
 

 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SDS น ำควำมเช่ียวชำญจำกเอเชียออกไปสู่ภูมิภำคตะวนัออกกลำงและทวีปยุโรป 
สถำนประกอบกำรที่เปิดให้บริกำรแก่บุคคลทัว่ไป อำทิ โรงแรม โรงเรียน หรือหน่วยงำนรำชกำร 
ลว้นแต่ใชบ้ริกำรจำกผูเ้ช่ียวชำญของเรำ  

 
ดว้ยควำมที่เรำตอบโจทยท์ั้งเร่ืองควำมเหมำะสมและเช่ือถือไดใ้นดำ้นภยัคุกคำมที่

ก ำลงัขยำยวงกวำ้งและควำมตอ้งกำรเฉพำะดำ้นที่เพิ่มมำกข้ึน เรำยงัไดร้ับควำมไวว้ำงใจจำกบริษทั
ระหว่ำงประเทศขนำดใหญ่ให้ชว่ยปกป้องดูแลดำ้นควำมปลอดภยั 

 
 
 

From Asia to the Middle East and Europe, SDS exports 

its expertise. Establishments and Public Access Buildings, such as 

hotels, International Schools or Administration have requested our 

expertise to receive appropriate and reliable responses; where we 

face growing threats and specific needs.  

 

 

We are also trusted by international companies that have 

also contacted SDS in this particular security sector. 
 
 

 

 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

หลงัจากเปิดด าเนินการมา 10 ปี SDS ไดห้ันมามุ่งเน้นเร่ือง
ความปลอดภยั โดยเช่ือว่าส่ิงน้ีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานซ่ึงทุกคนสามารถเขา้ถึง
ได ้
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลคือส่ิงที่เราช ่าชอง เรามุ่งเนน้
ความส าคญัของทกัษะและแน่วแน่ในการพฒันาเร่ืองความปลอดภยัอย่าง
ต่อเน่ือง พนกังานลว้นท างานอย่างเต็มประสิทธิภาพหากอยู่ภายใตเ้งื่อนไขที่
ยอมรับไดแ้ละวิธีการที่เหมาะสม 

 

น่ีคือแรงผลกัดนัเบื้องหลงัแนวคิดโดยรวมของเรา การน าเทคโนโลยีชั้นสูง
เขา้มาใชช้่วยท าให้การท างานของเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภยัเป็นไปได้
อย่างสมดุลยร์ะหว่างความตอ้งการของลูกคา้และอุปกรณ์เคร่ืองมือที่ตอ้งใช ้
 

การผนึกก าลงัของคน – สภาพแวดลอ้ม – อุปกรณ์เคร่ืองมือ อนัเป็นผลพวงมาจากประสบการณ์ที่ส่ังสมมาช้านาน 
ส่งผลให้เราครองต าแหน่งผูน้ าในดา้นผลงานที่ออกมา 

 
 

 
 
 

After ten years of operating, SDS has entirely shifted our vision 
towards security and safety, as we believe that this is a fundamental right and 
should be accessible and affordable to all. 

 
We specialize our line of work by building interpersonal relationships. 

We intend to highlight the importance of the social connections we permanently 
develop our security concepts. Any employee becomes more efficient with 
acceptable conditions and suitable methods. 

 
It is the whole driving force behind our overall concept, and it is why 

we embed high technology to the security service in perfect harmony between 
needs and resources. 

 
This synergy created "agents-environment-resources," resulting in a 

high-level experience and giving us a leading position in terms of results. 
 

