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   We provides automatic information processing service using OCR (Optical Character Recognition) and AI 

technology that designed for various type of documents. We Extract a data from image based documents, 

Understand the meaning of each word and Turn them into structured data that is ready in the automation 

process.

INFORMATION PROCESS AUTOMATION

What We Do?



Information 

Process 

Automation 

Optical Character 

Recognition (OCR)

Why OCR won’t solve the problem?



๐     ww  aa ow- --           ศูนยอบรมสถาบันพัฒนาวิชาชีพบัญช ี(0ค0)
๐58ค5%!แ(MISSING)ร7               ภายใตการดูแลของ วิทยาลัย
บริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญช ี(๐18/งวิทยาลิยบริหารธุรกิจนวัต
กรรมและการบัญช ี                                      ม หทาวิทย q Ag) 
ธุรกิจบัณฑ ิตย*“ 8ธ6ไ10่]      Wren UY wuss virมหาวิทยาลิยธุรกิจ
บัณฑิตย     สหรรง   ar  ย4110/4 ถนนประชาชื่น แขวงทุงสองทอง 
เขตหลักสี่ | ]กรุงเทพมหานคร 10210 โทร.(66) 2954 - 7300 []y4ใบ
แจงหนี/้เกง๐16๕๑เลขที่ 0213งล     @           fwชื่อผูติดตอ สิทธิกร 
ถนอมวงศทัยบริษัท บริษัท แอ็คโคเมท จํากัดที่อย ูบริษัท แอ็คโคเมท 
จํากัด (สํานักงานใหญ) เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0105562028661 
484/31 ถนนเพชรบุรี ซอยเพชรบุรี 18 แขวงถนนเพชรบุรีเบอรโทร 
091-734-6452                                                                                     
วันที่ 15/11/2019ขอเสนอราคาและเงื่อนไขสําหรับทานดังนี|ลําดับ|                
รายการ                 |  จํานวน  | ราคาตอหนวย | จํานวนเงิน |1    [คาลง
ทะเบียนหลักสูตร CPD {Al for Accounting)                                                          
|         2         |             2,200.00 |        4,400.00 ||นาย สิทธิกร ถนอมวง
ศทัย นาย นาสรอน อาสีจํานวนเงิน                     |          4,400.00 |สวน
สด 5%!|(MISSING)        220.00 ||                                                    สี่
พันหนึ่งรอยแปดสิบบาทถวน                                                    |                   
รวมทั้งสิ้น                    |         4,180.00 |Bank Account:ทานสามารถ
ชําระเงินผาน ธนาคาร ไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิตย 
บัญชีเลขที : 152-228624-3i ow        a    a   a wa    wow    7            a
ซื่อบัญช ี: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สถาบันพัฒนานักวิชาชีพคณะ
การบัญชีโปรดซําระเงินและสงหลักฐานการซําระเงินมาทาง email : 
dpuxreskill@dpu.ac.thผูสังซือผูสังซือ                                                                                       
ผูเสนอราคา๓(                                 )                                      ย            
(กาญจนา โชคดารา )วันที      /      /                                           
ผูอํานวยการฝายประสานและบริหารงานโครงการจันที่ 15/11/2019

Why OCR won’t solve the problem?
     OCR is a technology that allows text to be extracted from image based documents, such as PDFs or scanned invoices. The data is converted into digital data or editable text. 

While the data is perfectly extracted, it cannot be used in the automation process because it is "unstructured".
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Why OCR won’t solve the problem?

     Therefore, many traditional OCR firm try to pre-identify template or set number of rules to fixed the location of the document in order to give the meaning to the text 

that has been extracted. With so many document variations, the rule can break. Maintaining these can take a huge amount of time and resource.



Two type of form management

Fixed-Template Cognitive Template

Fix template gives the meaning of the data by pre-labeled the position of each 

document. 

Cognitive template is the ideas of using AI model to help identify the meaning of 

each data in the document. 



What We Do?

We "Read" the document using our in-house developed OCR 

module which can work "on local" and "on public"

We "Analyze" their structures, patterns, and potential meanings, 

then 

We "Generate" candidates and "Select" the most suitable 

ones based on their confidence scores from our Cognitive 

Extraction.

1.

2.

3.

Cognitive-based Candidate Selection



Extract a data from image based documents, 

Understand the meaning of each word and 

Turn them into structured data ready for automation process.

