology and innovation. The Company has a role to play in security project 
development for government agencies and leading private companies in Thailand.”





      บรษัิท เอชไอพี ซีเคียวรต้ีิ กรุป๊ จํากัด ได้เพิ่มศักยภาพขยายธุรกิจด้วยการเปิดดําเนินธุรกิจเพิ่ม
ช่องทางการขยายตัวให้ครอบคลุมทั้งด้านสินค้าและการบรกิารให้ครบทุกด้าน เพื่อตอบสนองในด้าน
เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิต เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค "5G"  มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม เกิดเป็น
กลุ่มบรษัิทฯ ภายใต้ HIP SECURITY GROUP 

  1. HIP GLOBAL CO.,LTD. จัดจําหน่ายพัฒนาระบบรกัษาความปลอดภัย
  2. HIP DIGITAL CO.,LTD. วางระบบสําหรบัองค์กรทั้งภาครฐัและเอกชน
  3. HIP IoT (Thailand) CO.,LTD. พัฒนาเทคโนโลยีโครงข่าย IoT และ Platform 
  4. HIP ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. จัดการอสังหารมิทรพัย์ ครอบคลุมธุรกิจก่อสรา้งโครงการ
      เพื่อผนวกใช้ระบบรกัษาความปลอดภัยเข้าเป็นส่วนหน่ึงในโครงการ
  5. SECURITY HIP CLOUD CO.,LTD. ดูแลระบบออนไลน์ผ่านระบบ Cloud 24 ชั่วโมง 
  6. HIP SMART GUARD CO.,LTD. จัดสรรเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัยควบคู่กับการใช้
      เทคโนโลยีเข้าเป็นส่วนหน่ึงในระบบรกัษาความปลอดภัย
  7. HIP PARKING CO.,LTD. สรา้งระบบจัดสรรพ้ืนที่ระบบ Car Parking ทั้งในด้านโปรแกรมบรหิาร, 
     Application, และการพัฒนาทั้งซอฟต์แวรแ์ละฮารด์แวร์
  8. FIBERTOWER CO.,LTD.  สรา้งสรรค์อุปกรณ์เพ่ือรองรบัเทคโนโลยี 5G
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“HIP Security Group Co.,Ltd. has increased its business capability by creating affiliates
to expand the ability to cover both innovations and services. Getting ready for 5G era.”

HIP ASSET MANAGEMENT
CO.,LTD.

SECURITY HIP CLOUD CO.,LTD.

FIBERTOWER CO.,LTD.HIP PARKING CO.,LTDHIP SMART GUARD CO.,LTD

HIP IoT (Thailand CO.,LTD.)

HIP GLOBAL CO.,LTD

HIP SECURITY GROUP CO.,LTD

HIP DIGITAL CO.,LTD



HIP-IoT Room

HIP Security Group



Vision

Key Expertise

  To be a leading provider of seamless 
     digital solution experience.“

”
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HIP Innovative Intelligent Solutions

ความก้าวหน้าใน 5G สู่ 5G Age ทําให้ทุกอย่าง
ในการเชื่อมต่อในระบบ Network ง่ายและสะดวก
มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงข้อมูล
และการควบคุมได้ทันที ทําให้เรามุ่งเน้นผลิตภัณฑ์
และแพลตฟอรม์เพื่อรองรบั ไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้
หรอืไกล และอุปกรณ์อ่ืน ๆ อีกมากมายที่สามารถ
ออนไลน์ได้ เช่นรถยนต์ เครือ่งใช้ในบ้าน หรอืแม้แต่
อุปกรณ์ระบบรกัษาความปลอดภัย และรวมไปถึง
การสรา้งฐานข้อมูลในการเข้าถึง (IoT) และใช้งาน
ในขอบเขตที่กว้างมากยิ่งข้ึน จากเมืองอัจฉรยิะ ไป
จนถึงโครงสรา้งพื้นฐานที่สําคัญ สู่ระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big DATA)

ด้วยประสบการณ์ทีมุ่่งมั่นพัฒนาและรเิริม่เสรมิสรา้ง
นวัตกรรมใหม่ เราพรอ้มแล้วท่ีจะมุ่งเน้นในการพัฒนา
ให้ครอบคลมุเทคโนโลยใีนทุก ๆ ด้าน

With 20 years of experience, we're   ready to move together.

The 5G Age Solar Energy Solution
Securing Your Network

ผสานรวมเทคโนโลยี AI ขั้นสูงเข้ากับระบบ
5G, IoT, Digital Innovation Platform และ
เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม เพิม่ขอบเขตอยา่ง
ต่อเน่ืองในการจัดหา  Solution ที่ตอบสนอง
สถานการณ์ทางธุรกิจที่แตกต่าง เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพ และปรบัปรุงเทคโนโลยี

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นวิธีการแก้ปัญหาพลังงาน
ทีร่าคาไมแ่พง และเปน็พลังงานทีส่ะอาด ประเทศไทย
เป็นประเทศที่อยู่ในเขตรอ้นมีแสงแดดตลอดทั้งปี
การนําพลังงานแสงอาทติยม์าใช้งานถือเปน็การลงทนุ
ที่คุ้มค่า อีกทั้ง HIP Security Group ได้เล็งเห็น
ประโยชน์จากพลังงานสะอาดน้ี นอกจากใช้ใน
บา้นเรอืนทีพ่กัอาศยั เรายงัพฒันาในการเพิม่เขา้กับ
อุปกรณ์อ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ทกุที ่เพือ่รองรบั
การใช้งานในระบบ 5G ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าได้



Platform การนําเครือ่งมือวิเคราะห์ข้อมูลท่ี
หลากหลายมาใช้ โดยการจัดเตรยีมโมดูลต่าง ๆ
ดําเนินงานช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและวิเคราะห์การ
ดําเนินงานผ่านระบบศูนย์กลางข้อมูล

Operation Analysis SolutionActive Management Solution

Platform การตอบสนอง Real Time ผา่นระบบ
โครงขา่ยวิเคราะห์เหตกุารณ์ด้วย AI ทาํให้ผูด้แูล
ได้รบัแจ้งข้อมูลไมว่า่จะเก่ียวกับอันตรายด้านความ
ปลอดภัย  แมน่ยําในการจัดการเหตกุารณ์ทีส่งูขึน้
และต้นทุนแรงงานท่ีลดลง

With 20 years of experience, we're   ready to move together.
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“HIP Security Group Co., Ltd. has developed advanced 
security systems by designing solutions to effectively 
respond to the needs of Artificial Intelligence,
Narrow Band Internet of Things, GPS Tracking System, 
Smart Farm Technology, Smart City Solution 
and 5G technology.”

“HIP has over 20 years of technology development experience, 
has created many invention and can bring innovation to the market.
HIP aims to develop the connection invention with 5G technology.”



HIP SECURITY GROUP

กลุม่บรษัิทฯ เอชไอพ ีซเีคียวรต้ีิ กรุป๊ จํากัด ผลักดันแนวนโยบายทีแ่ผนการดําเนินงานบรษัิทฯ
ภายใต้นโยบายคณุภาพ ISO9001:2015

ISO9001:2015

"ผลิตภัณฑแ์ละบรกิาร
ได้มาตรฐาน"

"บรกิาร ฉับไว" "จัดเก็บ ปลอดภัย" "ลกูค้า มัน่ใจ" "สนิค้าสง่ ตรงเวลา" "พฒันา อย่างต่อเน่ือง"

เพือ่มุง่เน้นไปสูค่วามเปน็สากล



HIP CERTIFICATES เพยีงบางสว่นเทา่น้ัน

HIP CERTIFICATES
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ASEAN COMMERCE AWARDS 2012

THAILAND PRODUCT AWARD 2016

BEST BIZ & PRODUCTS AWARDS 2016

TOP BRAND AWARDS 2017

SECUTECH AWARD OF APPRECIATION  2017

ASIAN FAMOUS BRAND AWARDS 2017

TOP BRAND SECURITY AWARDS 2017

SECURITY THAILAND AWARDS 2017

THAILAND TOP SME AWARDS 2018

TOP 10 (INDUSTRY) INNOVATIVE BRANDS IN ASIA 2018

AEC Best Perfect award 2019

TOP BRAND AWARDS 2021

BEST BIZ & PRODUCTS AWARDS 2021

HIP AWARDS

HIP VALUABLE
AWARDS

ASIAN FAMOUS BRAND
AWARDS 2017



TOP 10 (INDUSTRY) INNOVATIVE
BRANDS IN ASIA

AEC Best Perfect award 2019TOP BRAND AWARDS 2021 BEST BIZ & PRODUCTS
AWARDS 2021

TOP BRAND AWARDS 2017SECUTECH AWARD OF
APPRECIATION  2017

SECURITY THAILAND 
AWARDS 2017

TOP BRAND 
SECURITY AWARDS 2017

THAILAND TOP
SME AWARDS 2018

ASEAN COMMERCE
AWARDS 2012

THAILAND PRODUCT
AWARD 2016

BEST BIZ & PRODUCTS
AWARDS 2016

11-12







Mr. Tony Yang
Managing Director

- บรษัิท เอชไอพี ซเีคียวรต้ีิ กรุป๊ จํากัด  ก่อต้ังเมือ่วันท่ี 15 มนีาคม ค.ศ. 2001 จากเดิมชือ่บรษัิท เซ็นจูรี ่มนี 
   (ประเทศไทย) จํากัด  โดยบรษัิท เอชไอพ ีซเีคียวรต้ีิ กรุป๊ จํากัด เป็นบรษัิทฯ หลักในเครอื HIP ซ่ึงครอบคลมุ
   ทัง้ในด้านอุปกรณ์ ฮารด์แวร ์ซอฟต์แวร ์และ แพลตฟอรม์
- ผลิตและจัดจําหน่าย พรอ้มพฒันาผลิตภัณฑท์างด้านเครือ่งสแกนลายน้ิวมอืเป็นรายแรก ๆ ในประเทศไทย
- นํานวตักรรมเทคโนโลยเีครือ่งบนัทกึเวลาด้วยลายน้ิวมอื นําเสนอกับทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแ์ละ
   คอมพวิเตอรแ์ห่งชาติ (NECTEC) เพือ่เปน็ประโยชน์ในการนํานวัตกรรมเครือ่งบันทึกเวลาด้วยลายน้ิวมอื
   ไปใชง้านในด้านความปลอดภัยและเพิม่ความสะดวกสบายให้กับผูใ้ชง้านในประเทศไทย
- ออกรายการ Magazine on TV ชอ่ง Modern Nine TV ให้ความสนใจเครือ่งสแกนลายน้ิวมอืของ HIP
- ออกรายการ Techno Focus ชอ่ง ITV ให้ความสนใจเครือ่ง Scan ลายน้ิวมอืของ HIP
- ได้รบัมาตรฐาน CE FCC UL และ LPS
- ได้รบัผา่นการรบัรองมาตรฐานการบรกิาร ISO 9001 : 2000 เป็นบรษัิทแรก และแห่งเดียว
   ทีไ่ด้รบัการรบัรองทางด้านระบบความปลอดภัย

- สรา้งเครือ่งหมายการค้าเพือ่สรา้งความเปน็ตัวตนของผลิตภัณฑใ์นนาม HIP [ Highest Ideas Products ] 
- รว่มมอืในการพัฒนาทางด้านโปรแกรม โดยการพฒันา SDK เฉพาะด้าน ในการดึงขอ้มลู Fingerprint 
   ออกมาเปน็ Report ต่าง ๆ
- พัฒนาโปรแกรมและเครือ่งบนัทกึเวลา เสยีงไทย เมนูไทย ภาษาไทยครบทัง้ระบบเจ้าแรกในประเทศไทย
- ออกรุน่ Bio Clocks Series เปน็รายแรกของประเทศไทย และปลกุตลาดด้านความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี
   เครือ่งสแกนลายน้ิวมอืให้องค์กรและบรษัิทฯ ทัว่ประเทศได้ใชง้าน
- รว่มมอื รว่มทุน กับโรงงานผูผ้ลิตในการขยายฐานสูป่ระเทศไทยเปน็รายแรกของประเทศไทย

Bio key 100 Bio key 300

Highest Ideas Products

2001

“Register HIP (Highest Ideas Products). Release software development kit (SDK) for time attendance 
and enable data export.”

“HIP Security Group Co., Ltd. formerly known as Century Mien (Thailand) Co., Ltd. established since 15 March
2001. By selling security products along with developing technology and innovation. Presented the fingerprint 
scanner innovation to NECTEC (Thailand's National Electronics and Computer Technology Center) to promote
the use of fingerprint scanner in Thailand. HIP is the first ever security system company in Thailand 
to be certified ISO 9001:2000 standard.”



เปิดรบัสมคัรตัวแทนจําหน่ายเครือ่งบนัทกึเวลา และเครือ่งควบคมุการเขา้ออกประตดู้วยลายน้ิวมอื 
ทัว่ประเทศ รวมทัง้มสีถานศกึษา หน่วยงานราชการ และเอกชน ให้ความสนใจในเทคโนโลยกีารอ่าน
ลายน้ิวมอื และนํามาใช้งานอยา่งแพรห่ลายทัว่ประเทศ

- ได้รบัคํานิยมจากทา่น กร ทพัพะรงัสี รฐัมนตรวีา่การกระทรวง
   วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ในการใชเ้ทคโนโลย ีBiometric 
   และระบบเครือ่งสแกนลายน้ิวมอื ซึง่เปน็เทคโนโลยใีหมใ่น
   ประเทศไทย มาใชง้านให้เกิดประโยชน์สูงสดุและสอดคล้องกับ
   กระบวนการทาํงาน สามารถเขา้มามบีทบาททาํงานแทนมนุษยไ์ด้ 
   ซ่ึงจะชว่ยในการประหยดัทรพัยากรบุคคล เพิม่ความปลอดภัย
   และสามารถตรวจสอบได้ ทัง้ในด้านการเขา้ออกประตแูละการ
   ตรวจสอบการทาํงาน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพสงูสดุในกระบวนการ
   ทํางานได้เป็นอยา่งดี 
- สนิค้าของ HIP เปน็สินค้าทีไ่ด้รบัการยอมรบัได้มาตรฐาน 
   และมคุีณภาพเขา้งานโปรเจค ทัง้ในส่วนของภาครฐั
   และเอกชน มียอดจําหน่ายสูงสุดถึง 10,000 เครือ่ง 
   หรอืมผู้ีใชม้ากถึง  1,000,000 คน  ทีเ่ลือกใชส้นิค้า

ได้รบัคํานิยมจากทา่นกร ทพัพะรงัส ี
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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“Roll out business with domestic dealers both fingerprint attendance and access control products.”

“Certificate of appreciation from Korn Dabbarangsi, 
Minister of Science and Technology.”



- ให้ความมัน่ใจในสนิค้า HIP ด้วยการรบัประกันสนิค้าและมอีะไหล่ ครบวงจร
- ออกบูธงานแสดงสนิค้าอยา่งต่อเน่ือง จนถึงปัจจุบัน
- จัดงามสมัมนา Dealer ณ เอชไอพ ีสาํนักงานใหญ ่ให้ความรูกั้บผูแ้ทนจําหน่าย และ เปิดตัวสนิค้าใหม่

- ออกบูธต่างประเทศ ได้รบัความรว่มมอืจากกรมสง่เสรมิการสง่ออก ประเทศอินเดีย, ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์
- จัดงานสมัมนาตัวแทนจําหน่ายประจําปี
- สนับสนุนการออกงานแสดงสนิค้าของตัวแทนจําหน่ายอย่างมากมาย เชน่งาน Motor Show , Thailand Industrial, 
   Computer Commart, IT Expo ฯลฯ
- ขยายการขายออกสูต่่างประเทศ อาทิ ฟิลิปปินส ์เวยีดนาม สงิคโปร ์อินโดนีเซยี พมา่ เนปาล ปากีสถาน อินเดีย 
   ศรลัีงกา เยเมน ซาอุดิอาระเบีย แอฟรกิาใต้ กานา เลบานอน อียิปต์ ฮังการ ีสวติเซอรแ์ลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดา 
   และประเทศอ่ืน ๆ 
- รบัผูแ้ทนจําหน่ายต่างประเทศ อาทิ สหรฐัอเมรกิา, เสิน่เจ้ิน, อินเดีย, ตรุกี, อารเ์จนติน่า และ สเปน

“Increased trustworthy of the products with warranty and replacement parts for users.”

“Support products exhibitions of dealerships in many events such as Motor Show, Thailand Industrial,
Computer Commart, IT Expo, etc. And expand distribution to overseas including Philippines, Vietnam,
Singapore, Myanmar, Nepal, Pakistan, India, Sri Lanka, Yemen, Saudi Arabia, South Africa, Ghana,
Lebanon, Egypt, Hungary, Switzerland, Australia, Canada, etc.”



เปิดตัวสนิค้า Fingerprint Color Screen Series ยืนยันความเป็นผูนํ้าทางด้านเครือ่ง Finger Scan มนัีกขา่ว
ให้ความสนใจเขา้มาทาํขา่วอยา่งมากมาย หนังสอืพมิพก์รุงเทพธุรกิจ, เนชัน่, ฐานเศรษฐกิจ, ผูจั้ดการ, นิตยสาร
ไมโครคอมพวิเตอร,์ รายการเทคโนโลยชีอ่ง ASTV  โดยถือเป็นบรษัิทแรกท่ีมเีครือ่ง Fingerprint ท่ีเป็นจอส ีและ
มกีารทาํงาน แบบ Multimedia ทกุขัน้ตอน รวมถึงเทคโนโลยีการทํางานพเิศษอย่างมากมาย เชน่ GPRS , WIFI , 
Web Server ซึง่ตอกย�าวา่เอชไอพเีปน็ผูนํ้าด้านระบบสนิค้าเครือ่งสแกนลายน้ิวมอือย่างแท้จรงิ

- เปิด HIP Service Center ศูนย์บรกิารทัว่ประเทศ

- มกีารเพิม่ประสทิธภิาพอะไหล่สนิค้าครบวงจร

- เปิดการสอนตัวแทนจําหน่ายให้เข้าใจทัง้ในด้านการติดต้ัง การขาย 

   และการซอ่มบํารุง
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“Introduction of Fingerprint Color Screen Series.”

“Introduction of ‘HIP Service Center’ throughout Thailand.”