 

 
 

 
SDS เป็นที่ปรึกษาให้กบัภาครัฐ บริษทัยกัษใ์หญ่ระหว่าง

ประเทศ รวมไปถึงสถานประกอบการทุกประเภท หรือแมแ้ต่บุคคลทัว่ไป 
นอกจากน้ี ความเช่ียวชาญของเรายงัเป็นที่ล ่าลือในกลุ่มพนัธมิตรของยโุรป 
SDS จึงสามารถตอบโจทยใ์นทุกความตอ้งการไม่ว่าจะมีขอ้ก าหนดที่
เฉพาะเจาะจงเพียงใด 

 
น่ีคือเหตุผลที่ท าให้ SDS โดดเด่นในเร่ืองความเช่ียวชาญ 

ลูกคา้สามารถตดัสินใจไดอ้ย่างอิสระโดยค านึงถึงประเด็นหลกัสามประการ 
อนัไดแ้ก่ ความเส่ียง - งบประมาณ – ผลงาน 

 
ความซ่ือสัตยน้ี์เองที่ช่วยท าให้ภาพลกัษณ์ของเราเฉิดฉาย และ

ผลงานที่น่าพอใจน้ีก็เป็นผลมาจากการรู้จกัน าองคป์ระกอบต่างๆมา
ผสมผสานกันอนัเป็นเอกลกัษณ์ที่รู้กนัเฉพาะในกลุ่มมืออาชีพเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 

SDS advises the highest level of the 
government sector and famous international groups 
for all kinds of enterprises or individuals. As a 
reference expert with European partners, SDS 
meets all specific requirements. 

 
It is why SDS guides with its expertise, and 

so, customers can freely decide with full knowledge 
of the three elements: risks-budget-results. 

 
Our honesty makes our image shine, and 

our competency results from a unique combination 
of various elements, known only by professionals. 

 
 



 

 

 

 

 

 
กันไว้ดีกว่าแก้ 
ดว้ยประสบการณ์ถึง 30 ปีของการเป็นหัวหนา้ฝ่าย “ล่อแหลม” 

ของ “สารวตัรทหาร” (หน่วยงานระดบัสูงของกองทพัฝรั่งเศส) 
ผูเ้ช่ียวชาญของเราผ่านงานในส่วนของความมัน่คงสาธารณะมาแลว้
ทุกดา้น การปฏิบตัิการพิเศษและภาระกิจที่ละเอียดอ่อน อาทิ การ
รักษาสันติภาพในพื้นที่ที่มีความเส่ียงสูงท าให้เราไดร้ับการยอมรับ
อย่างเป็นเอกฉันท ์ รวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาให้กบัเอกอคัรราชทูต
ของหลายประเทศในประเทศไทย 

 
วิธีการเฉพาะเจาะจงที่เห็นผลในวงกวา้ง เร่ิมตั้งแต่ต าแหน่งการติดตั้งกลอ้ง
วงจรปิดไปจนถึงการจดัการกบัวิกฤตหรือสร้างความตระหนักให้กบั 

พนกังาน ลว้นไม่ใช่เร่ืองของความบงัเอิญ ความเส่ียงที่เคยไดย้ินมกัแตกต่างจากภยัคุกคามที่แทจ้ริงมาก ทั้งน้ี การตรวจสอบ
ไม่ควรถูกมองเป็นการช้ีถูกช้ีผิด แต่ควรมองว่าเป็นส่ิงที่ช่วยให้มองเห็นการเขา้ถึงมาตรฐาน 

 
 
 
 

PREVENTION IS BETTER THAN A CURE 
 
Head of the Expertise Department, our expert, has extensive international 

experience. Internationally renowned, his recognition is unanimous. After 30 years 
in “Gendarmerie” (elite corps of the French army), our expert has worked in various 
fields of security abroad, in particular during sensitive and peacekeeping 
operations.  

 
A specific and broad-spectrum security approach to crisis management 

or raising awareness for employees makes it possible to perceive the felt risk, as 
much as to highlight the real threat. Audits or expertise do not serve purposes for 
judgment but instead are used for guidance to visualize improvement methods. 

 

 
 



 

 

  
 
 
 

ประสบการณ์คือความแตกต่าง 
 

การวางระบบรักษาความปลอดภยัตอ้งช่วยน ามาซ่ึงการแกปั้ญหาที่เป็นรูปธรรมโดยตอ้งไม่เป็นการเพิ่มภาระ
ให้กบัผูบ้ริหาร ดว้ยเหตุน้ี กลุ่มรักษาความปลอดภยัของเราจึงน าทีมโดย E.O.S. 