WITHOUT FIXED TEMPLATE!



Solution to Information Process Automation

 "WHAT" is the 

document that we are 

reading

"WHERE" is the key data 

that we want located  Read 
"CLASSIFY" the data that 

we have read

We are able to imitate the way human read and extract the data from each document. Our technology also support variety of document because we use 

our trained AI module to make machine understand what the meaning of each word instead of pre-set number of template and rules. 

"VERIFY" the 

correctness of the data

Bi-Frost OCR Info. Extraction





Most accurate Thai/Eng Information 

Extraction

Cognitive based for Complex 

Structured 

Continuous Learning

on public or on premise

Unlike traditional OCR that new template is 

required every time the layout is changed, 

our ZTRUS OCR is able extract the data in 

any layout because of our AI technology

Our OCR results is more than 96% 

with Candidate Selection more than 97%

ZTRUS OCR is embedded with AI technology 

that is exclusively trained based on the 

company’s data, therefore our model is able 

learn overtime which results in a higher 

accuracy rate over time.

96% x 97 % = 93%

ZTRUS offers unique benefits

OCR Selection Final
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Use case Flow



Use case 1 : Example

ใบกํากับภาษ/ีใบสงสินคา/ใบเสร็จรับเงิน ใบวางบิล/ใบแจงหนี้

9 Fields

1. เลขที่ No.

2. วันที่

3. วันที่ครบกําหนด

4. ชื่อลูกคา

5. ที่อยูลูกคา

6. รหัสลูกคา

7. เบอรโทร

8. ตัวยอแบรนด (ตองมีเสมอ)

9. ยอดเงินสุทธิ (รวมภาษี)



OVERALL SOLUTIONS
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OUTPUT

ตัวอยาง excel ที่จัดเรียงขอมูลใหม



OUTPUT

วิธีตั้งชื่อไฟลภาพ

JPG

เลขที่เอกสาร_วันที่สรางเอกสาร_รหัสลูกคา_ตัวยอแบรนด_วันครบกําหนด

_ชื่อไฟลภาพ

PDF

รหัสลูกคา_วันครบกําหนด_ตัวยอแบรนด     

XLS

รหัสลูกคา_วันครบกําหนด_ตัวยอแบรนด     

https://1drv.ms/u/s!Ak_kN6qFB1EKcnLrW
E5kbwUG5Vc?e=2u2rIL    

วิธีตั้งชื่อ Folder Group 

สําหรับ "ใบวางบิล/ใบแจงหนี้" เรียงดังนี้            

1. Output  

     1.1) YYYY_MMM 

            1.1.1) JPEG_ALL                       

            1.1.2) xls_pdf 

                      1.1.2.1) รหัสลูกคา   

Timeline > Monthly เชน เอกสารวันที่ 1/01/2021 - 31/01/2021 มีกําหนดการสง

ภายในวันที่ 4 ของเดือนถัดไป

รายงานเพิ่มเติม

        error log รายงานเอกสารที่ไมตรงเงื่อนไขทําใหไมสามารถ  

                        นําขอมูลมาสรางใหมได

        summary log รายงานเอกสารที่สามารถสราง Excel ไดทั้งหมด

https://1drv.ms/u/s!Ak_kN6qFB1EKcnLrWE5kbwUG5Vc?e=2u2rIL)
https://1drv.ms/u/s!Ak_kN6qFB1EKcnLrWE5kbwUG5Vc?e=2u2rIL)


Use case 2 : Example
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ผล OCR เอกสาร PO



ผล OCR เอกสาร PO



More use cases



University Transcript



Previous success case by ZTRUS

AI Expert Course &  POC DEMO of OCR & 

Information Extraction for Official 

documents at Government Data center and 

Cloud Service



Verdict Document



Constitutions



In/Out Scope of Document Image

• ตัวอักษรพิมพที่ไมเปน font ประดิษฐเพื่อความสวยงาม สแกน หรือ ถายภาพมาแบบ 

grayscale หรือ สี

• เอกสารมีคุณภาพที่เหมาะสม >300 dpi หรือเทียบเทา (มีขนาดตัวอักษรไมตํ่ากวา 15x15 

pixels โดยเฉลี่ย)