- กระตุ้นตลาดออกงานแสดงสินค้า Thailand Industrial ณ Bitec บางนา, Boiler and Pressure
   ณ Impact  เมืองทองธานี
- สรา้งหลักสตูรการอบรมข้ึนเปน็แห่งแรกของประเทศไทย สอนพืน้ฐานการใชง้าน การติดต้ังเครือ่ง
   รวมถึงการแก้ไขปญัหาเบ้ืองต้น  การทาํงานพเิศษต่าง ๆ ของตัวเครือ่งในการใชง้านให้เหมาะกับ
   ความต้องการในแบบต่าง ๆ เชน่ WIFI, GPRS, Work Code, Web Server, PoE ฯลฯ
- มียอดจําหน่ายสงูสุดถึง 70 % ในประเทศไทย 50,000 เครือ่ง หรอืมีผูใ้ชม้ากถึง 5,000,000 คน 
   และรวมทัง้หมดทีส่ง่ออกจําหน่ายในต่างประเทศ 200,000 เครือ่ง หรอืมผีูใ้ชม้ากถึง 20,000,000 คน
   ทัว่โลก ทีเ่ลือกใช้สินค้าจากเรา

ในป ี2009 น้ี บรษัิท เซน็จรูี ่มนี (ประเทศไทย) จํากัด ครบรอบ 10 ปี
และได้จัดงาน “The Anniversary HIP 10th Innovation Biometric
2010 Press Conference” อยา่งยิง่ใหญ่

มผีูเ้ขา้รว่มงาน 300 คน กวา่ 100 บรษัิท โดยได้รบัเกียรติจากท่านกร ทัพพะรงัสี 
เปน็ประธานเปิดงาน พรอ้มการให้ความรู ้และแนวทางในการทาํการตลาดในอนาคต 

พรอ้มจัดจําหน่ายสนิค้าราคาพเิศษมากมาย

“The Anniversary HIP 10th 
Innovation Biometric 2010
Press Conference”

“In the 10th Year Anniversary, HIP has highest circulation rate of 70%, with 50,000 products
sold in Thailand (equivalent of 5,000,000 users) and 200,000 products sold overseas (equivalent of 
20,000,000) users. The company has also created courses for dealerships and technicians.
Teaching basic use of each products, installation, initial problem solving, and special functions 
for each specific requirements such as WiFi, GPRS, Work Code, Web Server, PoE, etc.”



- รายการ IT Eleven ทางชอ่ง 11 ให้ความสนใจสนิค้าของ HIP โดยได้ขอเข้าถ่ายทาํรายการแนะนําสนิค้า
   นวตักรรมใหมใ่นรายการ
- รายการ Insight Variety ทางชอ่ง Nation Channel เข้ามาถ่ายทาํรายการสนิค้าระบบรกัษาความปลอดภัยของ HIP
- ออกงานแสดงสนิค้า Assembly Technology 2010, Building Manufacturing Automation Management 2010
- รว่มชว่ยเหลือผูป้ระสบอุทกภัยน�าทว่มกับครอบครวัข่าว 3 และรว่มลงพืน้ทีเ่พ่ือบรจิาคสิง่ของ ข้าวสาร อาหารแห้ง 
   ให้กับผูป้ระสบอุทกภัย

บรษัิท เซ็นจรูีม่นี (ประเทศไทย) จํากัด ได้จัดงาน 
"HIP SECURITY FAIR 2010" ณ โรงแรม King Park 
Avenue Bangkok โดยได้รบัเกียรติจาก ทา่นกร ทพัพะรงัส ี
เปน็ประธานเปิดงาน  โดยทางบรษัิท เซน็จูรีม่นี (ประเทศไทย)
ได้นํากําไรผลประกอบการ 1 ป ีจํานวนกวา่ 10 ล้านบาท มา
คืนกําไรให้กับลกูค้า ซึง่บรรยากาศในวนังานได้รบัเกียรติจาก
ผูแ้ทนจําหน่ายทัว่ทกุภมูภิาค 100 บรษัิท ผูร้ว่มงานกวา่ 300 ทา่น
มารว่มงานอยา่งคับค่ัง  ทางบรษัิท ฯ ต้องขอขอบพระคณุทกุทา่นเป็นอยา่งยิง่
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“In 11th Year Anniversary, HIP gained over 10,000,000 baht of business profit. The company held the 
‘HIP Security Fair 2010’ at King Park Avenue Bangkok to repay customers for their trusts in products.
The event was successful with more than 300 participants from 100 dealership companies.”



- Mr. Tony Yang ประธานบรษัิทฯ เขา้เฝา้สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ เพือ่รบัพระราชทานเหรยีญผูม้คีณุงามความดีต่อสงัคม
- เชิญคณุกนกลดา บุตรพมิพา Miss Body Perfect ในการประกวดนางสาวไทยปี 2552 มาเป็นพรเีซนเตอรใ์ห้กับ HIP
- เขา้รว่มงานแสดงสนิค้าเทคโนโลยรีะบบรกัษาความปลอดภัย 2554, Thailand Industrial Fair 2011,  
  Manufacturing Expo 2011, Assembly Technology 2011, Secutech Thailand 2011, Thailand Business, 
  Building Maintenance & Asset Management 2011, 
- ได้รบัเกียรติจาก DEP กรมสง่เสรมิการสง่ออก กระทรวงพาณิชย์ ให้นําเทคโนโลยีสแกนลายน้ิวมอืไปจัดแสดง
   ในงาน Thailand Trade Exhibition 2011 ณ เมอืงบังกาลอร ์ประเทศอินเดีย และงาน Secutech Vietman ณ 
   ประเทศเวยีดนาม
- กระตุน้ความไวว้างใจในสนิค้าและการผลิตท่ีได้มาตรฐาน รบัประกันสินค้าสงูสดุ 5 ล้านบาท

     งาน HIP Fair ครัง้ท่ี 3 เม่ือป ี2011 ได้รบัการตอบรบัจากผู้แทนจําหน่ายอยา่งล้นหลามด้วยจํานวนของผูร้ว่ม
งานอย่างมากมาย พรอ้มวิทยากรสําคัญ ๆ อาทิเช่น รศ.ดร.เสร ีวงษ์มณฑา และ รศ.ดร.วุฒิพงษ์ อารกีุล

“HIP President, Mr. Tony Yang, had an audience with Maha Vajiralongkorn to honorly received a medal for 
his good deeds to society. HIP participated in many security system technology trade fairs, namely Thailand 
Industrial Fair 2011, Manufacturing Expo 2011, Assembly Technology 2011, Secutech Thailand 2011,  Thailand 
Business, Building Maintenance & Asset Management 2011. From this year HIP had also offered 5,000,000
baht insurance coverage limit for its products.”



- ก่อต้ัง บรษัิท เอชไอพ ีโกลบอล จํากัด เพ่ือขยายธุรกิจเพิม่ชอ่งทางการจัดจําหน่ายภายในประเทศ พรอ้มท่ีจะ
   ให้บรกิารแบบ One Stop Service และวางแผนเพือ่เป็นผูนํ้าอย่างเต็มรูปแบบ
- Mr. Tony Yang ประธานบรษัิทฯ ได้รบัเกียรติเข้ารบัรางวัลการค้าอาเซยีน  ASEAN COMMERCE AWARD 2012 
   จากทา่นพลเรอืเอก จมุพล ปจัจะสานนท์ องคมนตร ีซึง่จากการได้รบัรางวัลดังกล่าวสรา้งความเชือ่มั่นและ
   ความภาคภมูใิจแก่ตัวแทนจําหน่ายเปน็อยา่งมาก
- HIP เปน็รายแรกทีไ่ด้รบัการรบัรองผลิตภัณฑเ์ครือ่งอ่านบัตรระยะไกล ใชง้านรว่มกับระบบไมก้ั้นรถยนต์ 
   Longer Reader จาก PTEC ศูนยท์ดสอบผลิตภัณฑไ์ฟฟา้และอิเล็คทรอนิคส์
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“Establish ‘HIP Global Co.,Ltd.’ and expand business domestically, getting ready for the ‘One Stop Service’ 
approach, and aim to become absolute leader in security system business. HIP had also become the first to be
certified by PTEC for its Longer Reader, the 3-meters card reader to be used with car barrier gate.”

กองบงัคับการตํารวจตรวจคนเข้าเมอืง 2
สนามบนิสุวรรณภมู ิได้มอบความไว้วางใจ

ในการประชาสมัพนัธเ์ขา้-ออก ทุกเคาน์เตอร์
จํานวน 100 เคาน์เตอร์

งาน HIP SECURITY FAIR 4th ครัง้น้ีต้องขอขอบคุณลูกค้า
และแขกผูม้เีกียรติทุกทา่นเปน็อยา่งสงูท่ีมารว่มงาน และพรอ้ม
จะก้าวไปสู่ปทีี ่13 รว่มกัน ด้วยแผนและนโยบายท่ีก้าวไปสู่ทิศทาง
การเติบโตและสรา้งความเชือ่มัน่ให้กับผู้แทนจําหน่าย มุง่เติบโตไป
พรอ้มกันเพือ่ก้าวสูส่มาคมเศรษฐกิจอาเซยีน



 - ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 เป็นรายแรกในประเทศไทย ในด้าน
   บรษัิทอุปกรณ์รกัษาความปลอดภัย
- สรา้ง HIP Security Shop เพือ่ตอบรบัตลาดท่ีมกีารขยายตัวอย่างรวดเรว็
   เพือ่ขยายศักยภาพทางการแข่งขัน 
  ให้เกิดความคล่องตัวในการเข้าถึงสนิค้าและทดลองใชง้านสนิค้าจรงิ
- คณุซ ีฉัตรปวีณ์ เจ้าหญงิไอที ได้มคีวามสนใจในการนําเสนอเครือ่งสแกนใบหน้า
   และกล้องวงจรปิดของ HIP
- จัดทาํ VDO Company Profile Presentation โดยได้ คณุอนัญญา มงคลไทย 
   (ใบเฟิรน์) รองอันดับ 1 Miss Beauty 2012 และรองอันดับ 1 DPU Support 
   Model 2011 มาเป็นวิทยากรในการ นําเสนอประวัติความเป็นมาและอนาคตที่
   กําลังจะเกิดข้ึนของ HIP ในครัง้น้ี
- จัดงาน HIP Innovation & Training ในสว่นภมูภิาคท่ัวประเทศ มุง่เน้นส่งเสรมิให้
   ตัวแทนจําหน่ายมคีวามเข้าใจในสนิค้าและตลาด เพือ่ให้ตัวแทนชว่ยกันขยายตลาด
   ให้เติบโตมากยิง่ข้ึน

     งาน HIP SECURITY FAIR 5th ประสบความสาํเรจ็เปน็อยา่งสงู เรา HIP ขอขอบพระคุณ

ลกูค้าและท่านผูม้เีกียรติทกุทา่นทีใ่ห้โอกาสเรา ทัง้ในกรุงเทพและต่างจังหวัดทีเ่ดินทางมารว่มงาน

กว่า 400 ทา่น  และทาง HIP หวงัวา่จะได้มีโอกาสรบัใชอี้กครัง้

“The first security system company to be Certified ISO 9001:2008. Organized the ‘HIP Innovation &
 Training’ for dealerships in provincial parts of Thailand to emphasize their understanding in products
 and market.”



- MR. Tony Yang ประธานบรษัิทฯ ได้รบัเกียรติให้เข้ารบัตําแหน่ง Senior Advisor ของ The Asia Pacific 
  Top Excellence Committee โดยได้จัดงานขึน้ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร ์ประเทศมาเลเซีย
- HIP ได้รบัคัดเลือกจากกระทรวงไอซที ีให้เขา้รว่มแสดงสนิค้าภายในงาน Aor Por Tor Summit 2014 ซ่ึงจัด
   แสดงสนิค้าในหัวเมอืงด้านต่าง ๆ จํานวน 4 จังหวัดด้วยกัน อันได้แก่ เชยีงใหม,่ ระยอง, นครศรธีรรมราช 
   และ อุบลราชธานี
- เปิดตัว HIP Car Park Software ทาํงานควบคู่กับระบบไมก้ั้นรถยนต์ เป็นโปรแกรมบันทึกเวลาเข้า-ออก และ
   คํานวนค่าใชจ่้ายของผูใ้ชบ้รกิาร 
- ปรบัรูปแบบการอบรมใหม ่เน้นการทาํ Workshop ภายใต้โครงการ Special Training เพือ่ชว่ยให้ตัวแทนจําหน่าย
   เขา้ใจการทาํงานของสนิค้า การเชือ่มต่อสนิค้าอย่างเป็นระบบมากยิง่ข้ึน
- HIP เปน็ผูส้นับสนุนรายใหญใ่นการจัดงานแสดงสนิค้า Secutech Thailand 2014 และยังเข้ารว่มงานแสดงสนิค้า
  อ่ืน ๆ อีกมากมาย อาทเิชน่ Thailand Industrial Fair 2014, LED Expo 2014, BMAM Expo Asia 2014
- สง่เสรมิภาพลักษณ์ด้วยการติดต้ังปา้ยโฆษณาขนาดใหญบ่รเิวณมอเตอรเ์วย์มุง่หน้าสวุรรณภมูแิละโฆษณาอ่ืน ๆ 
  อีกกวา่ 100 แห่งทัว่ประเทศ รวมถึงลงโฆษณาวิทยุครอบครวัข่าว 3 และลงโฆษณาในหนังสอืพมิพ ์เป็นต้น
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“Mr. Tony Yang honorly received the Senior Advisor title of ‘The Asia Pacific Top Excellence Committee’ in
Kuala Lumpur, Malaysia. HIP introduced ‘Car Park Software’ to be working along with barrier gate. It’s a software
to record in and out time of cars to calculate parking fee.”



- Mr. Tony Yang ประธานกรรมการ บรษัิท เอชไอพ ีโกลบอล จํากัด  ได้รบัโล่ห์ THAILAND LEADER AWARDS 
  จาก ฯพณฯ พลเอก พจิิตร กลุละวณิชย ์องคมนตรใีนงาน “รอ้ยดวงใจ สรา้งไทยให้ยัง่ยืน” สาขา ผูนํ้าด้านสง่เสรมิ
  และพฒันาในการทาํงานและในการบรหิารงานธุรกิจ ภาคเอกชน
- เทรนน่ิงตัวแทนจําหน่าย One Care One Solution Car Park Software  เครือ่งสแกนลายน้ิวมอื ระบบควบคมุประตู
  ระบบไมก้ั้นรถยนต์ กล้องวงจรปิด เปน็ต้น

HIP family

HIP Security Fair ครัง้ที ่6

“Mr. Tony Yang, Managing Director of HIP Global Co., Ltd. received ‘THAILAND LEADER AWARDS’ from
privy councillor, General Pichit Kullavanich, for his excellence in leading development and management in 
private company business.”



- HIP ได้รบัรางวลั Best Biz & Products Awards 2016 ภายใต้โครงการสง่เสรมิพฒันาธุรกิจและเศรษฐกิจ เพือ่ขบัเคล่ือน
   ประเทศไทยสูอ่าเซยีน รางวลัธุรกิจและผลิตภัณฑดี์เด่นแห่งปี 2559 ครัง้ท่ี 3 โดย ฯพณฯ พลเอก พจิิตร กุลละวณิชย ์องคมนตร ี
- ได้รบัรางวลัเกียรติคณุ THAILAND PRODUCT AWARD 2016
-  คณุกระเต็น วราภรณ์ สมพงษ์ ผูป้ระกาศข่าวเรือ่งเด่นเย็นน้ี และพธิกีรรายการแจ๋ว ทางชอ่ง 3  ผูใ้ชง้านจรงิ ได้ให้ความมัน่ใจในตัวสนิค้า HIP 
- สง่เสรมิภาพลักษณ์ด้วยการสง่โฆษณา VTR ผา่นทางชอ่ง 3 รายการเท่ียงวันทันเหตกุารณ์ ชว่ง IT24 Hrs และ Spot โฆษณา
   ทางวทิยุครอบครวัขา่ว 106 FM รายการ IT24 Hrs พรอ้มทัง้ให้สมัภาษณ์รายการต่าง ๆ  เก่ียวกับเทคโนโลยีระบบรกัษาความปลอดภัย
- ติดต้ังปา้ยโฆษณาขนาดใหญม่อเตอรเ์วยม์ุง่หน้าสวุรรณภมู,ิ ถนนศรนีครนิทร,์ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และอีกกว่า 300 ป้ายทัว่ประเทศ
- เขา้รว่มงานแสดงสนิค้าเพือ่ตอกย�าภาพลักษณ์สนิค้าระบบรกัษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสาํหรบัทุกกลุม่ธุรกิจ อาทเิช่น Thailand
   Industrial Fair , Material Handling & Equipment , Architect  เป็นต้น
- พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพนัธุม์ว่ง ผูบ้ญัชาการตํารวจแห่งชาติ ให้สมัภาษณ์กับนักข่าวกรณีเหตคุวามไมป่ลอดภัย ณ นานาพลาซา่
   ซึง่เปน็จดุที ่HIP ให้การสนับสนุนประตตูรวจจับโลหะ เพือ่เพิม่เติมความปลอดภัยให้แก่นักท่องเท่ียว

“Corporate image through advertising billboards, VTRs and radio spots, such as Channel 3, 106FM, 
and interviews for TV shows and news. Including the interview by Pol.Gen. Somyot Poompanmoung,
Commissioner-General of the Royal Thai Police, for the incident at Nana Plaza. Which has installed
HIP’s metal detector gate to increase the security for tourists.”

“China Central Television (CCTV) presented successful Chinese businesspeople in Thailand, including
Mr. Tony Yang, Managing Director of HIP Security Group Co.,Ltd., for his pioneering work on introducing 
security system technologies from China to develop and implement in Thailand.”