E.O.S. เป็นที่ปรึกษาดา้นความปลอดภยัส าหรับผูบ้ริหาร ที่ช่วยตอบทุกค าถามดา้นการปฏิบตัิงานทั้งหมด โดยจะ
ประสานงานกบั SDS โดยตรงในส่วนที่เก่ียวกบัฝ่ายบุคคลและฝ่ายวสัดุ E.O.S. คือผูช้่วยดา้นความปลอดภยัของคุณและจะ
ช่วยให้คุณหลุดพน้จากภาระงานดา้นความปลอดภยั คุณจึงสามารถจดจ่ออยู่กบัธุรกิจหลกัของคุณได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EXPERIENCE IS THE DIFFERENCE 
 

The deployment of a security system must provide concrete solutions 

without increasing the workload of managers. It is why an E.O.S always leads our 

security groups. 

 

This personnel is the safety advisor to the managers for all operational 

responses and direct link with SDS for human and material resources. The EOS is 

your security assistant and will reinforce you for this constraining area, allowing you 

to focus on your core business. 

 



 

 

 
 
 
 
 

ไม่เพียงแต่ลูกคา้แต่ละคนจะมีเอกลกัษณ์ในนามของปัจเจกชน ลกัษณะธุรกิจของลูกคา้ ที่ต ั้งสถาน
ประกอบการ หรือเครือข่ายทางการคา้ลว้นมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัที่ตอ้งให้ความส าคญั ดว้ยเหตุน้ี พนกังานรักษา
ความปลอดภยัของเราจึงไดร้ับการคดัเลือกโดยค านึงถึงปัจจยัต่อไปน้ีของลูกคา้ : 

 
▪ กฎการท างานในส่วนที่เก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยั 
▪ ความสามารถในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัอุปกรณ์ปฏิบตัิการและ

เทคโนโลย ี
▪ ไหวพริบในการปรับใชท้รัพยากรที่มใีห้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
แนวคิดแบบบูรณาการน้ีก่อให้เกิดความไวว้างใจซ่ึงกนั

ระหว่างบริษทัและฝ่ายรักษาความปลอดภยัของลูกคา้ เมื่อเป็นเช่นน้ี 
พนกังานของเราจึงรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงกบับริษทัของลูกคา้อย่างสมบูรณ์ 
พวกเขาจะท างานอย่างเต็มความสามารถ เพราะความปลอดภยัของคุณก็
คือความปลอดภยัของเขาเช่นเดียวกนั 

 
 
 
You are unique because of your activity 

sector, geographical location, or even your commercial 
ties. We, therefore, chose your security agents 
according to: 

 
• Rules of security (SOP). 
• The adaptability to your equipment. 
• The ability to harmonize resources and skills. 

 
This integrated concept results in mutual trust 

with your security service. Thus, integrated perfectly 
within your company, with excellent knowledge, they 
will provide outstanding services, as your safety 
constitutes to their own. 

 

 
 
 
 
 

Trace+ คือการ์ดขนาดเล็กที่ทรงพลังอย่างไม่มีขีดจ ากัด เพือ่สร้างโลกใหม่ของคุณ 
 

• เพื่อรองรับประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 
• เพื่อให้รู้ว่าเราไดเ้สียเวลาในขั้นตอนกระบวนการใดบา้ง 
• ตอ้งปฏิบตัิตามพื้นที่ที่ไดร้ับอนุญาต 
• ท าให้พนกังานของเราตระหนกัถึงการปฏิบตัิตามกระบวนการและกฎเกณฑท์ี่ตั้งไว ้ 
• วิเคราะห์ผลกระทบของการมีปฏิสัมพนัธ์กบัพนกังานที่แตกต่างกนัไป 
• รวมถึงกรณีที่ละเอียดอ่อนกว่า (โรคระบาด ขอ้ดอ้ย ฯลฯ) 
• ศูนยร์วมขอ้มูลแบบมืออาชีพที่จ  าเป็น 
• เพิ่มประสิทธิภาพในพื้นที่ท างานและการแลกเปล่ียน 
• การด าเนินการดา้นความปลอดภยั 
• การจดัการการควบคุมการเขา้ถึง 

 
 
 
 
 

Trace+, the unlimited powers small card to reinvent your world. 
 