• หนึ่งรูปเขา ตองเปน หนึ่ง ประเภทเอกสารเทานั้น

• รูปเอกสารตองอยางนอย 80% ของพื้นที่รูปทั้งหมด

• รองรับรูปที่เปน header ที่เปน jpg, jpeg, png, bmp หรือ pdf เทานั้น

• รองรับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ เทานั้น

• ขอความหรืออักษรอยูในแนวนอนเทานั้น

• ตัวอักษรลายมือเขียน

• เอกสารเปยก เอกสารยับ เอกสารบิดงอหรือโคง

• เอกสารมีคุณภาพไมเหมาะสม เชน อักษรเลือนหาย อักษรเลือนลาง หรือ อักษรมีการซอนทับกัน

• คําที่ผิดที่เกิดจากการตีพิมพผิดพลาด

• ในกรณีไมรองรับ Form ใหมที่ไมเคยถูกสอนในระบบ

• เปนตารางที่ซับซอนมากกวา 2 ระดับ

• มีการทําลายขอความเชน การขีดครอม หรือ ขีดฆา

• มีขอความที่แกไขขอมูลในเอกสารที่ตองการบิดเบือนตอความถูกตองและครบถวนของเอกสาร 

• แสง และ เงา ที่ทําลายขอมูลในภาพ

• สงเอกสารผิด engine

• ขอความที่มีเสนดาน จุดเสนทึบ ที่อยู ดานลาง และ/หรือ ดานบน ของขอความ

• รูปที่เอียงเกิน หรืออยูในทิศทางที่ไมปกติ

• เอกสาร Checkbox ตองไมขีดฆา หรือ ขีดทําลาย

In Scope Out Scope



THANK YOU



Performance



12- Original Billing ใบสรุปคารักษา

Field Name Normal

วันที่ 93

Billing item 89

จํานวน Item 100

จํานวนเงิน Amount 90

สวนลด Discount N/A

คงเหลือ Net Amount N/A

รวมทั้งสิ้น Total 97

Overall 92

Field Name Accuracy

จํานวน item 100



ID CARD
Field/Test Case Normal-Near

   ID 98
   ชื่อ 87
  นามสกุล N/A
Name 93

Surname 98

วันเกิด 100

DOB 100

ศาสนา 100

ที่อยู 97

Overall 96

performance on ZTRUS data



Birth Certificate

performance on ZTRUS data

Field Name Normal Rotate-Left Rotate-Right

NID 96 96 93

Gender 100 100 100

Name 77 78 77

Surname 87 91 90

Date of Birth 97 95 100

Birth weight 81 83 83

Overall 90 91 91



An Experiment



Use case : An Experiment
Total Invoice read: 100 pages, 1,000 data fields (10 fields/page)

- เลขที่เอกสาร
- วันที่เอกสาร
- ชื่อ-ที่อยู Supplier
- เลขประจําตัวผูเสียภาษี Supplier
- สาขา
- ชื่อ-ที่อยู ลูกคา
- เลขประจําตัวผูเสียภาษีลูกคา
- สาขา
- รายการสินคา
- จํานวนเงินทั้งหมด

Requirement Field



An Experiment
Total Invoice read: 100 pages, 1,000 data fields (10 fields/page)

Manual

Performance
FASTER

1 : 29 mins /page
FASTER

149.16 mins (2.48hrs) (64% faster)

TIME

2 : 48
mins/page

TOTAL

280.32 (4.68hrs)
mins

1 : 19 
mins/page

131.48 (2.2hrs)
mins



Use case :An Experiment
Total Transfer slip & pay in slip read : 30,000 pages, 270,000 data fields (9 fields/page)

- Slip_id : ของผูบริจาค
- From_name : ชื่อคนบริจาค
- From_id : เลขที่บัญชีผูบริจาค
- From_bank  : โอนผานธนาคาร
- To_name : ชื่อบัญชีผูรับ
- To_id : เลขที่บัญชีผูรับ
- To_bank : โอนเขาธนาคาร
- Slip_amount : จํานวนเงิน
- Slip_date : วันที่และเวลาที่โอน

Requirement Field

ChannelRegister



An Experiment
Total Transfer slip & pay in slip read : 30,000 pages, 270,000 data fields (9 fields/page)

Manual

Performance

FASTER

 (40 times)

Time

50 pages 
/1 day /1 person

TOTAL

1,600 mandays

TOTAL

40 mandays

Time

2,143 pages 
/1 day /1 person