THAILAND PRODUCT
AWARD 2016

BEST BIZ & PRODUCTS
AWARDS 2016

25-26

สถานีวทิยุโทรทศัน์กลางแห่งสาธารณรฐัประชาชนจีน China Central Television 中国中央电视台 สถานีขา่วอันดับหน่ึงในประเทศจีน
ได้ให้ความสนใจในตัวนักธุรกิจทีป่ระสบความสาํเรจ็ในประเทศไทย หน่ึงในน้ันคือ คณุโทน่ี หยาง ประธานกรรมการบรษัิท เอชไอพ ีซีเคียวรต้ีิ กรุป๊
จํากัด ทีเ่ป็นผูนํ้าและรเิริม่ในการนําเทคโนโลยจีากประเทศจีนมาพฒันาและต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อคนไทย ด้วยความมมุานะและแนวความคิด
ทีส่รา้งสรรค์และประโยชน์ใหม ่ๆ  อยู่เสมอ และเหมาะสมกับการนําเรือ่งราวท่ีทาํให้ประสบความสาํเรจ็ในวนัน้ีเพ่ือเปน็แรงผลักดันและกําลังใจให้ทกุ ๆ  คน



- ได้รบัรางวลัเกียรติคณุหลากหลายสาขา อาท ิTOP BRANDS 2017, SECUTECH AWARD OF 
   APPRECIATION 2017, THE WORLD OUTSTANDING YOUNG LEADERS AWARDS 2017, 
   ASIAN FAMOUS BRAND AWARDS 2017, TOP BRAND SECURITY AWARDS 2017, SECURITY 
   AWARDS 2017 เปน็ต้น
- คุ้มครองทัว่ไทย HIP ประกันภัยสนิค้า วงเงนิ 10 ล้านบาท  โดยมีเปา้หมายเพือ่เพ่ิมความน่าเชือ่ถือให้กับ
   ผลิตภัณฑ ์ ชว่ยสง่เสรมิการขาย และเพือ่รองรบักรณีทีส่นิค้าของบรษัิทฯ สรา้งความเสยีหายต่อผูใ้ช้งาน
- สนับสนุนอุปกรณ์ระบบรกัษาความปลอดภัยภายในงาน Thailand Headlines Person of the Year Awards
   ซ่ึงมีดาราและบุคคลทีม่ีชือ่เสยีงเขา้รว่มงานเปน็จํานวนมาก  ณ โรงละครอักษรา 
- โฆษณา VTR ทางชอ่ง 7 ในรายการสนามขา่ว 7 ส ี
- ชว่ยสนับสนุนสง่เสรมิให้นักศกึษามีความรูค้วามเขา้ใจในตลาดสนิค้าระบบรกัษาความปลอดภัย เพือ่ให้
   สามารถนําไปประกอบอาชพีได้ โดยได้จัดฝกึอบรมนักศกึษาวทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และวทิยาลัย
   สารพดัชา่งพระนคร
- HIP รุกตลาด เขา้รว่มออกงานแสดงสนิค้าระบบรกัษาความปลอดภัยระดับโลก Intersec 2016 ณ เมืองดไูบ 
   สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เพือ่ขยายตลาดและสรา้งความแขง็แกรง่ให้แก่สนิค้าระบบรกัษาความปลอดภัย
   ภายใต้แบรนด์ HIP

HIP ประกันภัยสนิค้า
วงเงนิสงูสดุ 10 ล้านบาท

“Penetrated the international security system market by participating in ‘Intersec 2016’ in Dubai,
United Arab Emirates, to promote innovations under HIP brand.”
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THAILAND TOP
SME AWARDS 2018

The Excellence in Achievement
of World Chinese Youth

Entrepreneurs 2018

TOP 10 (INDUSTRY)
INNOVATIVE

BRANDS IN ASIA

ในป ี2018 วนัท่ี 28 เมษายน ทางบรษัิท เอชไอพ ีโกลบอล จํากัด ได้จัดงาน Thailand NB-IoT 
Conference และงาน HIP Security Fair ครัง้ที ่7 ทีเ่ปน็งานให้ความรูตั้วแทนจําหน่าย
และผูท้ีส่นใจ พรอ้มทัง้นําสินค้าใหม่ ๆ เทคโนโลยีทีเ่น้นทาํการตลาดทัง้ปจัจบุนัและอนาคต
มารว่มแสดงในงาน พรอ้มมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ไม่วา่จะเปน็การมอบรางวลัแก่ตัวแทนจําหน่าย
โดยงานครัง้น้ีมีผูใ้ห้ความสนใจเขา้รว่มงานกวา่ 400 ทา่น อีกทัง้ยังมีสนิค้าราคาพเิศษสาํหรบัตัวแทน
จําหน่ายทีท่าง HIP มอบให้เปน็ของขวญัพเิศษในงาน

HIP Security Fair ครัง้ที่ 7

ปน้ีีทาง บรษัิท เอชไอพ ีโกลบอล จํากัด ได้ดําเนินนโยบายการกระจายสินค้าให้ออกสู่
ทอ้งตลาดมากยิง่ขึน้ พรอ้มทัง้การรุกออกสูต่่างประเทศ และได้ทําการค้าการลงทุนรว่ม
กับประเทศจีน ทาํให้ทาง HIP ได้รบัมอบโลห์เกียรติคณุ อาทิเชน่ THAILAND TOP SME 
AWARDS 2018, The Excellence in Achievement of World Chinese Youth 
Entrepreneurs 2018, TOP 10 (INDUSTRY) INNOVATIVE BRANDS IN ASIA เป็นต้น

“On April 28, 2018. HIP held the ‘Thailand NB-IoT Conference’ and the ‘7th HIP Security Fair’ 
in Bangkok to educate dealerships and participants, showcase the new innovations for 
current and future market, granting awards for dealerships, and many more. In this year 
HIP also invested together with China and received many awards such as THAILAND TOP 
SME AWARDS 2018, The Excellence in Achievement of World Chinese Youth Entrepreneurs, 
TOP 10 (INDUSTRY) INNOVATIVE BRANDS IN ASIA.”



การประชุมสดุยอดความรว่มมอืของ NB-IoT และ Ecosystem ในประเทศไทย เพือ่สรา้งแพลตฟอรม์ท่ีเปิดกวา้งขึน้
และเพือ่พฒันาระบบอุตสาหกรรมในปจัจบุนั

"การประชุมสดุยอดความรว่มมอืของไทย NB-IoT" จัดข้ึนเมือ่วันท่ี 28 เมษายน 2561 ท่ีกรุงเทพฯ 
การประชุมสดุยอดครัง้น้ีมวีตัถปุระสงค์และมุง่เน้นไปท่ีสว่นแบ่งการพฒันาแนวโน้มการพฒันา
อุตสาหกรรมทัว่โลกของ NB-IoT ระบบ Ecosystem อุตสาหกรรมของ NB-IoT ของไทย ความต้องการ
ของอุตสาหกรรมตามแนวต้ังและหัวขอ้อ่ืน ๆ ท่ีอาจกระตุน้ความต้องการของอุตสาหกรรมในประเทศไทย
การแนะนําคูค้่าอุปกรณ์ IOT การสรรหาตัวแทนในประเทศไทย และผูติ้ดต้ังระบบเพือ่สง่เสรมิการประยุกต์ใช้
ความสามารถ NB-IoT ในประเทศไทยแก่องค์กรต่าง ๆ  ท่ีชว่ยในการพฒันาและความเจรญิรุง่เรอืงของอุตสาหกรรม
 NB-IoT ในประเทศไทย
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ได้รบัพระมหากรุณาธคิณุจาก 
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
ให้รบัเสด็จพรอ้มถวายผลิตภัณฑร์กัษาความปลอดภัย
เครือ่งสแกนใบหน้าพรอ้ม NB-IoT GPS Tracker 
แด่สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี
โดย คุณโทน่ี หยาง ประธานกรรมการบรษัิท เอชไอพ ี
โกลบอล จํากัด ภายในงานการประชุมวชิาการ สวทช. 
ประจําป ี2562 (NSTDA Annual Conference: NAC2019)
ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทย ก้าวไกลด้วย
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม (Moving Towards 
Thailand’s Future Economy with Science, 
Technology and Innovation)” 

บรษัิท เอชไอพี โกลบอล จํากัด

Thailand NB-IoT Ecosystem Summit

“Received the royal grace to welcome and offer the HIP face scan and NB-IoT GPS Tracker to Maha Chakri Sirindhorn.”

“The ‘NB-IoT Ecosystem Summit’ on April 28, 2018. With the aim to promote and develop NB-IoT industy in Thailand.”



Thailand NB-IoT Ecosystem
Summit ครัง้ที ่2

“HIP Drone demonstration at Pimai Agricultural Cooprative Ltd. to substitute
workforce for agricultural duties such as food spray or fertilizer spray.”

ความสาํเรจ็ทีม่ากขึน้ของ HIP สรา้งความสนใจ
ให้ชอ่ง CCTV ติดตามทาํสกูป๊และสมัภาษณ์
คณุโทน่ี หยาง ประธานกรรมการบรษัิท เอชไอพี
ซเีคียวรต้ีิ กรุป๊ จํากัด

Thailand NB-IoT 
Ecosystem Summit ครัง้ท่ี 3

HIP และ AIS กับความรว่มมอืครัง้ใหม่
ในการใชเ้ทคโนโลย ีNB-IoT เพือ่นํามา
ใชใ้นชวิีตประจําวนัของคนไทย
“Cooperation with AIS to promote
NB-IoT Technology in Thailand.”

HIP ผลักดันเทคโนโลยโีดรนเพือ่นํามา
ใชใ้นรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ทางการเกษตร
และการใชง้านในหน่วยงานราชการ 
พรอ้มนําเทคโนโลยโีดรนในการนําเสนอ
ออกสูต่่างประเทศ
“Promoted HIP Agriculture Drone at 
The Royal Thai Air Force (RTAF) which is
hosting the Drone Forum in Bangkok on 
18 July 2018.”

HIP ได้นําโดรนเพือ่การเกษตร
ไปสาธติการทาํงานแทนคน ใน

การฉีดอาหารพชืหรอืปุย๋น�า ฯลฯ
เพือ่แนะนําผูร้ว่มงาน

ในการเกษตรแนวใหม ่ปลอดภัย
ทัง้ประหยดัค่าใชจ่้ายและคนงาน
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Kitchen
Living Room
Hallway
Master Bed Room
Storage Room

NB-IoT GPS TRACKER

Smart Meter

NB-IoT Smoke Detector

MODEL : CMV7765

Human Tracker Solution



Water Meter Pressure Gauge Electric Meter

Power Meter Gas Meter

Smart Meter Solutions
ระบบบรหิารจัดการการใชพ้ลังงาน ลดทรพัยากรในการทาํงาน ประหยดัเวลา 
ง่ายต่อการบํารุงรกัษา ทาํงานผา่นเครอืขา่ย NB-IoT ลดขอ้ผดิพลาดของการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงาน เชค็การใช้งานได้ทกุเม่ือ ทัง้ศูนยบ์รหิารจัดการ
และผู้ใชง้าน

เลือกใช้ระบบ Meter ได้หลากหลาย

NB-IoT
HIP

Ecosystem
Super Coverage        Low Power            Low Cost               Massive Connection
ดูแลและควบคุมง่าย ใช้พลังงานน้อย ประหยัดค่าใช้จ่าย ทํางานผ่านระบบเครอืข่าย

NB-IoT

NB-IoT Enables Smart Smoke Detection เครือ่งตรวจจับควันควบคุมและแจ้งเตือนได้โดยตรงผ่านสมารท์โฟน
และศูนย์กลางควบคมุหลักทีค่อยประสานงานและแจ้งเหตุ ใช้งานได้
ต้ังแต่ห้องพักไปจนถึงในระบบอาคารขนาดใหญ ่เมือ่เกิดเหตุ เจ้าหน้าท่ี
จะคอยแจ้งเตือนและประสานงานในทุก ๆ ทาง ตัวเครือ่งใชพ้ลังงาน
จากแบตเตอรีไ่ม่ต้องเดินสาย ติดต้ังง่ายประหยัดพลังงาน วางได้ตาม
จุดต่าง ๆ ท่ีมคีวามเสีย่งตามต้องการSmoke Detector NB-IoT IoT Platform Hotlink Cloud HIP Cloud Security Center




ติดตาม ลูกหลาน บุคคล

พาหนะ หรอืสัตว์เล้ียง

 

HIP สารดับเพลิงชนิดเคมีสตูรน�า หรอื Low Pressure 
Water Mist สารเคมจีะเปน็น�ายาชือ่วา่ "ABFFC" ทีใ่ช้
สาํหรบัการดับไฟได้ดี ไมเ่ปน็ส่ือนําไฟฟา้ สามารถดับไฟ
ได้ทุกประเภทท้ัง A B C และ K  ได้มาตรฐาน CCC เหมาะกับ
ใช้ในบ้าน เน่ืองจากสามารถดับไฟทีเ่กิดจากน�ามนัทอด
ในครวัเรอืนได้ และการดับเพลิงในเหตกุารณ์ต่างๆ ได้ดีเยีย่ม
และหากมกีารใช้งานแล้ว ฉีดสารเคมไีมห่มดยงัสามารถ
ใช้ต่อจนหมดได้

Fire Extinguisher
PORTABLE
Water-Based






      DVR Mobile คือ ความทนัสมยัในระบบรกัษาความปลอดภัย 
เปน็กล้องบันทกึภาพแบบเคล่ือนทีไ่ด้ พกพาสะดวก งา่ยต่อการ
ใช้งาน คุณสมบัติครบครนั 3 in 1 ได้แก่ ระบบบันทึกภาพ 
Real-time online, ระบบวทิยุสือ่สาร Walkie Talkie, ระบบ
สอ่งสวา่ง Flashlight
     รวมเอา 3 ฟังก์ชนัการทาํงานทีจํ่าเปน็ในระบบรกัษาความ
ปลอดภัยเขา้มาผสมผสานกันได้อยา่งลงตัว  ทีส่าํคัญสามารถ
เลือกบันทึกภาพได้ทั้งลง Memory Card และ On Cloud
(กรณี On Cloud ต้องม ีCloud Storage)

อุปกรณ์เทคโนโลยบีา้นอัจฉรยิะ ทีจ่ะทาํให้ความเปน็อยู่
ในบ้านของคณุดีขึน้ งา่ยขึน้ ปลอดภัยมากขึน้ในโลกยุคใหม่
(HIP Smart Home) ครบครนัทัง้ระบบครบทัง้ Solution 
ในการทาํงาน

Human tracker อุปกรณ์สําหรบัติดตามบุคคล ปอ้งกันเหตุการณ์ไม่คาดฝนั
ใชไ้ด้ง่าย ประหยดัพลังงาน ด้วยเทคโนโลย ีNB-IoT ชารจ์เพยีง 1 ครัง้ 
ใชง้านได้สงูสุด 698 วัน

ผลิตภัณฑ์ถังดับเพลิงชนิดน�า
แบบบรรจุไนโตรเจนเหลว

DVR Mobile

HIP Smart Home

INNOVATION
HIGHLIGHTS



ก้าวสาํคัญการนํา NB-IoT 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาครฐั

Anti Fatigue Driving 
Car Alarm System 
หรอืเรยีกอีกอยา่งคือ Car AI

NB-IoT GPS TRACKER

NB-IoT
[GPS]

DVR Mobile

ผลิตภัณฑ์ HIP NB-IoT

HIP CLOUD SECURITY CENTER

      HIP Global Co., Ltd นําเทคโนโลย ีNB-IoT เพิม่ประสทิธภิาพ
การปฏิบติังานของกองบงัคับการตํารวจนครบาล 1 ครัง้แรกกับ
โซลชูัน่ส ์NB-IoT GPS TRACKER เพิม่ศกัยภาพการทํางานของ
ตํารวจยุค Thailand 4.0

• สถานีตํารวจนครบาลดสุติ

• สถานีตํารวจนครบาลสามเสน

• สถานีตํารวจนครบาลนางเล้ิง

• สถานีตํารวจนครบาลชนะสงคราม

• สถานีตํารวจนครบาลพญาไท

9 สถานีตํารวจนํารอ่ง
• สถานีตํารวจนครบาลมกักะสนั

• สถานีตํารวจนครบาลดินแดง

• สถานีตํารวจนครบาลห้วยขวาง

• สถานีตํารวจนครบาลบางโพ

“Royal Thai Police release project NB-IoT GPS Tracker at 9 
Metropolitan Police Division 1 which is operation by AIS and HIP.”



       จากเหตกุารณ์เรอืนักทอ่งเท่ียวล่มท่ีภเูก็ต เราได้ตระหนักถึงเหตกุารณ์ครัง้น้ีโดยนําเทคโนโลยเีขา้มาใชกั้บการเดินเรอื
ด้วยระบบบรหิารการจัดการเรอือัจฉรยิะ พรอ้มผนวกเขา้กับเทคโนโลย ีNB-IoT จากความรว่มมอืของกรมเจ้าทา่ในการติดต้ัง
ให้กับเรอื เพือ่ตรวจสอบการเดินเรอื

        - ตรวจสอบและแจ้งเตือนเรอืให้ทราบถึงสภาพอากาศเลวรา้ยและลมแรง เพือ่แจ้งเตือนให้เรอืรบัทราบโดยทนัที
        - ตรวจสอบเรอืหรอืผูฝ้า่ฝนืคําสัง่จากการแจ้งเตือนภัยของกรมอุตนิุยมวทิยากรมเจ้าทา่และเจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวขอ้ง 
           ในการบอกจุดพกัิด ของเรอืทีฝ่า่ฝนื
        -  เมือ่เกิดเหตกุารณ์ ระบบสามารถระบุพกัิดทีช่ดัเจน เพือ่ดําเนินการชว่ยเหลือ และกู้ภัยให้ทนัทว่งที

        ระบบบรหิารจัดการเรอือัจฉรยิะด้วยเทคโนโลยใีชโ้ครงสรา้งของสถาปตัยกรรมทางด้านเทคโนโลยขีอง "NB-IoT + cloud 
computing + satellite positioning" ผา่นระบบ cloud computing, big data, GIS, BeiDou/GPS satellite positioning, 
NB-IoT รวมไปถึงเทคโนโลยด้ีานอ่ืน ๆ ซึง่จะแจ้งพกัิดทีถ่กูต้องของเรอืได้ตลอดเวลา รวมไปถึงระบบบรหิารจัดการ การแจ้ง
เตือนเรอืทกุลํา ดังน้ันระบบน้ีจะชว่ยปรบัปรุงการบรหิารจากศูนยก์ลาง ซึง่จะสง่ผลให้เรอืออกจากทา่หรอืขอบเขตการเดินเรอื
แมจ้ะมกีารแจ้งเตือนสภาพอากาศท่ีรุนแรง ให้เจ้าหน้าทีติ่ดตามพกัิด และการปอ้งกันอุบติัเหตตุามลําดับ  ทัง้น้ีเจ้าหน้าที่
สามารถใช ้APP เพือ่ติดตามและจับกมุเรอืท่ีฝา่ฝนืกฎระเบยีบ ระบบบรหิารจัดการทราบความเคล่ือนไหวในทนัท ีและสามารถ
นําสถิติไปวเิคราะห์ รวมไปถึงการออกมาตรการจัดการได้อยา่งเหมาะสม
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ไมม่องทาง เสียสมาธิ สูบบุหรี่ หาว หลับตา ง่วงนอนเล่นโทรศัพทข์ณะขับรถ

      เทคโนโลยีปญัญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence) น้ันเปน็แนวคิดทีม่มีานาน และมกีารพฒันาต่อเน่ืองมาหลายสบิป ี
โดยเปน็สว่นหน่ึงของการพัฒนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร ์เป็นความชาญฉลาดที่สรา้งขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต และมี
คุณลักษณะทางด้านสติปัญญาและความฉลาดคล้ายคลึงกับมนุษย ์จดุเด่นทีม่คืีอ ความสามารถในการเรยีนรูไ้ด้ด้วยตัวเอง
คิด วเิคราะห์ และแยกแยะขอ้มลูทีซ่บัซอ้นระบบจะทาํการสง่เสียงเตือนให้ผูข้บัรูตั้วทนัท ีทาํให้ผูข้บัมคีวามระมดัระวงัมากขึน้ 
และทาํให้ผูโ้ดยสารรูสึ้กปลอดภัยยิง่มากขึน้ นอกจากน้ีระบบ Car AI จะเข้ามาช่วยปรบัภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว 
ช่วยลดอุบัติเหตุจากปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ บนท้องถนนจากผู้ขับยานพาหนะได้อีกด้วย

“Tourists ship sinking incident in Phuket has urged the use of NB-IoT technology on ship navigation to prevent mishaps
such as unaware sudden bad weather, violation to sail under bad weather, and unable to track a ship for the rescue.”

“CAR AI is the camera to monitor bus drivers and control their abilty to drive safely. Integrated with artificial intelligence
to learn and understand when a bus driver is not focusing on driving and send the alarm to warn the driver. This technology
helps reduce risk of accidents and improve tourism image in Thailand.”



AEC BEST PERFECT AWARDS 2019

Thailand NB-IoT 
Ecosystem Summit ครัง้ที ่4

Thailand NB-IoT 
Ecosystem Summit ครัง้ที ่5

HIP และ ทา่เรอืพระสมทุรเจดียส์มทุรปราการ นํา
เทคโนโลย ีHIP NB-IoT GPS TRACKER เขา้มา
มส่ีวนช่วยการควบคมุการเดินเรอื ผา่นมอืถือ 
และติดตามเรอืทกุลําด้วย Web Portal ดยูอ้นหลัง
จุดจอด จุดแวะพกั ได้ทกุเวลา ควบคมุงา่ยได้ดังใจ

“Phra Samut Chedi Ferry Pier, Samut Prakan, used the HIP NB-IoT GPS TRACKER to conveniently control and track 
every boat via smart phones and Web Portal.”

“HIP Global Co., Ltd. received the honor from Mom Rajawongse
Malinee Jakkapan to be awarded ‘AEC BEST PERFECT AWARDS
2019’  which is a great award in Thailand business.”