• Ensure the productivity of my employees. 
• Know where I am wasting time in my processes. 
• Require compliance with authorized areas. 
• Make my employees aware of compliance with processes and rules. 
• Analyze the impacts of the different staff interactions. 
• Consolidate sensitive cases (pandemic, weakness, etc.). 
• Centralize the necessary professional data. 
• Optimize my workspaces and exchanges. 
• Installation of watertight security bubbles. 
• Managing my access controls. 



 

 

 
 
 
 
 
 

ความปลอดภัยทางถนนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการประกอบอาชีพบนท้องถนน ความหรูหรา 
ความสะดวกสบาย หรือการขนส่งสามารถปรับปรุงแก้ไขเส้นทางการเดินทางได้ แต่ก็มีข้อกังวลเดียว คอืค าถามที่
ส าคัญที่ว่า เราจะไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยหรือไม่ 

 

ประสบการณ์ของ SDS และขอ้ก าหนดในการปกป้องบุคคลส าคญัในระหว่างขบวนรถที่มีความเส่ียง
สูงคือความรู้ดา้นการรับส่งของเรา. เด็ก ๆมกัจะเป็นที่หวงแหนของพ่อแม่อยู่เสมอๆ 

SDS จะเป็นแรงบนัดาลใจที่ท าให้ท่านมีความมัน่ใจ ในการบริการรับส่ง อย่างเช่นวลีที่ว่า "ความ
ปลอดภยัไม่เคยให้โอกาสครั้ งที่สอง" ความหมายทั้งหมดน้ีไดอ้ยู่ที่น่ีแลว้... 

 
 
 
 

 
Road safety is a significant 

component of road trades. Luxury, 
comfort, or logistics can enhance the trip, 
but the only concern, the crucial question, 
will always be whether we will arrive safely. 

 
 

The experience of SDS and its requirement to protect 
very important personalities during high-risk convoys is know-
how in terms of transport. Children are always the parents' 
cherished personalities. SDS inspires logical confidence in its 
transportation service because the phrase “security never offers 
a second chance” has its whole meaning here… 

 

 
 
 
 
 
 

การคุม้กันและปกป้องบุคคลส าคญัเป็นอีกบริการหน่ึงของ SDS 
  
เราปฏิบตัิการดว้ยวิธีและมาตรการที่จ  าเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการพ านกัของคุณใน
ประเทศไทยนั้นปลอดภยั การจดัการอย่างเป็นระบบที่น าไปใชไ้ดจ้ริงทั้ง 4 ดา้น
ของเรา ช่วยให้การคุม้กนัวีไอพีเป็นไปไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อเป็นเช่นน้ี คุณจะ
ไดป้ระโยชน์จากมีผูต้ิดตามที่เหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของคุณ 

 
บริการระดับมืออาชีพด าเนินการได้โดยผู้เช่ียวชาญเท่าน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professional service is performed 
only by professionals. 

 
 
 
 

Escorting and protecting personalities is one of SDS’s services. 
 
We undertake the means and measures necessary to ensure that your 

trip/stay in Thailand is safe and secure. Our operational organization offers four 
modules, from VIP escort to absolute protection. 

 
Therefore, you benefit from quality service that meets your established needs, 
thanks to a risk assessment achieved by accomplished experts. 

