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“มากกว่าความปลอดภัย คือความใส่ใจจากเรา”

WATASHI ได้รับการคัดเลือกจาก Forbes นิตยสารระดับโลก

ให้เป็นหน่ึงในบริษัทชั้นน าระดับโลกด้าน AIOT (AI + IOT)
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ให้ความปลอดภัย

ครบวงจรเป็นเรื่อง

ง่ายส าหรับทุกคน

ไดร้ับมาตรฐาน
การออกแบบ

ลดความเส่ียงของ
การถูกโจรกรรม

ผลิตจากโรงงาน
คุณภาพ

ต้ังใจคิดค้น
สินค้าใหม่อยู่เสมอ

Watashi  AIoT System

• ใช้งานง่าย

• เมนูไทย / ENG

• ติดตั้งได้ง่าย

เพ่ือลูกค้า

มั่นใจในความเสถียร
ของระบบ ใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง

ภารกิจของเรา

1. การติดกล้องวงจรปิดและสัญญาณกันขโมยช่วยลดความเส่ียงของการถูกโจรกรรม
2. ระบบของเราได้พัฒนาให้ใช้งานง่าย เสถียร รวมทุกอย่างในแอพเดียว



ตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบ
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หลอดไฟ,
กล้องวงจรปิด,

Video door bell,
ปลั๊ก, สวิตช์ไฟ

เซนเซอร์ไร้สายตรวจ
ต าแหน่งของวัตถุ PIR 
และสภาพส่ิงแวดล้อม: 
จับควัน, จับแก็ส, จับ
น ้าล้น, สวิตช์ไฟ



ตัวอย่างการใช้งานชุดอุปกรณ์

1. Smart Gateway

2. เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ
และความชื้น (Smart 
Temperature and 
Humidity Sensor)

3. Watashi Smart plug

เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิจับ

ได้ว่า อากาศร้อน ก็จะส่ังงานให้ 
Smart plug เปิดพัดลมท างาน



ตัวอย่างการใช้งานชุดอุปกรณ์

1. Smart Gateway
2. Sensor เปิด-ปิด ม่าน

ส่ังการเปิด-ปิด ผ้าม่าน
ผ่านสมาร์ทโฟน ได้ทุกท่ีท่ัวโลก

ตั้งเวลา

เปิดปิด
ผ้าม่าน
หน้าต่าง



ตัวอย่างการใช้งานชุดอุปกรณ์

1. Smart Gateway
2. เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว 

PIR Sensor
3. กล้อง CCTV จัดภาพของส่ิงที่
เคลื่อนไหว

เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจพบการบุกรุก 
ระบบจะแจ้งไปยัง Smartphone 
ของคุณ พร้อมแสดง
ภาพเคลื่อนไหว ณ ปัจจุบัน ทันที

แจ้งเตือนการบุกรุกไปที่
Smartphone ของคุณ



จับสัญญาณ 
ผู้บุกรุก ได้ทันที



แก๊สรั่ว

แจ้งเตือน4เหตุร้ายด้วยเซ็นเซอร์ IOT

น ้าล้น ไฟไหม้โจรข้ึนบ้าน

แจ้งก่อนเกิดเหตุ ให้ทุกความปลอดภัยอยู่ในมือคุณ 



แอพเดียวควบคุม IOT ได้ทุกอย่าง
ให้ทุกความปลอดภัยอยู่ในมือคุณ ให้คุณรู้ทุกความเคลื่อนไหวในบ้าน ผ่าน Smart System

เซ็นเซอร์ตรวจจับความผิดปกติ

กล้องวงจรปิดและ Video door bell

โคมไฟ หลอดไฟอัจฉริยะ



ความปลอดภัยด้านข้อมูล

• ISO 27001 ได้รับการรับรอง มาตรฐานสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ด้านความปลอดภัย

• ISO 27017 ได้รับการรับรอง แนวทางปฏิบัติในการจัดการความ
ปลอดภัยของการให้บริการคลาวด์

• ISO 27018 personal data protection ได้รับการรับรอง 
มาตรฐานสากลส าหรับความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลทีจ่ะ
ใช้กับผู้ให้บริการคลาวด์

ระบบป้องกนัผ้ ูอืน่เข้าถึงข้อมูล

• ปลอดภัยย่ิงข้ึนด้วยการเข้ารหัส ความปลอดภัยระดับสูงสุด ส่งผ่าน
ข้อมูลแบบ AES และ HTTPS WAN / LAN ข้อมูลจึงไมส่ามารถ
ถอดรหัสได้แม้ว่าอปุกรณ์จะสูญหาย

• Dynamic key allocation รูปแบบรหัสไดนามิก (Algorithm  
dynamic allocation when connecting to network)

• ได้รับการรับรองจาก GDPR ร่างกฎหมายให้ความคุ้มครองข้อมลู
ส่วนบุคคลของผู้บริโภคฉบับใหม่ของยุโรป

ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ

• ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 9001 มาตรฐานระบบคุณภาพที่ก ากับ
ดูแลทั้งการออกแบบ การพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ

• และได้รับการ รับรอง FCC/CE/SRRC สามารถจ าหน่ายสินค้า ทุก
รายการได้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรปและจีนได้

• ได้รับการรับรอง ROHS/REACH การรักษาส่ิงเเวดลอ้ม

เลือกพันธมิตรทีเ่ช่ือถอืได้

• WATASHI จับมือ AWS พัฒนาเทคโนโลยี Cloud Service ที่เป็น
ผู้ให้บริการ ด้านการจัดการข้อมูลความปลอดภัยสูง กล้าการันตี
99.99% uptime ทั่วโลก

WATASHI IOT No.1 ระบบมาตรฐานสากล



ให้คุณตรวจสอบบ้านได้ทุกที่ทัว่ทุกมุมโลก 
ใกล้กว่าที่เคย

Thailand



Watashi ผสานเทคโนโลยี AI + IoT เพ่ือให้อุปกรณ์ IOT สามารถส่งข้อมูลถึงกันแบบ
เรียลไทม์และแจ้งเตือนเม่ือพบความผิดปรกติ

รองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต ท่ีหลากหลายกว่า