บริษัท เอชไอพี โกลบอล จํากัด ได้รับเกียรติจาก
หม่อมราชวงศ์มาลินี จักรพันธุ์  ในการรับมอบ
รางวัลแห่งเกียรติยศ AEC BEST PERFECT AWARDS 2019
ในสาขา นักบรหิาร และผลิตภัณฑตั์วอย่างต้นแบบในการพัฒนา
และสรา้งความก้าวหน้าให้กับระบบเศรษฐกิจไทยสูส่ากล
ซ่ึงเปน็รางวัลใหญใ่นการดําเนินการธุรกิจไทย



ระบบบนัทกึเวลาการทาํงานยุคใหม ่มาพรอ้มฟงัก์ชัน่การทาํงานแบบ
ออนไลน์  HIP Time 4.0 ด้วยการพฒันาการแจ้งเตือนเวลาการเขา้งาน
และออกงานผา่นแอพลิเคชัน่ LINE

กล้องอ่านปา้ยทะเบยีนรถยนต์ คือ กล้องทีใ่ชส้าํหรบัอ่านเลขทะเบยีนรถ 
ประมวลผล Image processing หมวดตัวอักษรและเลขทะเบยีน 
สามารถใชใ้นการกําหนดสทิธิก์ารเขา้ออกของรถได้ (Member, Visitor
และ VIP) ตอบสนองทกุความต้องการ ประหยัดค่าใชจ่้ายในการจ้าง
แรงงานและบาํรุงรกัษา

ระบบจัดการการเข้าออกท่ีจอดรถด้วยป้ายทะเบียน

 


All In one exit/entrance LPR camera

     HIP มกีารพฒันาระบบเครือ่งสแกนลายน้ิวมอื และสแกนใบหน้าให้สามารถเชือ่มต่อ
เขา้กับระบบ Internet เพือ่ใชใ้นการสง่ข้อมลูผา่น WI-FI เน้นความสะดวกแก่ลกูค้า โดย
ไมจํ่าเปน็ต้องเดินสาย Lan ให้ยุง่ยากอีกต่อไป และลดต้นทนุในการติดต้ังได้อีกด้วย 
เหมาะสาํหรบัพืน้ทีห่่างไกล องค์กรทีม่หีลายสาขา สามารถสง่ขอ้มลูแสดงไปยงั Server 
ทีส่าํนักงานใหญไ่ด้ โดยไมต้่องลงทนุติดต้ังอินเตอรเ์น็ตแบบเดินสาย Cable อีกต่อไป 
     ฝา่ยบุคคลทาํงานงา่ยขึน้ ลดปญัหาการขาด ลา มาสาย ไมต่รงเวลา สรุปรายงาน
ประจําเดือนอยา่งรวดเรว็ ฉับไว เพยีงปลายน้ิวสมัผสั

     ระบบแนะนําทีจ่อดรถอัจฉรยิะ เพือ่อํานวยความสะดวกแก่ผูใ้ชร้ถท่ีต้องการ
ใชบ้รกิารทีจ่อดรถ ทราบถึงจํานวนและตําแหน่งจอดรถทีว่า่งในลานจอดรถ ทําให้
ผูใ้ชร้ถสามารถตัดสินใจได้วา่จะจอดรถในชัน้หรอืโซนใด และเมือ่ผูข้บัขีนํ่าพาหนะ
เขา้ทีช่อ่งจอดรถ  ระบบจะมเีซนเซอรท์ีมี่การติดต้ังบรเิวณเหนือชอ่งจอดรถ จะทาํงาน
ตรวจจับวา่ในขณะน้ันมรีถจอดอยู่หรอืไม ่ถ้าไมม่รีถจอดอยู่เซนเซอร ์ ก็จะแสดงที่
จอดรถวา่งเปน็สัญญาณไฟสีเขยีว แต่เมือ่มรีถมาจอดในตําแหน่งน้ันแล้วสญัญาณ
ไฟสีเขยีวก็จะดับลง ทาํให้ผูข้บัขีไ่มต้่องวนหาทีจ่อดรถ  
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ด้วยความนิยมของโปรแกรมบรหิารจัดการเวลา HIP Premier 

และ HIP Time พฒันาโปรแกรมคํานวณเงนิเดือน (Pay Roll) 

เพือ่นํามาใชร้ว่มกับอุปกรณ์ในกลุม่ Time Attendance เพือ่ให้

กลุ่มลกูค้านําไปใชต่้อยอดธุรกิจได้

โปรแกรมคํานวณเงินเดือน (HIP Pay Roll) 

อาคารจอดรถ 1150M 252

อาคารจอดรถ 2180M 159

อาคารจอดรถ 3250M 235

อาคารจอดรถ 4300M 360

Intelligent Navigator Systems



INNOVATION
HIGHLIGHTS



การรว่มมอื การสนับสนุน เพือ่องค์กรและภาครฐั
Cooperation and Support for organizations and governments.



HIP New Normal Technology Screening Covid-19

       สาํนักงานนวตักรรมแห่งชาติ สงักัดกระทรวงการอุดมศกึษาวิทยาศาสตร ์
วจัิยและนวตักรรม โดยอยูภ่ายใต้การกํากับดแูลของคณะกรรมการนวัตกรรม
แห่งชาติ สง่เสรมิและพฒันาความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
ประเทศ (NIA)  และเอชไอพ ีได้รว่มกับสถานีตํารวจนครบาลบางซ่ือ ในการรเิริม่โครงการฝากรถไว้กับตํารวจ 
โดยประชาสมัพนัธใ์นเขตพืน้ทีจ่อดรถสวนรถไฟ และ สวนจตจัุกร  โดยมี พ.ต.ท. วรภัทร สขุไทย รองผูกํ้ากับ (สอบสวน)  
สน.บางซ่ือ พรอ้มเหล่าตํารวจ มาชว่ยประชาสมัพนัธแ์ละแนะนําประชาชนให้ตระหนักถึงรถท่ีเกิดการโจรกรรมในรูปแบบต่าง ๆ  
โดยใชเ้ทคโนโลย ีHIP NB-IoT GPS TRACKER เขา้มาเปน็สว่นชว่ย รว่มกับโครงการฝากรถไว้กับตํารวจ และวนัน้ีเริม่ใชง้านจรงิ โดย
ได้รบัการตอบรบัจากประชาชน และบุคคลทัว่ไปจํานวนมาก ท่ีลงทะเบยีนไว้  โดยหวังว่าโครงการน้ีจะมปีระโยชน์ในการมสีว่น
ชว่ยอํานวยความสะดวกและปอ้งปรามเหตรุา้ยทีอ่าจจะเกิดข้ึนและให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจติดตามและค้นหาได้ง่ายย่ิงข้ึน

37-38

       การรว่มปรบักลยุทธเ์ก่ียวกับภาครฐัและองค์กร กลุม่บรษัิท เอชไอพ ีซเีคียวรต้ีิ กรุป๊ ได้มสีว่นชว่ยในการสรา้งรากฐาน
ระบบรกัษาความปลอดภัยเพือ่ใชใ้นการมสีว่นรว่มในการชว่ยเพิม่ศักยภาพในการป้องกันเหตกุารณ์ต่าง ๆ   โดยใชเ้ทคโนโลยี
เขา้มาเก่ียวขอ้ง  การใชเ้ทคโนโลย ีAI  เทคโนโลยีตรวจจับความรอ้นแม่นยําสงู  เพือ่มาในการชว่ยเหลือตรวจผูค้นเขา้พืน้ที ่
และคัดกรองผูม้โีอกาสปว่ยเปน็ไข ้รวมถึงคัดกรองผูม้โีอกาสติดเชือ้ไวรสั Covid-19 เพือ่เสนอแนะแนวทางในการปอ้งกัน
ให้กับหน่วยงานรฐั เพือ่เปน็การกระตุน้ให้ตระหนักถึงการป้องกันให้เกิดประสทิธภิาพสงูสดุ

“National Innovation Agency (NIA), HIP and Bangsue Metropolition Police Division 2 deployed the ‘Entrust Your Vehicle 
With Police’. The project use NB-IoT GPS Tracker on ambulance and voluntary citizens.”

“HIP Security Group provides temperature sensing technology support to the Ministry of Public Health and 
private companies in Thailand to prevent COVID-19.”



ประกันภัยไทยวิวัฒน์ รว่มมือกับ AIS เปิดตัวประกันรถเปิดปิดอัจฉรยิะ "All New on-off Insurance 2019"

ครัง้แรกของโลก ที่ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ผู้นํานวัตกรรมประกันภัยหน่ึงเดียวในไทย เปิดตัวนวัตกรรม InsurTech

ประกันรถเปิดปิด TVI Connect ที่ใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) เพื่อสรา้งประสบการณ์ในการใช้

ประกันภัยรถยนต์เปิดปิด อย่างอัจฉรยิะ  ลดค่าเบี้ยประกันรถยนต์สูงสุดได้ถึง 40%  ตามสโลแกนของแคมเปญ 

“Control Your Life: อิสระการใช้ชีวิตท่ีเลือกได้” โดยได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ HIP NB-IoT GPS Tracker CMV7765

ในการใช้งานในระบบ

กระทรวงสาธารณสขุใชง้านกล้องวดัอุณหภมู ิHIP ทีเ่กาะเสมด็ 
หลัง ครม. ไฟเขยีวมาตรการกระตุน้การทอ่งเทีย่วกลับมาเทีย่วกัน
ผา่นโครงการเทีย่วปนัสขุ พรอ้มทุ่มเม็ดเงินอัดฉีดกว่า 2.2 หมื่นล้าน
ภายใต้โครงการฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสงัคม และหน่วยงานราชการ
หลาย ๆ ภาคสว่น ทีไ่ด้เดินทางเขา้มาตรวจมาตรการการรบันักทอ่งเทีย่ว
วิถีใหม่ New Normal เพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของเชื้อ Covid-19 
บนเกาะเสม็ด

“Thaivivat Insurance, cooperate with AIS to introduce ‘All New on-off Insurance 2019’ that can help lower the insurance
premium by the maximum of 40%. This approach use HIP NB-IoT GPS Tracker CMV7765 to operate on the system.”

“Ministry of Health used HIP Infrared Thermometer Camera in Koh Samet to screen tourists and visitors before entering
 the island, after the Cabinet’s approval of tourism encouragement project in order to attract tourists and make sure to travel 
safely under New Normal situation.”
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HIP เน้นมสีว่นช่วยภาครฐัในด้านต่างๆ  พรอ้มนําเสนอนวตักรรมใหม ่ๆ 

ในรายการ สน. เพือ่ประชาชน : โครงการ “เทคโนโลยเีพ่ือสนับสนุน

ความปลอดภัยของประชาชน” ออกอากาศวนัเสาร ์เวลา 13:30 น.

สถานีโทรทศัน์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ POLICE TV INSIGHT 

POLICE TALK ภายใต้โครงการความรว่มมอื อาทเิชน่

- โครงการฝากรถไวกั้บตํารวจ ผา่นระบบ HIP NB-IoT GPS TRACKER

   ในการติดตามเฝ้าระวงัรถและพาหนะต่างๆ ในการศูนย์หายและติดตาม

   การทํางานของเจ้าหน้าท่ี

- โครงการ ฝากบ้านใว้กับตํารวจ ผา่นระบบ HIP Cloud Security

   ทีทํ่างานได้ครบทัง้ระบบ CCTV + ALARM + FIRE ALARM + SMART 

   HOME การปอ้งกันโจรบุกรุก

- โครงการติดตามและเฝ้าระวงัเพือ่ลดอุบติัเหตขุองพนักงานขบัรถ

   สาธารณะ ด้วย Car Ai 

“HIP played a role in helping government encourage the importance of
security system to people via ‘Police Talk’ TV show in POLICE TV channel.”



   ปจัจบุนั เทคโนโลยเีข้ามามบีทบาทสาํคัญในชีวติมนุษยเ์ปน็อยา่งมาก ต้ังแต่ต่ืนจนกระทัง่นอนหลับ จน
กลายเปน็สว่นหน่ึงของการใชช้วีติในปัจจบัุนไปแล้ว ดังน้ันผู้ผลิตจึงคิดค้นเทคโนโลยแีละนวัตกรรมต่าง ๆ ขึน้มา
เพือ่ตอบสนองต่อวถีิชวิีตของผูบ้รโิภค รวมไปถึงแก้ไขปญัหาจากเหตกุารณ์มากมายทีเ่กิดขึน้ในสังคม ด้วย
เทคโนโลยีที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชันการใช้งานเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและปลอดภัยในชีวิตประจําวัน 
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในตลาดผลิตภัณฑ์ระบบความปลอดภัย ทัง้ด้าน IoT, AI, Smart Solution, 
Smart City, Smart Building, Smart Factory, Smart Retail ให้สอดคล้องกับยุค Thailand 4.0 และ
5G ในอนาคต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย

      นับต้ังแต่เช้ือไวรสัโคโรนาระบาดเมือ่ปลายป ีพ.ศ. 2562 และได้แพรร่ะบาดไปยงัประเทศต่าง ๆ รวมทัง้
ประเทศไทยด้วย การดําเนินชวีติของผูค้นในพืน้ที ่ซึง่มกีารระบาดของไวรสัชนิดน้ีได้รบัผลกระทบทัง้ในทาง
เศรษฐกิจและสงัคม ทางเอชไอพี ได้ตระหนักในเรือ่งน้ี และหาหนทางในการนํานวตักรรมใหม่ ๆ มาเพือ่
ชว่ยเหลือในการคัดกรองและทาํควบคูไ่ปกับการใชง้านได้จรงิอยา่งต่อเน่ืองทัง้ในปจัจบุนัและอนาคต อาทิ
เครือ่งสแกนใบหน้าควบคูกั่บการวดัอุณหภมู ิหรอืกล้องสแกนใบหน้าท่ีสามารถจดจําใบหน้าได้ พรอ้มการแจ้ง
เตือนความรอ้นด้วยเทคโนโลย ีAI เปน็ต้น อีกทัง้เรายงัพฒันาให้เหมาะกับการใช้งานทัว่ไป ด้วยการรวมเอา
โปรแกรมบนัทกึการเขา้ออกการทาํงาน พรอ้มระบบ Access Control เขา้ควบคูใ่ห้สมกับเปน็ยุค New Normal

2021

      “As Thailand reopens, businesses have a host of logistical and legal issues to resolve in order to bring their 
employees back safely in the age of COVID-19. HIP is turning to technological solutions, ranging from standard 
forehead thermometer guns, to more sophisticated, social-distancing and heat-detection cameras, some of which
 are even paired with facial recognition software that can track and identify individuals who have a fever, record
time attendance and access control. The Benefits of Thermal Cameras and COVID-19 is the person who handles 
the thermal imaging system could be in a different area and it more accurately measures surface skin temperature 
faster than the typical forehead or oral.”



HIP Security System to New Normal Technology for Future Perfection

HIP                             ScreeningCovid-19
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        และในป ี2021 คณุโทน่ี หยาง ประธานกรรมการ HIP SECURITY GROUP ได้รบัรางวัล
Top Brand Awards 2021 รางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ (Brand) ดีเด่นประจําปี 2564 
และ Best Biz & Products Awards 2021 รางวลัธุรกิจและผลิตภัณฑดี์เด่นแห่งป ี2564
สองรางวลัคณุภาพถึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจและผลิตภัณฑ ์มคีวามรูค้วามเช่ียวชาญ
และสง่เสรมิการพฒันาและการคิดค้นในทางสรา้งสรรค์ผลิตภัณฑอ์ย่างแท้จรงิ และเปน็ส่วนหน่ึง
ในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ รองรบันโยบายรฐับาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ให้ก้าวไกลทัดเทียมสากล

        ทัง้ในแบบเครือ่งวดัอุณหภมูหิน้าผากขนาดเล็ก ไมต้่องสมัผสั ติดต้ังสะดวก คัดกรองได้เรว็ 
แจ้งเตือนในทันทีด้วยเสียง เคล่ือนย้ายสะดวก มีทั้งจุดยึด สําหรบัติดผนัง และสามารถ
ติดต้ังได้กับขาต้ังทัว่ไป ใชง้านได้ทัว่ไป และแพรห่ลาย อีกทัง้ในบางพืน้ทีท่ีต้่องการความ
ปลอดภัยสงู ก็เลือกท่ีจะใชก้ล้องตรวจจับความรอ้นสาํหรบัคัดกรอง COVID-19 ระบบถ่าย
ภาพความรอ้นประมวลผลด้วย AI อัจฉรยิะ คัดกรองภาพความรอ้นของบุคคลจําเพาะ
เจาะจงใบหน้า มคีวามแมน่ยําสงู ทํางานรว่มกับเซนเซอรต์รวจจับอุณหภมูคิวามรอ้น พรอ้ม
โปรแกรมอัลกอรธิมึและเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ ISP เพือ่ความแมน่ยําในการทาํงาน
ความทนัสมยั ความสะดวกสบาย 
        และการเสรมิสรา้งความปลอดภัยอีกอยา่งให้เขา้สูยุ่ค NEW NORMAL อยา่งแทจ้รงิ คือการใช้
ระบบเดิมในการตรวจจับอุณหภมูมิาเชือ่มโยงกับระบบควบคุมการทาํงานของประต ู(Access Control) 
และในระบบลงเวลาการทาํงาน Time Attendance (TIME 4.0) ถือเปน็โจทย์ทีส่าํคัญของการออกแบบ
ผลิตภัณฑใ์ด ๆ ในปัจจุบันน้ีข้ึนมาท่ามกลางความเปล่ียนแปลงในการมผีลิตภัณฑใ์หม ่ๆ เพือ่
สรา้งความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่ผูบ้รโิภคอีกมากมายหลายรายการ ซึง่ล้วน
เปน็ผลิตภัณฑท์ีช่ว่ยทําให้ชวิีตคณุง่ายข้ึนอย่างคาดไมถึ่ง



Smart 
Community 
เมอืงอัจฉรยิะทีนํ่าระบบรกัษาความปลอดภัย
เขา้มาเก่ียวขอ้งทัง้ระบบ เช่ือมโยงโครงข่าย
ในการใชง้านข้อมลูให้ครบทุกระบบ

Status of all property
Property being repaired

Property in use
Property not in use

Property location
Property available

E-billing
E-polling

Status report
Event

Announcement
Black list or white list visitor

Receive and follow up complaints from residents
Receive and follow up MA service

Service queue
Maintenance schedule

Take care of the garden



Access doors, barrier gates and elevators
Access smart lock
Smart home
Facilities booking
Alarm
CCTV camera
Check and pay m/a fee and sinking fund

Parcel list
Call the service
Time to receive service
Notify maintenance

Check in/out visitors
Siren
CCTV
Sensor alarm
Panic button alarm

Pre-register
Self check in
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เอชไอพมีองเห็นความสามารถในการนํามาใชง้านให้สอดคล้องกับแนวทางด้านชุมชนเมอืง
ในการพฒันาและแก้ปญัหารว่มกัน เตรยีมพรอ้มการขยายตัวของเมอืงเพือ่รองรบัประชากรทีเ่พิม่ขึน้ 
โดยมกีารวางแผนนําไปสูป่ญัหาต่าง ๆ เพือ่ก้าวสูอ่นาคตทีดี่ ได้แก่

Smart City                   เมอืงทีใ่ช้เทคโนโลยีมาชว่ยแก้ปัญหาของคน โดยโฟกัสท่ีการปรบัปรุงคณุภาพ
               ชวีติและเศรษฐกิจ
Sustainable City        เมอืงทีอ่อกแบบโดยคํานึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อม
                                        รองรบัการใชชี้วิตของประชากรในปัจจุบัน แต่ก็ต้องไมร่บกวนทรพัยากรและ
                                        ไมส่ง่ผลกระทบท่ีไมดี่ไปสู่รุน่ลกูรุน่หลานในอนาคต
Resilient City              เมอืงทีเ่ติบโตและปรบัตัวเพือ่รองรบักับปัญหาท่ีเกิดข้ึน สามารถฟื้นตัวได้เรว็

โดยมสีว่นประกอบต่าง ๆ คือ Smart Community: ความปลอดภัยของชุมชน ความยดืหยุ่นพรอ้มรบักับปญัหา
การใชช้วีติอยา่งยัง่ยนื  เมอืงทีป่ลอดภัย มคีวามพรอ้มของเครอืขา่ย รองรบั IoT, เครอืขา่ยการคมนาคมขนสง่ 
การควบคมุการจราจรทีม่ปีระสทิธภิาพ ระบบขนสง่หลายชอ่งทาง การประหยดัพลังงาน อาคารอนุรกัษ์พลังงาน 
การจัดการน�าและไฟฟา้ เปน็ต้น

เอชไอพีมองเห็นความสามารถในการนํามาใช้งานให้สอดคล้องกับแนวทางด้านชุมชนเมือง

HIP integrates advance technology to create innovations to be used accordingly to smart community.
The smart community application will facilitate all management and interactive between management, 
owner, residents, security, maintenance team, visitors or merchants & service to create a safe and 
comfortable community ecosystem.
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การใชง้านระบบในสว่นของทางเขา้โดยมกีารควบคมุทัง้จํานวนรถและบุคคล

ผูติ้ดต่อ
- ลงทะเบยีนล่วงหน้าโดยผูอ้ยูอ่าศยั

- รปภ. รบับตัรประชาชนเพือ่บนัทกึขอ้มลู

- รปภ. ระบุตําแหน่งสาํหรบัผูติ้ดต่อ

- สามารถสแกนใบหน้าเพือ่ผา่นประตไูด้ทนัที

“Use of access control systems in entrance to control number of vehicles and people.”