 



 

 

 



 

 

 
 

ซอฟตแ์วร์ EVITECH JAGUAR คือค ำตอบเฉพำะค ำตอบเดยีวที่ใชใ้นกำรวิเครำะห์วิดีโอ JAGUAR ถูกออกแบบ
มำเป็นพิเศษเพื่อใชใ้นกำรปกป้องสถำนที่ส ำคญัโดยระบบจะไม่ส่งสัญญำณเตือนที่ผิดพลำดหรือสูญเสียกำรเฝ้ำระวงั 

แรกเร่ิมเดิมที JAGUAR ถูกพฒันำข้ึนส ำหรับกระทรวงกลำโหม กำรปฏิบตัิกำรของ JAGUAR ประสบควำมส ำเร็จ
ในเหตุกำรณ์ที่ล่อแหลมนบัครั้ งไม่ถว้น กำรจดักำรฉำกแบบสำมมิติของ JAGUAR ช่วยให้ไดภ้ำพที่มีคุณภำพและควำม
แม่นย ำที่ไม่มีใครเทียบได ้แมใ้นเวอร์ชัน่ขององค์กรหรือในเวอร์ชัน่ส่วนตวั (EKUBE) 

บริษทั EVITECH ไดร้ับกำรรับรองว่ำเป็นกุญแจหลกัในกำรตรวจจบัของ I-LIDS ตั้งแต่ปี 2013 ทั้งน้ี EVITECH ได้
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรพฒันำระบบตรวจจบัอย่ำงไม่หยุดย ั้ง ส่งผลให้ JAGUAR เป็นซอฟตแ์วร์ที่ให้ควำมแม่นย ำที่สุด
ในตลำดดว้ยประสิทธิภำพที่ไม่มใีครเทียบไดใ้นดำ้น : 

กำรป้องกนัปริมณฑล – กำรตรวจจบักำรบุกรุก – กำรคุม้ครองพื้นที่เส่ียง – กำรตรวจจบักำรรั่วไหลของ
ไฮโดรคำร์บอน – กำรตรวจจบัแก๊สรั่ว – กำรตรวจจบัไฟที่เร่ิมไหม ้- กำรตรวจจบัควำมร้อนที่ผิดปกต ิ

 

 
 
 
 
 
 
 

The platform EVITECH JAGUAR is the single video analysis solution specifically dedicated to the 
protection of sensitive sites without false alarms and loss of vigilance. 
 

Initially developed for the Ministry of Defense, JAGUAR has been successfully deployed in 
thousands of sensitive sites. Its interpolation management of three-dimensional scenes gives JAGUAR 
unmatched quality and precision, even in its corporate or private versions (EKUBE). 
 

Certified as an I-LIDS first sensing solution since 2013, EVITECH is relentlessly perfecting its sensing power, 
making JAGUAR the most accurate software with unmatched performance for: 
 

 
Perimeter         The detection of 
Protection        Hydrocarbon leaks 
 
Intrusion          Gas leak 
Detection         Detection 
 
Protection of        Detection of 
Endangered areas       Fire starts 
 

Detection of abnormal heating 
… / … 

 

 
ซอฟตแ์วร์ EVITECH LYNX ถูกสร้ำงมำ

เพื่อวิเครำะห์สภำพของฝูงชนและนบัจ ำนวนคนใน
พื้นที่สำธำรณะ LYNX สงวนไวส้ ำหรับกำรใชง้ำน
ในที่ท ำงำนเท่ำนั้น LYNX มีประสิทธิภำพในกำร
ค ำนวนในระดบัมหภำค ดว้ยเหตุน้ี จึงไม่น ำมำใชใ้น
ครัวเรือน โดยหลกักำรแลว้ LYNX สงวนไวส้ ำหรับ
บริษทัขนำดใหญ่และหน่วยงำนรำชกำร 

แทจ้ริงแลว้ LYNX เป็นซอฟตแ์วร์เดียวที่
รวมซอฟตแ์วร์ของกลอ้งทุกประเภทเอำไวไ้ม่ว่ำจะ
เป็นในรูปแบบใดจึงสำมำรถให้ผลลพัธ์ที่แน่นอน 
99% โดยหลกัจะใชก้บั : 

 
The EVITECH LYNX software is intended 

for analyzing crowds and counting people in public 
spaces. Reserved for professional use only, LYNX 
deploys computing power that cannot be 
domesticated without loss of excellence.  

 
LYNX is therefore especially reserved for 

large companies and administrations. 
 
Indeed, LYNX is the single software to 

integrate any type of camera whatever the format 
and to gives an exact result of 99%. It is used in 
particular for: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การนับคนข้ามเส้น 
 – การนับจ านวนคนในพื้นท่ี 
 – การวัดความหนาแน่นของผู้คนในพื้นท่ี 
 – การตรวจจับกลุ่มที่ไม่เคลื่อนท่ีหรือเคลือ่นท่ี 
 – การตรวจจับคนในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง 
 – การตรวจจับคนเดินทิศตรงกันข้าม 
 – การตรวจจับควันในฝูงชน 
 - การตรวจจับวัตถุตกค้างทีป่รากฏ 

- Counting people crossing a line, 

- Counting people in an area, 

- Measurement of people density in a space, 

- Detection of immobile or moving groups, 

- Detection of people in the wrong direction, 

- Race detection, panic, speed, 

- Smoke detection in a crowd, 

- Presence and/or residual object detection... 

 



 

 

 
 

มาตรการแรกในการป้องกันสถานที่ นอกเหนือจากห้ามคนผ่าน ยงัอยู่ที่ความสามารถในการหาขอ้มูลที่มี
คุณภาพ 

เมื่อไม่จ าเป็นตอ้งใชค้วามสามารถดา้นการทหารของ JAGUAR ซอฟตแ์วร์ EKUBE จึงเป็นตวัเลือกที่สมบูรณ์แบบ 
เหมาะอย่างยิ่งกบัการตรวจจบัในแถบปริมณฑล เรียกไดว้่าตอบโจทยแ์บบครบวงจรในเร่ืองการตรวจจบัส่ิงตอ้งห้าม
ใด ๆ ที่อยูใ่กลอ้าคารบา้นเรือนของคุณ การท างานก็เช่นเดียวกบั JAGUAR โดยจะแจง้เตือนและส่ังการจากระยะไกล
ไปยงัพนกังานของคุณโดยอตัโนมตัิและแมก้ระทัง่แจง้ไปยงั SDS หากในสัญญาไดร้ะบุไว,้ 
EKUBE ไดร้ับการตดิตั้งเป็นพิเศษส าหรับ : 
▪ การป้องกนัโรงเรียนและบริษทัในแถบปริมณฑล 
▪ การตรวจจบัการปรากฏของคนหรือส่ิงแปลกปลอมที่ไม่ไดร้ับอนุญาติในพื้นที่เส่ียง 
▪ การตรวจจบัคนในพื้นที่อนัตรายเช่น สระว่ายน ้า 
▪ การเฝ้าระวงัพื้นที่จดัเก็บวสัดทุี่มีโอกาสติดไฟและอยู่ใกลค้วามร้อน 
▪ การตรวจจบัการโจรกรรมและการขโมยของในโกดงั 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
The first measure of protection of a site, apart from its permeability, lies in 

the quality of its information searching. When JAGUAR's military might not be 
needed, EKUBE is the perfect companion. Perfectly suited for perimeter 
detection, it provides a turnkey solution to detect any prohibited presence near 
your facilities. Like JAGUAR, it alerts directly and remotely automatically to your 
team and even to SDS according to the contracts. EKUBE is installed 
specifically for: 

 
▪ Perimeter protection of schools and 

businesses 
▪ Presence detection prohibited in sensitive 

areas 
▪ Detection of people in hazardous areas such 

as swimming pools 
▪ Monitoring of storage areas exposed to fire 

and overheating 
▪ Detection of raiding and other storage thefts 

 
 

การตรวจจบัคือการป้องกนัจากภยัคุกคามที่เกิดข้ึนอย่างฉับพลนัหรือภยัที่ยงัมาไม่ถึง   การให้ค าแนะน าที่มี
ประสิทธิภาพแก่ บริษทั โรงเรียน หรือหน่วยงานราชการ ช่วยให้พวกเขามัน่ใจในการรับมือกบัเหตุการณ์ในยามวิกฤต 
การพึ่งพาอุปกรณ์เทคโนโลยีช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปไดเ้ร็วข้ึน  มีการตอบสนองเพิ่มข้ึน  รวมถึงความปลอดภยัที่
มากข้ึน นอกจากน้ี ยงัช่วยในการพฒันางานให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง ช่วยให้ก าหนดเป้าหมายไดช้ดัเจนและช่วยสร้างความ
เขา้ใจให้เพิ่มมากข้ึน  
 