การใชง้านระบบในสว่นทางเขา้อาคารสถานที่

การจัดการด้านระบบบรหิารการใชอุ้ปกรณ์

Visitors via Facescan
- ผูเ้ข้าพบสามารถลงทะเบยีน
   ล่วงหน้าด้วยภาพใบหน้า
- โดยสแกนใบหน้าผา่นเครือ่ง CiF712
- CiF712 ส่งคําสั่งไปยังประตูที่
   ควบคุมการทํางานด้วยระบบ 
   Access Control “HIP wiegand” 
   และกล้องบันทึกภาพระหวา่งการ
   เชค็อินของผูเ้ข้าพบ

Visitors via QR code
- ผูเ้ยีย่มชมท่ีลงทะเบยีนล่วงหน้า
   จะได้รบัรหัส QR จากแอพ
- สแกน QR Code ผา่นเครือ่งสแกน
- เครือ่งสแกน QR Code จะสง่คําสัง่
   ไปยังประตท่ีูควบคมุการทาํงาน
   ด้วยระบบ Access Control 
   “HIP wiegand” และกล้องบนัทกึ
   ภาพระหว่างการเชค็อินของผูเ้ขา้พบ

Resident
- จองสิง่อํานวยความสะดวกผา่นแอพชุมชน HIP Smart Community App
- ผูอ้ยูอ่าศยัใชก้ารสแกนใบหน้าเพือ่เปิดประตสูถานทีใ่นชว่งเวลาทีกํ่าหนด

“Use of access control systems in entrance of buildings.”

“Access and equipment management system in a facility.”
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การจัดการด้านระบบรกัษาความปลอดภัย

SECURITY GUARD
- สามารถจัดการและติดตามเสน้ทางทีกํ่าหนด
- สรา้งจดุเพือ่สแกนจดุตรวจตามเสน้ทาง
- รายงานพบเหตุการณ์
- สง่การแจ้งเตือน SOS ในชว่งเวลาฉกุเฉินพรอ้มหลักฐานภาพ
- รบัคําสัง่งานเฉพาะกิจระหวา่งการลาดตระเวนจากหัวหน้างาน
   ได้ทนัที
- ผูใ้ชส้ามารถรบัการแจ้งเตือนสาํหรบัขอ้มลูทีส่าํคัญ
- รบัการแจ้งเตือนทนัทจีากผูอ้ยูอ่าศัยเพือ่เขา้พืน้ทีไ่ด้ทนัที

SUPERVISOR
- ดแูละจัดการเสน้ทางตามกําหนดเวลา
- รบัการแจ้งเตือนแบบเรยีลไทมเ์มือ่พนักงานรกัษาความปลอดภัย
  ไมป่รากฏตัวหรอืมาถึงจดุตรวจล่าช้า
- มอบหมายงานเฉพาะกิจให้กับยามหากจําเปน็
- ตอบสนองต่อรายงานเหตกุารณ์โดยพนักงานรกัษาความปลอดภัย
- ตอบสนองต่อการแจ้งเตือน SOS
- ตรวจสอบทีอ่ยูข่องพนักงานรกัษาความปลอดภัยตามเวลาจรงิ

“Security system managements.”



ในสว่นพืน้ทีภ่ายในบา้นมีระบบ Smart Home ซึง่นําเอาระบบรกัษาความปลอดภัยมาต่อยอดรวมกับการ
นําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในชวีติประจําวนัอย่างสมารท์โฟน แทปเล็ต รวมไปถึงเครือ่งใชไ้ฟฟา้ภายในบา้น
มาเชือ่มโยงและรบัส่งขอ้มูลรว่มกัน ผา่นระบบอินเทอรเ์น็ต และผูใ้ชส้ามารถสัง่การอุปกรณ์เหล่าน้ันจาก
ทีใ่ดก็ได้ สรา้งระบบบา้นอัจฉรยิะ ซ่ึงใชน้วตักรรมเพือ่คนยุคใหม่ ด้วยการทาํงานรว่มกันระหวา่งอุปกรณ์
ต่าง ๆ ภายในบา้นพกัหรอืสถานทีต่่าง ๆ และแอปพลิเคชนัซึง่ใชง้านภายในมือถือมาควบคุม ไม่วา่จะเปน็
ระบบเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟา้อัตโนมัติ ระบบสัง่เปิด-ปิดวทิยุด้วยเสยีง หรอืระบบล็อกประตบูา้นอัตโนมัติ
รวมทัง้ระบบเซนเซอร ์ตรวจจับขโมยในรูปแบบต่าง ๆ และแจ้งเตือนมายังสมารท์โฟนของเราเมื่อเราไม่
อยูบ่า้น เพือ่ความสะดวกสบายและเพิม่ความปลอดภัยสงูสดุ

SMART HOME

“Smart home technology generally refers to any suite of devices, appliances, or systems that
connect into a common network that can be independently and remotely controlled. When your 
home technology works together in one system. For example, your home's thermostat, lights, 
audio speakers, TVs, security cameras, locks, appliances, and more are all connected into a common
system, which can be controlled from your smart phone or through a mobile touch screen device.
Smart home automation allows you to tap into high-tech functionality and luxury to make life easier
and more enjoyable.”

1. Managing all of your home devices from one place.
2. Flexibility for new devices and appliances. 
3. Maximizing home security.
4. Remote control of home functions.
5. Increased energy efficiency.
6. Improved appliance functionality.
7. Home management insights.

Fire Alarm Intrusion Protection System Water Monitoring

The greatest advantages of smart home automation
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ระบบรกัษาความปลอดภัยเข้ามาเก่ียวข้องทัง้ระบบ  เชือ่มโยงโครงข่ายในการใช้งานขอ้มลู
ให้ครบทกุระบบ ไมว่่าจะภายนอกและภายในบ้านท่ีพกัอาศัย อาทิเชน่ต้ังแต่ระบบทางเขา้
หมูบ่า้นและการเข้าพืน้ท่ีจอดรถ อย่างเชน่กล้องอ่านป้ายทะเบียน LPR Camera

กฌ 1675
กรุงเทพมหานคร

 


เพยีงแค่ขบัรถผา่น LPR System ของ HIP 
ตัวกล้องจะทําการประเมนิผล Image processing
หมวดตัวอักษรและเลขทะเบยีน ท่ีลงทะเบยีนไวใ้นระบบ
เพือ่เพิม่ความสะดวกสบาย สามารถใชใ้นการกําหนด
สิทธิ์เข้าออกของรถ (Member, Visitor, VIP) 
ในการเข้าพืน้ท่ีได้ 

“License Plate Recognition (LPR) uses the image processing technology to read
characters and numbers on a license plate which has been registered to Department 
of Transportation database. Make it easier to work with Access Control system.”



    บรษัิท รกัษาความปลอดภัย เอชไอพ ีสมารท์ จํากัด 
 มเีป้าหมายเพือ่ให้บรกิารเจ้าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภัย
 ท่ีมศัีกยภาพสงู ขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม
 ระบบรกัษาความปลอดภัยระดับสงู เพือ่รกัษาความปลอดภัย
 ในชวิีตและทรพัย์สนิของลกูค้าอย่างมปีระสทิธภิาพ

    1) Finger scan, Face scan ระบบบนัทึกเวลาการทาํงาน
       ด้วยลายน้ิวมอื ใบหน้า บตัรคล่ืนความถ่ี และรหัส
   2) Access control, Flap gate, Turnstile, Folding 
        gate, Motor Sliding gate ระบบควบคมุการ
        เข้าออกประตู
   3) Car park ระบบไมก้ั้นทางเข้าออกยานพาหนะ
   4) CCTV ระบบกล้องวงจรปิด
   5) Guard tour นาฬิกายาม
   6) X-Ray Detector ระบบเอ็กซ์เรย์
   7) Walk through metal detector ระบบประตตูรวจ
        จับโลหะ
   8) Fire extinguisher ถังดับเพลิงไนโตรเจนเหลว
   9) NB-IoT (GPS tracker, Asset track, Smart meter, 
        Smoke detector, Temperature) 

บรษัิท รกัษาความปลอดภัย เอชไอพ ีสมารท์ จํากัด 

ผูนํ้าการบรหิารการจัดการ
พนักงานรกัษาความปลอดภัย 
พรอ้มเทคโนโลยเีพือ่การปอ้งกันสงูสดุ

HIP SMART GUARD

Security
Smart Guard Technology

ศูนย์บรกิารระบบ Online Monitor Real Time

24 ชัว่โมง



    10) Car AI เทคโนโลยปีญัญาประดิษฐแ์จ้งเตือนพฤติกรรม
         พนักงานขับรถ
    11) Mobile DVR ระบบกล้องติดตามตัวเจ้าหน้าที่
    12) Cloud Security ระบบปอ้งกันการบุกรุก
    13) Robot หุ่นยนต์ลาดตระเวน ทาํงานด้วย
         ระบบ Ai แจ้งภาพการลาดตระเวนแบบ 
         Real Time ทาํงานผา่นระบบ GPS 
         และเทคโนโลย ี5G 

   เราพฒันานวตักรรมทางด้านระบบรกัษา
   ความปลอดภัยอยา่งไมห่ยุดยัง้ ทัง้แอปพลิเคชัน่ 
   และซอฟท์แวรใ์ห้ลกูค้าใชง้าน 

      บรษัิทฯ ภายใต้ HIP ได้ผ่านการรบัรอง
      มาตรฐาน ISO 9001: 2015  จําหน่ายและ
      ให้บรกิารระบบรกัษาความปลอดภัย และ
      เทคโนโลย ีIoT (Internet of Things)
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“HIP Smart Guard aim to offer high-ability security officers
at your service, equipped with high-end technology and
innovations to efficiency protect your life and property.”



บรษัิท รกัษาความปลอดภัย เอชไอพ ีสมารท์ จํากัด 

นวตักรรมรกัษาความปลอดภัยรูปแบบใหม ่ท่ีผสมผ่าน 6 เทคโนโลยีไว้ด้วยกัน ทํางานรว่มกับ   เจ้าหน้าที ่Hitech Guard ประมวลผลด้วยเทคโนโลย ีAI

Security
Smart Guard Technology

Face Recognition
ระบบจดจําใบหน้า ทาํงานรว่มกับแพลตฟอรม์
ประมวลผล สามารถทีจ่ะรองรบัการใชใ้บหน้า
ในการควบคมุอุปกรณ์หรอืการลงบนัทกึเวลา
การทาํงานได้ สามารถต้ังค่า Blacklist ของ
บุคคลทีเ่ราต้องการค้นหา สบืหา หรอืไมต้่องการ
ให้เขา้พืน้ที่

Access Control
ระบบควบคุมประต ูทาํงานผา่น Network 
หรอืสามารถทาํงานในระบบ stand alone ได้
เช่ือมโยงระบบแพลตฟอรม์ของเครือ่งมอืแต่ละสว่น
เขา้สูศู่นยก์ลางในการบนัทกึขอ้มลูต่าง ๆ ของผู้
ใชง้านเขา้ออก

AI CCTV
AI วเิคราะห์ประมวลผลจากกล้องวงจรปิด เพือ่
ประมวลผลเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กิดขึน้ในสว่นพืน้ที่
อาทเิช่นเกิดเพลิงไหม ้มโีจรบุกรุก หรอืต้องการที่
จะค้นหาตัวบุคคล สามารถใชก้ล้อง AI ในการ
ประมวลผลได้ผา่นระบบศูนยก์ลางและแพลตฟอรม์
ของทาง HIP

LPR
ระบบตรวจจับปา้ยทะเบียนรถยนต์ และวเิคราะห์การ
ประมวลผลของปา้ยทะเบยีนของตัวบุคคล สามารถทีจ่ะ
ทาํงานรว่มกับระบบเขา้ออกของโซนหมูบ่า้น หรอือาคาร
เชือ่มต่อระบบ Car Park System และระบบอ่ืน ๆ

FCBV
ระบบกล้องตรวจสอบใต้ทอ้งรถ ประมวลผลด้วยระบบ
Ultra Sonic ทาํงานควบคู่กับกล้องวงจรปิด พฒันาเพือ่
มุง่เน้นสาํหรบัการตรวจสอบใต้ทอ้งรถโดยเฉพาะ ซ่ึงสามารถ
ตรวจสอบหาวตัถอัุนตราย สิง่ผดิกฎหมาย สิง่แปลกปลอม
หรอืสิง่ทีลั่กลอบนําเขา้มาในพืน้ที ่ผา่นการประมวลผลด้วย
แพลตฟอรม์ของทาง HIP วเิคราะห์และประมวลผล
ด้วยระบบ 3 มิติ

Thermal Camera
ระบบกล้องตรวจจับอุณหภมูริา่งกายและเฉพาะส่วน 
วเิคราะห์ผา่นระบบ AI อัจฉรยิะ สามารถทาํงานรว่มกับ
แพลตฟอรม์ในการค้นหาคัดกรองตัวบุคคลทีม่อุีณหภมิู
ผดิปกติ หรอืผูท้ีไ่มส่่วมแมส เพือ่ปอ้งกันและคัดกรอง
ผูท้ีมี่โอกาสติดเชือ้ไวรสั Covid-19 เปน็ต้น
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เทคโนโลยี HIP Cloud Security Center 
1. ศูนยค์วบคมุเพือ่รกัษาความปลอดภัย Monitor 
   ตลอด 24 ชัว่โมง

2. ระบบกล้อง IP Camera บนัทกึขอ้มลูได้ทัง้ในพ้ืนที่
   และบนัทกึเหตกุารณ์แจ้งเตือนไวท้ีร่ะบบ Cloud

3. แจ้งเตือนด้วยแสงและเสยีง ทีศู่นยค์วบคุม และมอืถือ
   ของผูใ้ชง้าน

4. ติดต่อแจ้งเหตตุามขอ้มลูทีแ่จ้งไว ้หรอืเจ้าหน้าที ่รปภ.
   ตรวจสอบพืน้ที่

5. บนัทกึทัง้รูปภาพ เสยีง และวดีีโอ

6. สามารถ Monitor ผา่น Platform และ Mobile 
   Application

7. ควบคมุสทิธิใ์นการเขา้ถึงขอ้มลูและระบบปฏิบติัการ

8. ระบบ Sensor ตรวจจับความเคล่ือนไหว การบุกรุก
    พืน้ท่ี การงดัประตหูน้าต่าง การสัน่สะเทอืน ควนัไฟ 
    ความรอ้น แก๊สรัว่ น�าทว่ม การขอความช่วยเหลือ
    ฉกุเฉิน

9. บนัทกึเหตกุารณ์ยอ้นหลังได้นานถึง 60 วนั

ผูนํ้าการบรหิารการจัดการพนักงานรกัษาความปลอดภัย 

พรอ้มเทคโนโลยเีพือ่การปอ้งกันสงูสดุ

นวัตกรรมรกัษาความปลอดภัยรูปแบบใหม ่ท่ีผสมผา่น 6 เทคโนโลยไีวด้้วยกัน ทํางานรว่มกับ   เจ้าหน้าท่ี Hitech Guard ประมวลผลด้วยเทคโนโลยี AI

ศูนยบ์รกิารระบบ Online Monitor  แบบ Real-Time 
แจ้งเตือนภัยดแูลทัง้ชวีติและทรพัยส์นิ โดยเชือ่มโยงระบบ
CCTV, ระบบ Alarm, ระบบ Fire Alarm และ Smart Home
เขา้ไวด้้วยกัน เชือ่มโยงกับ IoT หรอื Internet of Things 
ในการควบคุมอุปกรณ์รวมไปถึงการใช ้Application บน 
Smart Phone เน้นการอํานวยความสะดวกสบายในการ
ใชช้วีติและการประหยดัพลังงาน ดแูลและประสานงาน
ตลอด 24 ชัว่โมงเพือ่เปน็การแจ้งระงบัเหตรุา้ยได้ทนัทว่งที

AI Alarm
ระบบกันขโมย ตรวจสอบสิง่ผดิปกติ หรอืผูบุ้กรุก
เขา้มาในพืน้ที ่แจ้งเตือนผา่น Alarm และประมวลผล
ในการส่งขอ้มูลเขา้สูศู่นยก์ลาง ทาํงานแบบเรยีลไทม์
รว่มกับระบบกล้องวงจรปิด

Water Monitoring
ตรวจจับระดับน�า น�าทว่ม หรอืของเหลว เพือ่ป้องกัน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หรอืบา้นพกัทีอ่ยูอ่าศัย
ประมวลผลได้รวดเรว็ สง่ข้อมูลเขา้สูศู่นยก์ลาง และ
วเิคราะห์ระดับน�าได้ทนัที

Fire Alarm
อุปกรณ์สาํหรบัแจ้งเตือนเพลิงไหม ้สามารถวเิคราะห์
ได้รวดเรว็ ส่งสัญญาณเหตกุารณ์ไฟไหมเ้ขา้สูศู่นย์กลาง 
เพือ่แจ้งเตือนเจ้าหน้าทีไ่ด้ตลอดเวลา 24 ชัว่โมง

Gas Detector
อุปกรณ์วดัระดับปรมิาณก๊าซทีร่ัว่ไหลออกสูร่ะบบภายนอก
เพือ่ปอ้งกันเหตทุีจ่ะทาํให้เกิดเพลิงไหม ้หรอืเหตกุารณ์อ่ืน ๆ
พรอ้มระบบแจ้งเตือนไปยังศูนย์กลางควบคมุได้ทนัที

Electric Fence
ระบบรัว้ไฟฟา้ มปีระสทิธภิาพสงูในการก้ันทัง้สัตวแ์ละคน 
ใชค้วบคู่กับอุปกรณ์อ่ืนๆ เชน่กล้องวงจรปิด และ Alarm
มคีณุภาพและความปลอดภัยสงู (ผา่นมาตรฐาน
ความปลอดภัยสากล)

“24-hour Security Control Center.”