SDS ไดพ้ิสูจน์ให้เห็นอย่างต่อเน่ืองถึงความมุ่งมัน่ในการ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ในดา้นน้ี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยการลดตน้ทุนและ
เวลาในการจดัการ 

การใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดช่วยให้การ
ตอบสนองเป็นไปไดด้ีข้ึนและช่วยให้ปฏิบตัิการไดอ้ย่างรวดเร็วอนัเป็น
ผลมาจากรายงานของสัญญาณเตือนอตัโนมตัิและบริการความช่วยเหลือ
ในระยะไกล SDS คอยเฝ้าระวงัให้คุณอยู่เสมอ 

การผสมผสานกนัของมนุษย ์ – เทคโนโลยี – การให้บริการ 
เป็นแนวโนม้ที่ก าลงัแพร่หลายในสถานประกอบการที่ใส่ใจในเร่ืองของ
ความเอาจริงเอาจงั 

 
 
 
Detection prevents immediate or potential threats. Providing practical 

support to companies, schools or administrations enables them to transfer part of 
responsibilities in crisis management. 

 
Technological tools allow achieving the best result by perfect targeting, 

faster response, and intelligent discernment to secure more efficiently. SDS is 
constantly innovating to increase efficiency by reducing costs and reaction times. 

Optimize means improves response possibilities, offering a head start 
with automated remote alarm reports and assistance. SDS always has an eye for 
you. 

 
This human-technology-services association is increasingly taking hold 

in establishments that have understood the concept of synergy. 



 

 

 
 

SDS เป็นส่วนหน่ึงของการป้องกันเจตนาร้าย อาทิ การก่อการร้าย อาชญากรรม และแมแ้ต่การ
ใชโ้ดรนในการโจมตี เราภูมใิจที่ไดเ้ป็นพนัธมิตรกบับริษทั MC2 Technologies 

 
อุปกรณ์ส่งสัญญาณรบกวนคล่ืนความถี่สูงสามารถก่อกวนและขดัขวางการท างานของโดรนที่มี

เจตนาร้ายมิให้ส่งสัญญาณส่ือสารได ้
 
ระบบเหล่าน้ีใชสั้ญญาณรบกวนไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ เสาอากาศประเภทต่าง ๆ ไม่ว่า

จะภายในหรือภายนอกซ่ึงข้ึนอยู่กบัรุ่น ช่วยให้มัน่ใจไดว้่าไม่ว่าใครและไม่ว่าเมื่อใด ก็ไม่มีใครละเมิดความ
เป็นส่วนตวัของคุณได ้

 
ดว้ยความช านาญที่เป็นเอกลกัษณ์ MC2-Technologies จึงพฒันาเทคโนโลยีที่มีขนาดเล็กกะทดัรัดแต่เป่ียมไป

ดว้ยยุทธวิธีเพื่อตอบสนองต่อภยัคุกคามรูปแบบใหม่ ๆ รวมไปถึงภยัทางอากาศ 
 
 
 
 
 

SDS acts in preventing malicious 
intentions such as terrorism criminal 
organizations and focuses on new threats such 
as drone attacks. We are proud of our 
partnership with MC2 Technologies. 
Microwave jammers disrupt and neutralize all 
communication protocols malicious and 
powerful drones’ use. 

 
 
 

The various outdoor and indoor 
antenna models ensure the inviolability of 
your premises by forbidding the possibility 
of the drones approaching. 

 
Thanks to a French brand 

technologies development, some light 
compact and tactical solutions to face new 
threats. 
 