“IP Camera system which can record events data 
locally and upload report on cloud.”

“Alert with light and sound to both Control Center
and user’s smart phone.”

“Record photo, sound, and video.”

“Report incidents according to information. Security
guard inspect the area.”

“Can monitor via Platform and Mobile Application.”

“Control access to data and operating system.”

“Sensor detecting movements, intrusion, prying open
a door or a window, vibrations, smoke, heat, gas leak,
flooding, and emergency call for help.”

“Can keep records for as long as 60 days.”



IMPRESSIVE
EVENT &

EXHIBITION

ตลอดระยะเวลา 20 ป ีHIP ได้ดําเนินนโยบาย
ในการผลักดันและนําเสนอนวตักรรมใหม ่ๆ 

ให้กับองค์กรทัง้ภาครฐัและเอกชน พรอ้มนําเสนอสนิค้า
ในงาน Exhibition ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
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ฝึกอบรมยกระดับชา่งติดต้ัง ได้จัดขึน้ต่อเน่ืองเปน็ปีท่ี 12 ภายใต้โครงการของศูนยฝึ์กอบรม HIP SECURITY INSTITUTE
ซึง่ได้รบัการตอบรบัทีดี่มากจากตัวแทนจําหน่าย โดยวตัถปุระสงค์ของโครงการคือ เพือ่สนับสนุนให้ตัวแทนจําหน่าย
ในส่วนกลางได้เรยีนรูเ้ทคนิคของสนิค้าแบบเจาะลึก พรอ้มให้การอบรมทัง้ด้านการขายและการตลาด เพือ่ให้ตัวแทน
จําหน่ายมคีวามพรอ้มในการทาํตลาดขยายโอกาสทางการขายให้เพิม่มากยิง่ขึน้ โดยได้จัดงานดังกล่าวมากกวา่ 20
คอรส์ และเพิม่ข้ึนเรือ่ย ๆ ให้ทนัเทคโนโลยีในปจัจบุนั

“HIP ‘Special Training Project’ was held consecutively for 12th year under the arrangement of
HIP SECURITY INSTITUTE project. With the objective to improve dealerships and technicians 
through workshops and coaching in over 20 courses.”
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CCTV AHD AND IP Camera System
Car Park System & Software 
Carpark LPR ระบบควบคมุไม้ก้ันด้วยกล้อง
Hotel Lock System
HIP NB-IoT GPS Tracker and Car Ai
CCTV AHD AND IP Camera
Fingerprint and Access Control
HIP Smart Home

Reader Standalone and Access Wiegand
HIP Premium Time 
HIP Premium Time v.SQL 
HIP Forecast Trend of Market 
HIP TIME 4.0
Hotel Lock System
HIP Walk through, x-ray, hand held 
HIP Auto Door System

HIP CLOUD SECURITY
Wiegand Smart Access Control
HIP Guard Tour and Guard Spirit System
S series & Premium Time V.SQL
HIP Advance Security Drone Training
HIP NB-IoT GPS Tracker
HIP Motor Sliding gate 
ฯลฯ



เพ่ือชว่ยสง่เสรมิความแขง็แกรง่ให้ตัวแทนจําหน่ายในสว่นภมูภิาค
เติบโตอยา่งมัน่คง พรอ้มรูเ้ทา่ทนัเทคโนโลยสีนิค้าระบบรกัษาความ
ปลอดภัยทีม่กีารพฒันาอยู่ตลอดเวลา HIP จัดงานสมัมนาเสรมิ
ศักยภาพให้ตัวแทนจําหน่าย  "HIP Innovation Show" 
ทัง้หมดกว่า 20 จังหวดัทัว่ประเทศ โดยม ีConcept ในการจัดงาน 
คือ การจัดแสดงนวตักรรมสนิค้าระบบรกัษาความปลอดภัยพรอ้ม
ให้การอบรมเชงิลึก ทัง้ขอ้มลูด้านเทคนิคของสนิค้า การใชป้ระโยชน์
จากเทคโนโลย ีการปรบัตัวให้เขา้กับสถานการณ์ปัจจุบนั และกระแส
ของตลาด จนถึงวธิกีารนําเสนอสนิค้าต่อลกูค้า พรอ้มเรยีนและรูจ้รงิ
ในภาคปฎิบติั ภายใต้โครงการของศูนยฝ์กึอบรม HIP SECURITY 
INSTITUTE ทีเ่รายกไปถึงสว่นภมูภิาค
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นําความรู ้พรอ้มเทคโนโลยใีหม่ พรอ้มฝกึอบรม เพ่ือตัวแทนจําหน่ายทัว่ประเทศ

“In order to strengthen knowledge and performance of provincial dealerships,
HIP held the ‘HIP Innovation Show’ seminars in 20 provinces all over Thailand to
showcase new security system innovations and educate dealerships in-depth
such as technical information, and current market situation.”



ติดตามขา่วสารจาก HIP 
พรอ้มกิจกรรมรว่มสนุก

ทา่นจะได้พบกับขอ้มลู VDO แนะนําสนิค้า
และรวีวิโปรดักส์จาก HIP การสอนและการแนะนํา
โปรแกรมจากทาง HIP ทีส่ามารถเขา้ใจได้งา่ย ๆ

พรอ้มทัง้ให้ทา่น สามารถนํา VDO น้ี
ไปใชป้ระโยชน์ด้านอ่ืน ๆ ในงานขาย

เพือ่ให้ผูซ้ือ้สามารถ เขา้มาดกูารใชง้านเบือ้งต้นและ
ทาํความเขา้ใจได้งา่ยยิง่ขึน้

ขา่วด่วนสนิค้าใหมโ่ดนใจ 
พรอ้มแจกเอกสารใหม ่ๆ ให้ได้เลือกใชกั้น
ขา่วสารแนะนําสนิค้าทกุวนัให้ได้ติดตาม

ความเคล่ือนไหวจากทาง HIP

"Subscribe"
อยา่ลืมกด "ติดตาม"

คืออีกหน่ึงชอ่งทางทีตั่วแทนจําหน่ายและลูกค้าสามารถ
เชือ่มต่อกับ HIP ได้ จํานวนผูติ้ดตามมากกวา่ 2 ล้านคน

เพือ่สง่เสรมิภาพลักษณ์ของสนิค้า และให้ขา่วสาร
ทีม่ปีระโยชน์แก่ลกูค้าและตัวแทนจําหน่าย

ซึง่ทาง HIP ได้เตรยีมกิจกรรมและของ
สมนาคณุไวม้ากมาย 

ผูติ้ดตามมากกวา่ 2 ล้านคน 

Facebook : HIPGroup LINE : @hipgroup YouTube : HIP Channel

“More than 2,000,000 followers.”

“Keep in touch with HIP
for news, updates and fun activities.”
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ขา่วสารเทคโนโลย ีในการปอ้งกัน Covid 19 ชว่ง 
ขา่วไอท ีGConnexT รายการ ไดอารี ่ชอ่ง 5 
ออกอากาศทกุวนัอาทติย์

รายการ ไดอารี ่ชอ่ง 5 นําเสนอผลิตภัณฑ ์HIP Thermoscan 
SERIES ทีเ่ปน็นวตักรรมของ HIP เพือ่นํามาใชใ้นการชว่ยเหลือ
และคัดกรองในเรือ่งการแพรก่ระจายของเชือ่ไวรสั Covid-19 
ซึง่กําลังแพรร่ะบาด

The Ceremony of the 3rd 
Committees of Thai Security
Association และ The 5th Thailand 
NB-IoT Ecosystem Summit

รายการ สถานี เพือ่ประชาชน 
โครงการฝากรถไวกั้บตํารวจ 
(นวตักรรมเพือ่การปอ้งกัน
ปราบปรามอาชญากรรมยานยนต์) 

VTR HIP ระบบรกัษา
ความปลอดภัย

NB IoT GPS TRACKER 
THE Movie!!!!

HIP K3 Infrared 
Thermometer 
ไมต้่องสมัผสั ติดต้ังงา่ย 
คัดกรองได้เรว็ แจ้งเตือน
ด้วยเสยีง เคล่ือนยา้ยสะดวก

INTELLIGENT SENSOR SOAP 
DISPENSER WITH INFRARED 
THERMOMETER K9 PRO
เครือ่งวดัอุณหภมูิอินฟาเรดแบบไรส้มัผสั 
รุน่ใหม่ล่าสดุ จ่ายแอลกอฮอล์ให้อัตโนมัติ

“GConnexT scoop on HIP Technology Screening COVID-19.”

“Channel 5 Diary introducing HIP Thermoscan for COVID-19 screening.”

“Police TV scoop on ‘Innovations 
to prevent vehicle theft crimes.’ ”

“HIP K3 Promo.” “HIP K9 Pro Promo.”

“HIP Security System Promo.”



“Corporate Social Responsibility (CSR)”
ตลอดระยะเวลา 20 ปทีีผ่า่นมาทาง HIP ได้มีนโยบายความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมและสง่เสรมิสิง่แวดล้อม ซึง่ทาง HIP ได้มีการจัดโครงการ
ต่าง ๆ เพือ่องค์กรการกศุลและโครงการทัง้ของรฐัและเอกชนรวมทัง้
มูลนิธต่ิาง ๆ เพือ่เติมเต็มในสว่นทีต้่องการความชว่ยเหลือ

สนับสนุนอุปกรณ์ระบบรกัษาความปลอดภัยให้กับ Terminal 21 โคราช

สนับสนุนโครงการมลูนิธเิด็ก คนชรา   และ เด็กในโรงเรยีนในถ่ินทรุกันดาร

“Contributed security system equipments for Terminal 21 Korat.”
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สนับสนุนองค์กรภาครฐัและมลูนิธิ

สนับสนุนโครงการมลูนิธเิด็ก คนชรา   และ เด็กในโรงเรยีนในถ่ินทรุกันดาร

“Supported government organizations and foundations.”

“Supported foundations for children, elders, and students in backcountry area.”



SITE REFERENCES
สว่นหน่ึงขององค์กร และหน่วยงานระดับประเทศทีใ่ห้ความไวว้างใจ
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      องค์กรภาครฐัและภาคเอกชนกวา่ 3,000 องค์กร ต่างยอมรบัและให้ความเชือ่มัน่ในตัวผลิตภัณฑ ์HIP 

และให้ความเชือ่ถือในคณุภาพของการติดต้ังและใชง้านตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา 20 ปีเต็ม ดังตัวอย่างมากมาย

      “Over 3,000 government and private organizations have accepted and trusted in HIP products, innovations, 
and installation performance for 20 years.”



Site References

สาํนักงานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร

สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข

สาํนักงานสง่เสรมิเศรษฐกิจดิจิทลั

CiF712 ใช้งานในการคัดกรองทัง้ ส.ส.และ ส.ว. ตลอดจนบุคลากรของรฐัสภา สือ่มวลชน และประชาชนผูม้าติดต่อราชการ สาํนักงานเลขาธกิาร
สภาผูแ้ทนราษฎร เพือ่ปอ้งกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั โควดิ-19 โดยจะติดต้ังบรเิวณทางเข้า-ออกอาคารรฐัสภา

CM92H กล้องตรวจจับอุณหภูมิและ K3 เครือ่งสแกนอุณหภมู ิในการคัดกรองทีส่าํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

CM92H กล้องตรวจจับอุณหภูมิครบทัง้ระบบการใช้งาน ในการคัดกรองทีม่หาวทิยาลัยรงัสิต

สาํนักงานสง่เสรมิเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ใชเ้ครือ่ง CiF712 วดัอุณหภมิูใบหน้าและหน้าผาก และชุดกล้องตรวจจับ
ความรอ้น CM92H เพ่ือตรวจคัดกรองก่อนเข้าพ้ืนท่ี

ความเชือ่มัน่ในการใช้



77-7875-76

โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)

หอการค้าไทย-จีน

โรงเรยีนมงฟอรต์วิทยาลัย 
จังหวดัเชยีงใหม่

แนะนําการใช้งาน CiF712 เครือ่งตรวจวดัอุณหภมูแิละการติดต้ังให้กับโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ในการคัดกรอง

เครือ่งวัดอุณภมิู K3 ใชง้านง่ายและสะดวกต่อการใชง้านกับหอการค้าไทย-จีน ซ่ึงมทีัง้บุคลากรและผู้เขา้พบจํานวนมาก 
ชว่ยในการคัดกรองป้องกันได้ดีย่ิงข้ึน

CM92H กล้องตรวจจับอุณหภูมิครบทัง้ระบบการใชง้าน ในการคัดกรองเจ้าหน้าทีแ่ละผูโ้ดยสารการรถไฟแห่งประเทศไทย

CM92H กล้องตรวจจับอุณหภูมิพรอ้มแล้วกับการใชง้านในสถานศึกษาทีม่จํีานวนนักเรยีนจํานวนมาก ครบทัง้ระบบการใชง้าน 
ในการคัดกรองเจ้าหน้าทีแ่ละนักเรยีนท่ีโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย จังหวดัเชยีงใหม่

ส่วนหน่ึงขององค์กร และหน่วยงานระดับประเทศท่ีให้ความไว้วางใจ



งาน : "ชวีติวถีิใหมใ่ต้รม่พระบารมี... 
เราสรา้งไปด้วยกัน" 
วนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว

มหาวิทยาลัยนอรท์กรุงเทพ

ความเชือ่มัน่ในการใช้

CiF712 วดัอุณหภมูใิบหน้าและหน้าผาก เพือ่ตรวจคัดกรองก่อนเขา้พ้ืนที่

มหาวทิยาลัยนอรท์กรุงเทพ  ใชชุ้ดกล้องตรวจจับความรอ้น CM92H เพือ่ตรวจคัดกรองนักศกึษาและบุคลากร
ก่อนเขา้พ้ืนท่ี

CM92H กล้องตรวจจับอุณหภูมิพรอ้มแล้วกับการใชง้านในสถานศึกษาท่ีมจํีานวนนักเรยีนจํานวนมาก ครบทัง้
ระบบการใชง้านในการคัดกรองเจ้าหน้าทีแ่ละนักเรยีนทีโ่รงเรยีนนานาชาติรว่มฤดี

IKEA มัน่ใจใน K3 HIP INFRARED THERMOMETER ในการวางจดุคัดกรองท้ังประตทูางเขา้ออกและภายในอาคารทกุจดุ

โรงเรยีนนานาชาติรว่มฤดี

Site References
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กระทรวงคมนาคม

ธนาคารเพือ่การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)  ใช้ CiF712 วดัอุณหภมูใิบหน้าและหน้าผาก 
เพือ่ตรวจคัดกรองก่อนเข้าพ้ืนทีข่องบุคลากร

7 ELEVEN มัน่ใจใน K3 HIP INFRARED THERMOMETER ในการวางจดุคัดกรองประตทูางเข้า

กระทรวงคมนาคม  ใชชุ้ดกล้องตรวจจับความรอ้น CM95H เพือ่ตรวจคัดกรองก่อนเขา้พืน้ทีข่องบุคลากร

CIF712 เครือ่งสแกนใบหน้า ผู้ทีส่วมหน้ากากอนามยั พรอ้มตรวจจับอุณหภมู ิในการคัดกรองเข้าพ้ืนทีง่าน
รว่มด้วยชว่ยกันปันน�าใจสู้ภัยโควดิ

งาน : "รว่มด้วยชว่ยกัน ปนัน�าใจ
สูภั้ยโควดิ" 

ส่วนหน่ึงขององค์กร และหน่วยงานระดับประเทศท่ีให้ความไว้วางใจ



Pathumwan Princess Hotel

โรงเรยีนนานาชาติ เคไอเอส

ความเชือ่มัน่ในการใช้

Haier สาํนักงานใหญ่  ใชชุ้ดกล้องตรวจจับความรอ้น CM92H เพือ่ตรวจคัดกรองก่อนเขา้พืน้ทีข่องบุคลากรในการทาํงาน

โรงแรม Pathumwan Princess ใชเ้ครือ่ง K3 HIP INFRARED THERMOMETER วัดอุณหภูมิฝา่มอืและหน้าผาก 
และชุดกล้องตรวจจับความรอ้น CM92H จับภาพบุคคลพรอ้มวดัอุณหภมู ิเพือ่ตรวจคัดกรองก่อนเขา้พ้ืนที่

โรงเรยีนนานาชาติ เคไอเอส ใช ้CM92H  วัดอุณหภมูใิบหน้าด้วยกล้องตรวจจับความรอ้น จับภาพบุคคลพรอ้มวัดอุณหภมู ิ
เพือ่ตรวจคัดกรองก่อนเข้าพ้ืนที่

CiF712 พรอ้มติดต้ังกับชุดประตก้ัูนทางเดิน
ในการคัดกรองบุคคลและลงเวลาการทาํงาน
และประตูก้ันทางเดินจะเปิดให้เฉพาะผูผ้า่น
การคัดกรองทีถ่กูต้องแล้วเทา่น้ัน เพือ่การ
ปอ้งกันทีดี่มากยิง่ขึน้

Site References
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BJH Medical ท่ี BIG C

BJH Medical Big C  ใชชุ้ดกล้องตรวจจับความรอ้นทัง้ระบบ CM92H เพือ่ตรวจคัดกรองก่อนเขา้พืน้ทีข่องประชาชน
และบุคลากรในการทาํงาน

กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ใช ้CiF712  วดัอุณหภมูใิบหน้าด้วยกล้องตรวจจับความรอ้น เพือ่ตรวจ
คัดกรองก่อนเขา้พ้ืนที่

งานการประชุมและสมัมนา PPCIL 
มัน่ใจใน K3 HIP INFRARED 
THERMOMETER ในการวางจดุ
คัดกรองประตูทางเข้า

The Mercury Ville  ใชชุ้ดกล้องตรวจจับความรอ้น
ทัง้ระบบ CM92H เพือ่ตรวจคัดกรองก่อนเข้าพืน้ที่
ของประชาชนและบุคลากรในการทาํงาน

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก

ส่วนหน่ึงขององค์กร และหน่วยงานระดับประเทศท่ีให้ความไว้วางใจ



โรงเรยีนสตรวิีทยา

CM92H INFRARED THERMOMETER CAMERA
มาตรการการรบันักทอ่งเทีย่ววถีิใหม ่New Normal
ทีท่างเขา้ทา่เรอืเกาะสเมด็ ชว่ยในการคัดกรอง 
ตรวจจับรงัสคีวามรอ้นบนรา่งกาย จับอุณหภมู ิ/ 
ไมต้่องสมัผสั / วเิคราะห์จากระยะไกล /
ลดการปนเปื้อน ในรูปแบบของเทคโนโลย ีAI รุน่ 
CM92H เพือ่คัดแยกผูป้ว่ยทีม่อุีณหภมูสิงูออกจาก
บุคคลปกติ

K3 เครือ่งวดัอุณหภมู ิ
นํามาประยุกต์ใชใ้นรถ
ขนสง่พนักงาน

ซีคอนสแควร ์นํา CM92H INFRARED 
THERMOMETER CAMERA มาชว่ย
ในการคัดกรองประชาชนและพนักงาน
เพือ่ป้องกันผูท้ีมี่โอกาสป่วย

โรงเรยีนสตรวีทิยา ใช ้CM92H INFRARED THERMOMETER CAMERA เพือ่ใชใ้นการตรวจสอบนักเรยีนและบุคลากร

ความเชือ่มัน่ในการใช้
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โรงเรยีนอุดรวิทยา ใช้ CM92H INFRARED 
THERMOMETER CAMERA เพือ่ใช้ในการ
ตรวจสอบนักเรยีนและบุคลากร

ศูนยร์าชการสรุาษฎรธ์านี ใช ้CiF712  
วดัอุณหภมูใิบหน้าด้วยกล้องตรวจ
จับความรอ้น เพือ่ตรวจคัดกรอง
ก่อนเขา้พืน้ที่

CM92H INFRARED THERMOMETER 
CAMERA วดัอุณหภมูใิบหน้าด้วยกล้อง
ตรวจจับความรอ้น จับภาพบุคคล พรอ้ม
วดัอุณหภมู ิเพือ่ตรวจคัดกรองก่อนเขา้พืน้ที่

KUMON ใช ้K3 ในแต่ละสาขา เพือ่ปอ้งกัน
และคัดกรองทัง้นักเรยีนและผูป้กครอง

ส่วนหน่ึงขององค์กร และหน่วยงานระดับประเทศท่ีให้ความไว้วางใจ

โรงพมิพส์าํนักสลากกินแบ่งรฐับาล นนทบุรี



CM92H INFRARED THERMOMETER 
CAMERA วดัอุณหภมูใิบหน้าด้วยกล้อง
ตรวจจับความรอ้น จับภาพบุคคล พรอ้ม
วดัอุณหภมู ิเพือ่ตรวจคัดกรองก่อนเขา้พืน้ที่

โรงเรยีนสรุวทิยาคาร ใช ้CM92H INFRARED
THERMOMETER CAMERA เพือ่ใชใ้นสถาน
ศกึษา ในการตรวจสอบนักเรยีนและบุคลากร

โรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการ ใช ้CM92H 
INFRARED THERMOMETER CAMERA วดั
อุณหภมูใิบหน้าด้วยกล้องตรวจจับความรอ้น
จับภาพบุคคลพรอ้มวดัอุณหภมู ิเพือ่ตรวจ
คัดกรองก่อนเขา้พืน้ที่

กรมการแพทยแ์ผนไทย ใช ้CM92H INFRARED
THERMOMETER CAMERA วดัอุณหภมูใิบหน้า
ด้วยกล้องตรวจจับความรอ้น จับภาพบุคคล
พรอ้มวดัอุณหภมู ิเพือ่ตรวจคัดกรองก่อนเขา้พืน้ที่

ความเชือ่มัน่ในการใช้
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สาํนักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ (ITSC)

มหาวทิยาลัยมหิดล ใช ้CM92H INFRARED THERMOMETER
CAMERA เพือ่ใชใ้นการตรวจสอบประชาชนและบุคลากร

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ใช้
CM92H INFRARED THERMOMETER CAMERA
เพือ่ใชใ้นการตรวจสอบประชาชนและบุคลากร

HUAWEI ตึก G-TOWER สาํนักงานใหญ ่ใช ้HIP INFRARED
THEMOMETER CAMERA กล้องวดัอุณหภมูบุิคคล รุน่ CM92H
จาก HIP  กล้องตรวจจับความรอ้นสาํหรบัคัดกรอง COVID-19
ถ่ายภาพความรอ้น ประมวลผลด้วย AI อัจฉรยิะ คัดกรองภาพ
ความรอ้นของบุคคลจําเพาะเจาะจงใบหน้า มคีวามแมน่ยาํสงู
ทาํงานรว่มกับเซนเซอรต์รวจจับอุณหภมู ิพรอ้มโปรแกรมอัลกอรทึิม
และเทคโนโลยกีารประมวลผลภาพ ISP เพือ่ความแมน่ยาํในการ
ทาํงานในการใชง้านกับบุคลภายในอาคารสาํนักงาน

สาํนักงานบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ ใช้ CM92H 
INFRARED THERMOMETER CAMERA เพือ่ใช้ใน
การตรวจสอบประชาชนและบุคลากร

ส่วนหน่ึงขององค์กร และหน่วยงานระดับประเทศท่ีให้ความไว้วางใจ



ความเชือ่มัน่ในการใช้

โรงพยาบาลพระราม 9 ใช ้CiF718 วดัอุณหภมูใิบหน้า
ด้วยกล้องตรวจจับความรอ้น เพือ่ตรวจคัดกรองก่อน
เข้าพื้นที่ โดยการใช้ในการติดต้ังหน้าประตูทางเข้า
ชุดก้ันทางเดิน เมือ่การวดัค่าปกติประตจูะเปดิอัตโนมัติ
แต่ถ้าไมผ่า่นจะมีการแจ้งเตือน และประตก้ัูนทางเดินจะไม่เปดิ

CiF712  วัดอุณหภมูใิบหน้าด้วยกล้อง
ตรวจจับความรอ้น เพือ่ตรวจคัดกรอง
ก่อนเขา้พ้ืนท่ี โดยการใชใ้นการติดต้ัง
หน้าประตูทางเข้าชุดก้ันทางเดิน เม่ือ
การวดัค่าปกติประตจูะเปดิอัตโนมัติ
แต่ถ้าไมผ่า่นจะมกีารแจ้งเตือนและ
ประตก้ัูนทางเดินจะไมเ่ปดิ

True ใชเ้ครือ่ง K3 HIP INFRARED 
THERMOMETER วดัอุณหภมูหิน้าผาก
และชุดกล้องตรวจจับความรอ้น เพือ่ตรวจ
คัดกรองก่อนเขา้พืน้ที่

การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย ใช้ CM92H  
วดัอุณหภมูใิบหน้าด้วยกล้องตรวจจับความรอ้น
จับภาพบุคคลพรอ้มวดัอุณหภมู ิเพือ่ตรวจคัดกรอง
ก่อนเขา้พ้ืนท่ี
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การวดัอุณหภูมิ ในหลาย ๆ ที ่ไมว่า่จะเปน็หน่วยงานรฐั เอกชน 
รา้นสะดวกซือ้ ไปจนถึงห้างสรรพสนิค้า สิง่สาํคัญพืน้ฐานทีพ่อจะ
สามารถคัดกรองความเสีย่งและลดการแพรก่ระจายเชือ้โควิด-19 
ได้คือ “การวดัไขด้้วยเทอรโ์มมเิตอร”์ แต่ทาง HIP สามารถตรวจหา
ประวติัอาชญากรรมได้ด้วยในทเีดียว สามารถนําไปรองรบัการตรวจ
ประวติัอาชญากรรม ขอ้มลูด้านสาธารณสขุ ทาํให้ได้ขอ้มลูทีร่วดเรว็
ถกูต้อง แมน่ยาํ ติดต้ังจรงิ ณ "ศูนยร์าชการจังหวดัสระบุร"ี พรอ้ม
ศูนยต์รวจสอบอ่ืน ๆ

บรษัิท BIOMT (บรษัิท ไบโอฟารม์าเทค จํากัด และ บรษัิทไบโอ
ฟารม์าแปซฟิกิ จํากัด) สถานทีร่บัผลิตวติามนิและผลิตภัณฑเ์สรมิอาหาร
มาตรฐาน GMP ทีใ่ชเ้ทคโนโลยรีะดับโมเลกลุและแล็บ ของคณุปอย ตรชีฎา
เพชรรตัน์ เลือกใช้ระบบป้องกันและเข้าออกอาคารทัง้ห้องแล็บและออฟฟศิ
ด้วยระบบ Access Control พรอ้มระบบการด์เข้าออก และระบบสแกนหน้า
(HIP Face Scan) ในการดแูล อาคารและโรงงานผลิต พรอ้มทัง้เลือกใช้
เครือ่งวดัอุณภมู ิK3 HIP INFRARED THERMOMETER คัดกรองผู้ปว่ย
และ HIP Smart Door Bell ภายในรา้น Cafe Tabebuya เพือ่รองรบั
ทัง้แขกและลกูค้าทีเ่ขา้มาติดต่อประสานงาน

ส่วนหน่ึงขององค์กร และหน่วยงานระดับประเทศท่ีให้ความไว้วางใจ

“CiF712 New Normal ตรวจโควิด-19 
พรอ้มเชก็ประวติัอาชญากรรม”



สาํนักทาํเนียบนายกรฐัมนตรี
ติดต้ังเครือ่งสแกนหน้ารุน่ HIP CMiF69TS 
พรอ้มระบบในการบันทึกเวลาเจ้าหน้าท่ี
และการนํามาใชใ้นการควบคมุ
การเข้าออกประตขูองเจ้าหน้าท่ี

Artisan Ratchada พระราม 9 
โครงการคอนโดมเินียม และสาํนักงานขนาดใหญ่
ใจกลางเมอืง เลือกใชร้ะบบไมก้ั้นรถ จาก HIP 
Carpark Barrier ชนิดไมก้ั้น 90 องศา เพ่ือใช้ใน
พ้ืนท่ีอาคารท่ีมเีพดานไมส่งูมาก เหมาะกับติดต้ัง
ทัง้ภายนอกให้เกิดความสวยงามและภายใน
อาคารลานจอดท่ีมพ้ืีนท่ีจํากัด

UNESCO
ติดต้ังระบบไมก้ั้นเขา้ออก 
และเพิม่ระบบความปลอดภัย 
ด้วยเครือ่งสแกนใบหน้า
พรอ้มระบบ CMiF66S

THE PLANT BANG KHAE
ติดต้ังระบบไม้ก้ัน ในทางเข้าออก 
พรอ้มระบบสาํรองไฟในการใชง้านฉกุเฉิน
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โครงการก่ิงแก้ว
พฤกษาเรยีลเอสเตท

แอลแอลไอท ี(ประเทศไทย) จํากัด

Royal Tower Condominium

ติดต้ังระบบไม้ก้ันรถ ในทางเขา้ออก พรอ้ม
ชุดอุปกรณ์เครือ่งอ่านบตัรและระบบก้ัน
ทางเดิน Flap Gate พรอ้มระบบควบคมุ
ประต ูAccess Control

รา้นชานม BEAR HOUSE
เลือกใช้ระบบ HIP CLOUD SECURITY ทีม่ทีัง้กล้องวงจรปิด
CCTV ระบบกันงัดประตแูละระบบแจ้งเตือนควันและไฟไหม้
Smoke Detector พรอ้มอุปกรณ์อ่ืน ๆ ในการติดตามเฝา้ระวงั
ในแต่ละสาขา ทัง้การดแูลผา่นแอพพลิเคชัน่ของผูใ้ช้และการ
เฝ้าระวัง 24 ชัว่โมงของศูนย์ควบคมุ HIP CLOUD SECURITY

ติดต้ังระบบไม้ก้ันรถ ในทางเขา้ออกอาคาร
พรอ้มชุดอุปกรณ์เครือ่งอ่านบัตรระยะไกล

ติดต้ังระบบไม้ก้ันรถ ในทางเขา้ออกหมู่บา้น
พรอ้มชุดอุปกรณ์เครือ่งอ่านบัตรระยะไกล

ส่วนหน่ึงขององค์กร และหน่วยงานระดับประเทศท่ีให้ความไว้วางใจ



งานสมัมนาความรว่มมอืเศรษฐกิจ
การค้าจีน(กวางตุ้ง)-ไทย
งานระดับประเทศ ท่ีมีผูท้รงคณุวุฒิระดับสงูท้ังไทยและ
ต่างประเทศ เลือกใชชุ้ดระบบความปลอดภัย HIP อาทิ
เครือ่ง X-Ray ระดับสงูเพือ่ตรวจสอบกระเป๋าสมัภาระ
และเครือ่ง Walkthrough Metal Detector ตรวจจับ
อาวุธและวตัถุอันตราย เพ่ือป้องกันเหตุท่ีไม่คาดฝนั

Korat Stronger Together  ใชเ้ครือ่ง 
Walkthrough Metal Detector ตรวจจับ
อาวธุและวตัถอัุนตราย ไว้ให้กับศูนย์การค้า
เทอรม์ินอล 21 โคราช 

งานบุญเปดิศูนย์การค้า
Terminal21 Korat
"สรา้งขวัญกําลังใจ และก้าวต่อไปด้วยกัน"
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Saransiri 2
ติดต้ังระบบไม้ก้ันรถ ในทางเขา้ออกหมู่บา้น
พรอ้มชุดอุปกรณ์เครือ่งอ่านบัตรและระบบ
กล้องวงจรปิด พรอ้มระบบควบคุมประตู
Access Control

ส่วนหน่ึงขององค์กร และหน่วยงานระดับประเทศท่ีให้ความไว้วางใจ

เลือกใชร้ะบบ LPR (License Plate Recognition) โปรแกรม
อ่านปา้ยทะเบยีนรถยนต์อัตโนมติั Car Park Version เปิดปิด
ไมก้ั้นอัตโนมติั จดจําทะเบยีน สัง่การทาํงานไมก้ั้นทนัท ี
สามารถอ่านปา้ยทะเบยีนเปิด-ปิด อัตโนมติั พรอ้มเก็บขอ้มลู
ภาพถ่าย รถเขา้ออก คนขบั และอ่ืน ๆ  เฝา้ระวงัรถเปา้หมายท่ี
เปน็รถต้องสงสยัหรอืไมต้่องการให้เขา้ (Black List and 
Watch List) Export ขอ้มลูได้ ครบ ๆ  ทกุขัน้ตอน เพิม่ความ
ทนัสมยั เพิม่ความสะดวกสบาย 

Honglin Electric Power
Technology (Thailand) Co., Ltd.

กระทรวงสาธารณสุขและกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ พรอ้มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ
หน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง เลือกใช้อุปกรณ์รกัษาความปลอดภัย จาก HIP ท้ังระบบกล้องวงจรปิด CCTV และระบบ
ควบคุมการเขา้ออก Access Control พรอ้มอุปกรณ์ล๊อกประตใูนการดูแลและควบคมุภายในโครงการ
"โรงปลกูกัญชาทางการแพทย์ระบบปดิ"



บรษัิทบรกิารภาคพ้ืน ทา่อากาศยานไทย จํากัด
(AOTGA) ติดต้ังเครือ่งสแกนน้ิวมอืพรอ้ม
ควบคมุประตู Access Control และการ
ลงเวลาการทํางานของพนักงาน

Site References

กระทรวงสาธารณสุขและกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
พรอ้มโรงพยาบาลสูงเนิน จังหวดันครราชสีมา 
เลือกใชอุ้ปกรณ์รกัษาความปลอดภัยจาก HIP 
ทัง้ระบบกล้องวงจรปิด CCTV และระบบ ควบคมุ
การเขา้ออก Access Control พรอ้มอุปกรณ์ล๊อก
ประต ูในการดูแลและควบคมุภายในโครงการ
"โรงปลกูกัญชาทางการแพทยร์ะบบปดิ"

เลือกใชร้ะบบ LPR (License Plate Recognition) โปรแกรมอ่านป้ายทะเบยีนรถยนต์อัตโนมติั Car Park Version เปิดปิด
ไมก้ั้นอัตโนมติั จดจําทะเบยีน สัง่การทาํงานไมก้ั้นทันที สามารถอ่านป้ายทะเบยีนเปิด-ปิด อัตโนมติั พรอ้มเก็บขอ้มลูภาพถ่าย
รถเขา้ออก คนขบั และอ่ืน ๆ เฝา้ระวงัรถเปา้หมายทีเ่ป็นรถต้องสงสยัหรอืไมต้่องการให้เข้า (Black List and Watch List)
Export ขอ้มลูได้ ครบ ๆ ทกุขัน้ตอน เพิม่ความทนัสมยั เพ่ิมความสะดวกสบาย 

มหาวทิยาลัยศรปีทมุ
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UOB KayHian
เลือกใชเ้ครือ่งอ่านการด์พรอ้มควบคมุประตู
Access Control ในการเขา้ออกอาคารและ
ประตทูกุจดุ

ส่วนหน่ึงขององค์กร และหน่วยงานระดับประเทศท่ีให้ความไว้วางใจ

SARANSIRI แจ้งวัฒนะ
ติดต้ังระบบไม้ก้ันรถ ในทางเขา้ออกหมู่บา้น
พรอ้มชุดอุปกรณ์เครือ่งอ่านบัตรระยะไกล

โรงเรยีนมหรรณพาราม
เลือกใชเ้ครือ่งสแกนใบหน้าพรอ้มการลง
เวลาการทาํงานของเจ้าหน้าที่

เลือกใชร้ะบบ LPR (License Plate Recognition) โปรแกรม
อ่านปา้ยทะเบยีนรถยนต์อัตโนมติั Car Park Version เปิดปิด
ไมก้ั้นอัตโนมติั จดจําทะเบยีน สัง่การทาํงานไมก้ั้นทนัท ี
สามารถอ่านปา้ยทะเบยีนเปิด-ปิด อัตโนมติั พรอ้มเก็บขอ้มลู
ภาพถ่าย รถเขา้ออก คนขบั และอ่ืน ๆ  เฝา้ระวงัรถเปา้หมายท่ี
เปน็รถต้องสงสยัหรอืไมต้่องการให้เขา้ (Black List and 
Watch List) Export ขอ้มลูได้ ครบ ๆ  ทกุขัน้ตอน เพิม่ความ
ทนัสมยั เพิม่ความสะดวกสบาย 

โครงการหมูบ้่าน PATREEDA 
AVENUE RANGSIT-KLONG 2



โรงเรยีนนานาชาติรเีจ้นท ์พทัยา

ติดต้ังระบบไม้ก้ันรถ ในทางเขา้ออก
พรอ้มชุดอุปกรณ์เครือ่งอ่านบัตรระยะไกล

ติดต้ังใชเ้ครือ่งอ่านการด์พรอ้มควบคุมประต ู
Access Control และการลงเวลาการทาํงาน
ของพนักงาน

Sea Saran Condominium

วางใจใชร้ะบบรกัษาความปลอดภัยจาก HIP
บันทึกและเก็บข้อมูล 1 ปี เพ่ือความปลอดภัย
และการตรวจสอบสงูสดุ และระบบควบคมุ
การเข้าออก Access Control พรอ้มอุปกรณ์
ล๊อกประตใูนการดแูลและควบคุมภายในโครงการ
"โรงปลกูกัญชาทางการแพทย์ระบบปิด"

ศูนยเ์พาะเล้ียงเน้ือเยือ่พชื
โรงเรอืนกัญชาเชยีงราย

เลือกใชร้ะบบ LPR (License Plate Recognition) โปรแกรม
อ่านป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมติั Car Park Version เปิดปิด
ไมก้ั้นอัตโนมติั จดจําทะเบยีน สัง่การทาํงานไมก้ั้นทนัท ี
สามารถอ่านปา้ยทะเบยีนเปิด-ปิด อัตโนมติั พรอ้มเก็บขอ้มลู
ภาพถ่าย รถเข้าออก คนขับ และอ่ืน ๆ  เฝา้ระวงัรถเปา้หมายท่ี
เปน็รถต้องสงสัยหรอืไมต้่องการให้เข้า (Black List and 
Watch List) Export ขอ้มลูได้ ครบ ๆ  ทกุขัน้ตอน เพิม่ความ
ทนัสมยั เพิม่ความสะดวกสบาย 