 
 

อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง (IoT) การที่ส่ิงต่าง ๆ ถูกเช่ือมโยงทุก

ส่ิงทุกอย่างเขา้สู่โลกอินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีขั้นสูงช่วยให้เรา

สามารถท าส่ิงต่าง ๆไดม้ากกว่าเดิมและช่วยให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลข่าวสารที่

รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

 

วตัถุที่เช่ือมต่อเขา้กบัอินเตอร์เน็ตนบัวนัยิ่งมีขนาดเล็กลงทั้งยงัสามารถใช้
งานไดแ้บบเป็นเอกเทศ อุปกรณ์เหล่าน้ีลว้นถูกฝังปัญญาประดิษฐ์ (AI)  ซ่ึงจะชว่ยให้จบัขอ้มูลที่
ตรงเป้าหมายไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบช่วยแบ่งเบางานของบุคลากรดา้นการรักษาความปลอดภยั 

 
เทคโนโลยทีี่เดิมมีใชแ้ตใ่นกองทพักลายมาเป็นส่ิงที่ทุกคนสามารถเขา้ถึงไดใ้นปัจจุบนั ทั้งยงัช่วยลดค่าใชจ้่าย

เป็นจ านวนมากในการโอนถ่ายงานไปให้บริษทัภายนอกท าแทน 
 

คอนเซ็ปตโ์ดยรวมของ SDS มกัจะเป็นการน าเสนอการแก้ปัญหาโดยใช ้"มนุษย ์ - เทคโนโลยี - การส ารอง
ขอ้มูล" วิธีดงักล่าวช่วยให้สามารถตรวจสอบขอ้มูลยอ้นหลงั ท าให้การจดัการกบัวิกฤติเป็นไปไดด้ีข้ึน 

 
 
IoT and High Technology are opening up more possibilities and gathering 

intelligence with more significant advances. 
 
Connected objects, ever more miniaturized and autonomous, now embed 

Artificial Intelligence makes it possible to capture perfectly targeted information and 
thus, lighten the work of active security services. This technology, first developed by 
the defence industry and formerly reserved for armed forces, is now affordable to 
SMEs and individuals. It considerably reduces outsourcing costs by contributing to 
the synergy. 

 
As part of its overall concept, SDS offers “human-technology -crisis 

management” solutions, offering adapted high-speed responses, resulting in the 
best crisis management through the perfect traceability provided by these systems. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

BEST OFFER EVER 
 
 
 
Consultancy is usually costly; it is why it's considered 
as none essential until the franchise internal audit 
gives the verdict or a disruptive event happens. 
 
Our consultancy covers a large spectrum of 
research on-site weaknesses and failures and helps 
increase security and smooth daily work. It supports 
the Directors facing a crisis, guides the Managers in 
dealing with a shock, and prepares your team to be 
checked. 
 
At SDS, all our experts are fully graduated and vastly 
experienced in security. And more than this, all 
consultancy services and supports are FREE from 
the first guard. 

 
 

The best offer ever! 
 
 
 
 
 
 
 

SECURITY AUDIT 
permits to reveal whole 
environment risks, the 

site's weaknesses and the 
capacity to respond to a 

threat. 

COMPLIANCE AUDIT 
gives an overview of the 

means dedicated, respect 
for rules and your 

knowledge to face and 
manage a crisis. 

 
INTERVENTION ON-SITE 

allows you to exchange with our 
experts on crisis issues, provides 

safety knowledge to your 
managers, and guides your 

employees to react. 
 

REMOTE GUIDANCE 
offers complete and continual 

assistance to your security manager 
or loss and prevention director to face 
any concern on security domains with 

dedicated access to our servers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไดมอน เซอร์วสิเซส จํากัด 
SECURITY DIAMOND SERVICES Co. Ltd. 

 
85 ถนนศรีเวียง-แขวงสีลม-เขตบางรัก-กรุงเทพฯ10500 
85 Sir Wiang Rd, - Silom Bangrak Bangkok 10500 

 

 
0105554066126 

 
 

+662-630-2536            +669-9226-8614 
 
 
    …/SDScoltd   ceo-sds 
 
 
    sds-thailand   sds-th.com 

https://www.facebook.com/SDScoltd
https://www.linkedin.com/company/sds-thailand/
https://www.sds-th.com/
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