โครงการ Grand Phetcharat ระยอง

Site References



93-94

บรษัิท นิว ลคุ ดีไซน์ จํากัด

The Sand Village

ติดต้ังระบบไม้ก้ันรถ ในทางเขา้ออก
พรอ้มชุดอุปกรณ์เครือ่งอ่านบัตร 

งาน ปฐมอัญเชิญ พระบรมเกศาธาตุ
จากประเทศศรลัีงกา
ประดิษฐาน ณ พระตําหนักเพช็ร วดับวรนิเวศวิหาร
เลือกใช ้HIP ประตตูรวจสอบโลหะและอาวธุ
(HIP Walkthrough Metal Detector)
ในการตรวจสอบปอ้งกันในสถานทีจั่ดงานครัง้น้ี

ติดต้ังระบบไม้ก้ันรถ ในทางเขา้ออกหมู่บา้น
พรอ้มชุดอุปกรณ์เครือ่งอ่านบัตรระยะไกล

ส่วนหน่ึงขององค์กร และหน่วยงานระดับประเทศท่ีให้ความไว้วางใจ

เลือกใชร้ะบบ LPR (License Plate Recognition) โปรแกรม
อ่านป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมติั Car Park Version เปิดปิด
ไมก้ั้นอัตโนมติั จดจําทะเบยีน สัง่การทาํงานไมก้ั้นทนัท ี
สามารถอ่านปา้ยทะเบยีนเปิด-ปิด อัตโนมติั พรอ้มเก็บขอ้มลู
ภาพถ่าย รถเข้าออก คนขับ และอ่ืน ๆ  เฝา้ระวงัรถเปา้หมายท่ี
เปน็รถต้องสงสัยหรอืไมต้่องการให้เข้า (Black List and 
Watch List) Export ขอ้มลูได้ ครบ ๆ  ทกุขัน้ตอน เพิม่ความ
ทนัสมยั เพิม่ความสะดวกสบาย 

โครงการหมูบ้่าน THE PROUD
วงแหวน-รามอินทรา



หจก.ประดิษฐ ์เอ็กซบิช่ัิน

กรมชลประทาน
ติดต้ังระบบไม้ก้ันรถ ในทางเขา้ออก
ลานจอดรถ พรอ้มชุดอุปกรณ์เครือ่ง
อ่านบตัรระยะไกล

ติดต้ังใชเ้ครือ่งสแกนน้ิวมือพรอ้ม
ควบคุมประต ูAccess Control 
เขา้ออกอาคาร

เลือกใชเ้ครือ่งสแกนลายน้ิวมือพรอ้มการ
ลงเวลาการทํางานของพนักงาน

Arthur Place

Site References

เลือกใชเ้ครือ่งสแกนใบหน้า พรอ้ม
การลงเวลาการทาํงานของเจ้าหน้าที่

โรงเรยีนหทยันิรมล



95-96

POSCO TCS

บา้นปรารถนา

บา้นวรศิรา 5

ติดต้ังระบบไม้ก้ันรถ ในทางเขา้ออก
ลานจอดรถ พรอ้มชุดอุปกรณ์เครือ่ง
อ่านบตัรระยะไกล

ติดต้ังระบบไม้ก้ันรถ ในทางเขา้ออก
หมู่บา้น พรอ้มชุดอุปกรณ์เครือ่ง
อ่านบตัรและระบบกล้องวงจรปิด 

ติดต้ังระบบไม้ก้ันรถ ในทางเขา้ออก
หมู่บา้น พรอ้มชุดอุปกรณ์เครือ่ง
อ่านบตัรระยะไกล

ส่วนหน่ึงขององค์กร และหน่วยงานระดับประเทศท่ีให้ความไว้วางใจ

Elite Salaya
ติดต้ังระบบไม้ก้ันรถ ในทางเขา้ออกหมู่บา้น
พรอ้มชุดอุปกรณ์เครือ่งอ่านบัตรและระบบ
กล้องวงจรปิด



ศูนยป์ลกูถ่ายไขกระดกูกุมารฯ
รพ.พระมงกุฏ

บจก. ยูเรสซเิดนซ ์ซอยพทุธบูชา 38
ติดต้ังระบบไม้ก้ันรถ ในทางเขา้ออกลาน
จอดรถ พรอ้มชุดอุปกรณ์เครือ่งอ่านบตัร
ระยะไกล

ภาพงานติดต้ังใชเ้ครือ่งสแกนน้ิวมอืและ
ใบหน้า พรอ้มควบคมุประตู Access Control
และการลงเวลาการทํางานของพนักงาน

ภาพงานติดต้ังใชเ้ครือ่งสแกนน้ิวมอืพรอ้ม
ควบคุมประตู Access Control และการลง
เวลาการทาํงานของพนักงานและบุคคลากร

ภาพงานติดต้ังใชเ้ครือ่งสแกนน้ิวมอืพรอ้ม
ควบคุมประตู Access Control และการลง
เวลาการทาํงานของพนักงานและบุคคลากร

AIA

คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

Site References
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คอนโด The HUG บางแสน

โรงแรมออรอรา่ พทัยา

โครงการหมูบ้่านเดอะทรสัต์ ทาวน์
บงึคําพรอ้ย ปทมุธานี

นิติบุคคล ตึกชา้ง

ติดต้ังระบบไมก้ั้นรถ ในทางเขา้ออกอาคาร
พรอ้มชุดอุปกรณ์เครือ่งอ่านบตัรและระบบ
กล้องวงจรปิด 

ติดต้ังระบบไมก้ั้นรถ ในทางเขา้ออกอาคาร
พรอ้มชุดอุปกรณ์เครือ่งอ่านบตัรและระบบ
กล้องวงจรปิด 

ติดต้ังระบบไมก้ั้นรถ ในทางเขา้ออกหมูบ้่าน
พรอ้มชุดอุปกรณ์เครือ่งอ่านบตัร

ติดต้ังระบบไมก้ั้นรถ ในทางเขา้ออกอาคาร
พรอ้มชุดอุปกรณ์เครือ่งอ่านบตัร 

ส่วนหน่ึงขององค์กร และหน่วยงานระดับประเทศท่ีให้ความไว้วางใจ



บา้นรม่ไม้ โรจนะ อยุธยา

เดอะ สปรงิทาวน์
ติดต้ังระบบไม้ก้ันรถ ในทาง
เขา้ออกอาคาร พรอ้มชุดอุปกรณ์
เครือ่งอ่านบตัร 

ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดทัง้โครงการ
เพือ่ความปลอดภัยของบา้นและ
ผูพั้กอาศัย

ติดต้ังระบบไม้ก้ันรถ ในทางเขา้ออก
อาคาร พรอ้มชุดอุปกรณ์เครือ่ง
อ่านบตัร 

ติดต้ังระบบไม้ก้ันรถ ในทางเขา้ออก
หมู่บา้น พรอ้มชุดอุปกรณ์เครือ่ง
อ่านบตัร 

ชวนชืน่ ซต้ีิ โครงการ
เบลล์พารค์ 3

Kellogg’s

Site References
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หมูบ่า้นนันทน์ลิน เฟส 3 
ถนนคู้คลองสบิสอง

โรงพยาบาลกรุงเทพครสิเตียน
นครปฐม

มลูนิธแิหง่สภาครสิตจักร
ในประเทศไทย ราชเทวี

บรษัิท ไทยมลัลิเอเบลิไอออน
แอนด์สตีล จํากัด

ติดต้ังระบบไม้ก้ันรถ ในทางเขา้ออก
หมู่บา้น พรอ้มชุดอุปกรณ์เครือ่ง
อ่านบตัร 

ภาพการติดต้ังใชง้าน ทีเ่ลือกใช้เครือ่งสแกนใบหน้า
และการลงเวลาการทาํงานของพนักงาน

ภาพการติดต้ังใชง้าน ทีเ่ลือกใช้เครือ่งสแกนใบหน้า
และการลงเวลาการทาํงานของพนักงาน

ภาพการติดต้ังใชง้าน ทีเ่ลือกใช้เครือ่งสแกนใบหน้า
และการลงเวลาการทํางานของพนักงาน

ส่วนหน่ึงขององค์กร และหน่วยงานระดับประเทศท่ีให้ความไว้วางใจ



GDH 559 จํากัด
เลือกใชร้ะบบ CCTV และอุปกรณ์
ประตแูม่เหล็กไฟฟา้ ของ HIP ติดต้ัง
อาคารทัง้ระบบ

กองบงัคับการตํารวจ
นครบาล 1 ทัง้ 9 สถานีตํารวจ
ติดต้ัง HIP NB-IoT GPS TRACKER 
CMV7765 ในการติดตามและ
ประสานงานของเจ้าหน้าที่

หมูบ่า้นธาดาพารค์ 2
เลือกใชร้ะบบ Carpark และระบบ
อ่านบตัรระยะไกล

Site References

• สถานีตํารวจนครบาลดสิุต
• สถานีตํารวจนครบาลสามเสน
• สถานีตํารวจนครบาลนางเล้ิง
• สถานีตํารวจนครบาลชนะสงคราม
• สถานีตํารวจนครบาลพญาไท

9 สถานีตํารวจนํารอ่ง

• สถานีตํารวจนครบาลมกักะสนั
• สถานีตํารวจนครบาลดินแดง
• สถานีตํารวจนครบาลห้วยขวาง
• สถานีตํารวจนครบาลบางโพ
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SUPALAI PRIDE
เลือกใชร้ะบบ Carpark และระบบ
กล้องวงจรปิด

POSCO Smart Gallery
เลือกใชเ้ครือ่งสแกนใบหน้า พรอ้มระบบ
บนัทกึเวลาและอุปกรณ์ประตแูม่เหล็กไฟฟา้
ของ HIP ติดต้ังอาคารและทางเขา้ทัง้ระบบ

บรษัิท แนชเชอรลั จํากัด
เลือกใชร้ะบบ Carpark และระบบอ่าน
บตัรควบคุมการเขา้-ออกของเจ้าหน้าที่
และรถขนสง่

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
ติดต้ัง HIP NB-IoT CAR AI ในการติดตาม
และประสานงานของเจ้าหน้าที ่และปอ้งกัน
การหลับในหรอืทาํธุระนอกเหนือการขบัรถ

ส่วนหน่ึงขององค์กร และหน่วยงานระดับประเทศท่ีให้ความไว้วางใจ



MAXX Professional Fitness
เลือกใชร้ะบบประตเูปิด-ปิดอัตโนมัติ
ในระบบเขา้ออก

ครมีติร RUOY CHAI
เลือกใชเ้ครือ่งระบบบันทึกเวลา
และอุปกรณ์กลอนประตแูม่เหล็กไฟฟา้
ของ HIP ติดต้ัง อาคารและทางเขา้
ทัง้ระบบ

บา้นชยัพฤกษ์ 2
เลือกใชร้ะบบ Guard Tour ในการ
ติดตามและปฏิบติังานของเจ้าหน้าที่

หจก. ไซคอนเทคซพัพลาย
เลือกใชร้ะบบ Carpark ในระบบเขา้ออก

Site References
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Condo@tree
เลือกใชร้ะบบ Carpark ใน
ระบบเขา้ออก

แลนโทร
เลือกใชร้ะบบบนัทกึเวลาและอุปกรณ์กลอน
ประตแูม่เหล็กไฟฟา้ ของ HIP ติดต้ังอาคาร
ทัง้ระบบ

Beauty Gems Group
เลือกใชร้ะบบบนัทกึเวลาและอุปกรณ์
กลอนประตแูมเ่หล็กไฟฟ้า ระบบกล้อง
วงจรปิด และประตก้ัูนทางเดินของ HIP
ติดต้ังอาคารทัง้ระบบ

Thammasat University 
Rangsit
เลือกใชร้ะบบบนัทกึเวลาและอุปกรณ์
กลอนประตูแม่เหล็กไฟฟ้า ของ HIP
ติดต้ังอาคารทัง้ระบบ

ส่วนหน่ึงขององค์กร และหน่วยงานระดับประเทศท่ีให้ความไว้วางใจ



โครงการหมูบ้่านชวนชืน่สรินิธร
เลือกใชไ้ม้ก้ัน HIP พรอ้มเครือ่ง
อ่านการด์ทัง้ระบบ

โครงการ เมอืงทองธานี
เลือกใช ้Software Carpark ของ
HIP พรอ้มไม้ก้ัน HIP ครบวงจร

Dino Planet
เลือกใชป้ระตูก้ันทางเดินอัตโนมัติ
Turnstile ในระบบเขา้ออก

บรษัิท นีออนเวริค์ส ์คอมมนิูเคช่ันส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด
เลือกใชร้ะบบรกัษาความปลอดภัยทัง้ระบบ
ต้ังแต่ทางเขา้จนถึงระบบภายใน
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บรษัิท ฮ่าฮามา โคราช จํากัด
เลือกใชป้ระตูก้ันทางเดินอัตโนมัติ
Flap Gate ในระบบเขา้ออก

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เลือกใช ้ไม้ก้ัน HIP พรอ้ม
เครือ่งอ่านการด์ทัง้ระบบ

ระบบประตูเล่ือนอัตโนมติั
แบบ Automatic สามารถใช้รโีมทสัง่
เปิดปิดประตไูด้ รองรบัน�าหนักประตถึูง 
1,800 kg สามารถต่อระบบเซนเซอรต่์าง ๆ 
ได้ตามต้องการ กําลังขับแรง ทน อึด
ราคาประหยัด ต้องรุน่น้ีเลย HIP Motor
Sliding Gate Model: CMPW202

ส่วนหน่ึงขององค์กร และหน่วยงานระดับประเทศท่ีให้ความไว้วางใจ

เครือ่งสแกนลายน้ิวมือ โดยการใชใ้นการติดต้ัง
หน้าประตทูางเขา้ชุดก้ันทางเดิน ในการใชง้าน
กับพนักงานโรงงานจํานวนมาก ในการเขา้ออก
พรอ้มบนัทกึเวลาการทาํงานควบคู่ไปด้วย



โครงการหมูบ้่านวโรรส 2
เลือกใชร้ะบบ Carpark HIP พรอ้มระบบ
อ่านบตัรระยะไกลในระบบเขา้ออกหมู่บา้น

AB Food & Beverages
เลือกใชร้ะบบก้ันทางเดิน Turnstile
ในระบบเขา้ออกอาคารโรงงาน

โรงเรยีนอนุบาลอาเซยีน
วเิทศศาสตร์
เลือกใชร้ะบบสแกนใบหน้า ในการใชง้าน
ภายในอาคาร

โครงการหมูบ้่านทาลานา
เลือกใชร้ะบบ Carpark HIP ในระบบ
เขา้ออกหมู่บา้น
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เครือ่งสแกนลายน้ิวมือ
รุน่ Ci690S
ทํางานรว่มกับชุดควบคมุประตสํูาหรบั
ห้องสํานักงานโครงการ พรอ้มท้ังใช้
เครือ่งสแกนลายน้ิวมือ CMi681s สาํหรบั
บนัทึกเวลาทํางานของพนักงาน และยงั
เลือกใชชุ้ดนาฬิกายามจํานวน 2 ชุด เพ่ือ
ใชสํ้าหรบัตรวจสอบการทํางานของ
เจ้าหน้าท่ี รปภ. ทีต้่องเดินตรวจตรา
จดุต่าง ๆ ภายในโครงการตามชว่งเวลา
ท่ีกําหนดไว้

สแกนลายน้ิวมือเพ่ือใชส้าํหรบับันทึกจํานวนครัง้
การเข้าจอดรถ ชว่ยให้เจ้าของลานจอดรถสามารถ
ตรวจสอบจํานวนรถเข้าลานจอดรถพรอ้มดึง
ข้อมูลบนัทึกจากเครือ่งสแกนลายน้ิวมือ

โครงการหมูบ้่าน
ชวนชืน่โมตัส
เลือกใชไ้ม้ก้ัน HIP พรอ้มเครือ่ง
อ่านการด์ทัง้ระบบ

สถานีบรกิารก๊าซธรรมชาติ NGV
เลือกใชร้ะบบสแกนลายน้ิวมือ พรอ้มระบบ
ควบคุมประตใูนการใชง้านสถานี

ส่วนหน่ึงขององค์กร และหน่วยงานระดับประเทศท่ีให้ความไว้วางใจ



โครงการอาคารทีเ่ลือกใชร้ะบบควบคุม
ประต ูAccess Control พรอ้มโปรแกรม
และเครือ่งสแกนหน้า เครือ่งสแกนบตัร
และลายน้ิวมือ พรอ้มโปรแกรมควบคมุ
ครบวงจร

AR Group
เลือกใชร้ะบบ Carpark 
ในการเข้าอาคารโรงงาน

โครงการหมูบ้่านนันทวนั
เลือกใชร้ะบบ Carpark HIP พรอ้มระบบ
อ่านบตัร สาํหรบัผูพ้กัอาศัย

โครงการ ไพรเวท พารค์
เลือกใช ้ไม้ก้ัน HIP พรอ้มเครือ่ง
อ่านการด์ทัง้ระบบ
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ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายละเอียดทัง้หมดโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บรษัิท เอชไอพ ีซเีคียวรต้ีิ กรุป๊ จํากัด.

บรษัิท เอชไอพ ีซเีคียวรต้ีิ กรุป๊ จํากัด.  HIP SECURITY GROUP CO.,LTD
74 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
74 Soi Supapong 3  Yaek  8 , Nongbon  Prawet  Bangkok 10250

HIPGROUP @HIPGROUP HIP CHANNEL
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HIP SECURITY GROUP
Canada
HIP GLOBAL INC.

Thailand
HIP GLOBAL CO., LTD.
HIP DIGITAL CO., LTD.
HIP IoT (Thailand) CO., LTD.
HIP ASSET MANAGEMENT CO., LTD.
SECURITY HIP CLOUD CO., LTD.
HIP SMART GUARD CO., LTD.
HIP PARKING CO., LTD.
FIBERTOWER CO., LTD.

Malaysia
HIP SOLUTIONS (M) SDN. BHD.

HIP CLOUD SECURITY SDN. BHD.

Myanmar
HIP MYANMAR COMPANY

China
HIP TECHNOLOGY CO., LTD.

Hong Kong
HIP SECURITY CO., LTD.

Singapore
HIP GLOBAL INC.

USA
HIP GLOBAL INC.

Thailand

Canada Hong Kong Malaysia Myanmar

China USA Singapore

        ในด้านการดําเนินนโยบายในต่างประเทศ บรษัิท เอชไอพ ีซเีคียวรต้ีิ กรุป๊ จํากัด  ขยายสาขาให้รองรบั
กับผูใ้ชง้านในต่างประเทศ ซึง่มกีารต้ังเปา้หมายหลักให้เปน็ศูนยก์ลางกระจายสนิค้าให้แพรห่ลาย โดยมี
บรษัิท เอชไอพ ีซเีคียวรต้ีิ กรุป๊ จํากัด เปน็ศูนยก์ลาง เพือ่เพิม่โอกาสในการสรา้งแบรนด์สนิค้าให้ก้าวถึง
ระดับสากล ทัง้สรา้งโอกาสในการรบัรูเ้ทคโนโลยีใหม ่ๆ  ในแต่ละประเทศ เพือ่นํามาพฒันาต่อยอดในการสรา้ง
ความได้เปรยีบด้านเทคโนโลย ีเพิม่ศกัยภาพทีส่งูขึน้มาใชใ้นประเทศ

“HIP Security Group Co., Ltd. expanded to overseas as the
center of distribution of security products from Thailand
such as China, USA, Singapore, Canada, Hong Kong, 
Malaysia and Myanmar.”
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