
ความเปนมา 
        เราคือบริษัทไอที ที่มีประสบการณดานงานระบบมากกวา 18 ป มีความเชี่ยวชาญดานการใหคําปรึกษา 

การออกแบบระบบ มีวิศวกรที่สามารถสรางระบบได ไมวาจะเปน Microsoft Engineer, Cisco Engineer, Oracle DBA, 

Security engineer, Project Manager, IT Helpdesk, IT Support เรามีความเชี่ยวชาญดานการวางระบบ ติดตั้งระบบ

การบริหารโครงการ เนื่องจากการทํางานในอุตสาหกรรมไอทีมายาวนาน จึงสามารถชวยเหลือใหลูกคา ดําเนินโครงการ

ดานไอทีสําเร็จลุลวงผานพนอุปสรรคตางๆ จนกระทั่งมีระบบไอทีอันทันสมัย ตอบสนองความตองการของธุรกิจ แขงขัน

กับคูแขงไดอยางเหนือกวา 

ทําไมจึงเปน ENT Group โดยความหมาย แบงออกเปน 3 อยาง คือ   
1.  Entrepreneur คือ บุคคลที่แสวงหาหนทางการท าธุรกิจที่ตนเองถนัด 

2.  Enter คือ ชองทางในการเขาสูระบบไอทีอันทันสมัย 

3.  Enterprise คือ ระบบไอทีที่องคกรชั้นนํานิยมใชงานและถูกนํามาใชกับระบบที่นําเสนอ 
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ENT GROUP Co., Ltd.
The Best IT consulting near you.

ทั้งหมดนี้สามารถกลาวไดอยางสรุปวา เราคือ บริษัทที่มีทักษะขั้นสูงดานไอที มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน มีภารกิจ

ที่จะชวยเหลือลูกคาใหมีระบบไอทีที่ทันสมัย มีมาตรฐาน 

เปาหมายและพันธกิจ 
        เราพรอมที่จะชวยเหลืองานไดไอทีของคุณ เราสามารถจัดหาอุปกรณฮารดแวร ซอรฟแวร บุคลากรสําหรับงาน 

บริการ เพื่อใหงานองคกรของคุณมุงไปขางหนาอยางรวดเร็ว 

คําขวัญบริษัท 

The “Best IT Consult near you” 
ที่อยูสําหรับติดตอ / Address 

ENT Group Co., Ltd.     

103/14 Moo8, Tambon Bangkuwat     

Amphur Maung Phathumthani, Phathumthani 12000     

Phone: 02-043-5034 หรือ 0814497542   

Fax: 02-043-5034 email: info@entgroup.co.th  

งานบริการใหคําปรึกษาดานไอที (IT Consultant Services) 

        จากประสบการณทํางานของทีมมากกวา 18 ป ทําใหเรามั่นใจไดวา งานติดตั้งระบบไอที ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 

ไมวาจะเปนโครงการขนาดกลาง หรือ ขนาดใหญ เรามี Know How ที่จะชวยใหคุณสามารถออกแบบ วางแผน กําหนด

ขั้นตอนปฏิบัติ ทั้งกอนและหลังการติดตั้ง เราสามารถใหการวิเคราะหความเสี่ยงของระบบที่อาจเกิดขึ้น หรือชี้แนะแนว

ทางเพื่อใหแผนที่วางไวสําเร็จ ตามนโยบายของทาน 



Ent Group Co., Ltd. Company Profile 

งานวิเคราะห ออกแบบ จัดทําแผน IT เพื่อนําเสนอประจําป 
        หลายๆ องคกรมีความตองการติดตั้งระบบใหม 

หากแตยัง ไมมีขอมูลสนับสนุนดานเทคนิค  ที่จะสามารถทํา

ใหโครงการที่ ตองการสรางส าเร็จขึ้นมาได  บริษัทของเรา

เล็งเห็นขอจํากัดของบุคลากรในองคกรของทาน ซึ่งหลายๆ 

แหงที่เราใหบริการ ไมไดมีสินคาหรือบริการที่เกี่ยวกับระบบ

ไอทีเลย  หากแตใชระบบไอทีในการขับเคลื่อนธุรกิจ ดังนั้น

พนักงานที่มีอยูจึงมีศักยภาพที่จํากัด บริษัทยินดีใหการ

สนับสนุนในการสรางโครงการดานไอที  เพื่อใหสําเร็จ 

เนื่องจากระบบไอที เปนระบบที่ตองการงบประมาณในการสนับสนุนสูง หากแตเงินอยางเดียวจะไมสามารถ ตอบคําถาม

ไดทุกโจทย และอาจสงผลใหเสียคาใชจายไปกับสิ่งที่ไมคุมคากับการลงทุน 

Consultant and Project Co-Ordinate Services 

       เรายินดีใหคําปรึกษา เพื่อออกแบบ วางโครงการ งบประมาณภายใตหลักการที่ยึดถือความสําเร็จของลูกคา คือ 
ความสําเร็จของเรา เชน งาน Proposal, TOR, Design, Consultant ซึ่งเนนไปที่งานระบบเปนสําคัญ

        งานตรวจสอบระบบ (System Audit) คือ งานที่

บริษัทของเราใหบริการ กอนหนาหรือหลัง จากที่ไดมีการ

เซ็นสัญญากับผูรับติดตั้งระบบแลว  กลาวคือ  ลูกคาอาจ

จะมีบริษัทที่ใหความเชื่อมั่นและมีการติดตั้งระบบดวยกัน

แตไมมีบริษัท หรือ คนกลาง ที่จะคอยสอดสองตรวจสอบ

ถึงคุณลักษณะที่ติดตั้ง ไปแลว  คุณลักษณะของระบบที่ตอง

การสงมอบวาตรงกับความตองการหรือไมเพียงได  มีการการสงมอบวาตรงกับความตองการหรือไมเพียงได  มีการ

ปดบัง อําพรางสิ่งตางๆ ที่ไมอยากเปดเผยใหกับลูกคา อันจะ

ทําใหระบบในอนาคตมี ปญหาตามมาภายหลัง หรือตองการ

เปลี่ยนผูรับเหมารายใหมในอนาคต 

งานตรวจสอบระบบ (System Audit) 

ควบคุมงานติดตั้งระบบ (Project Manager)  
        การติดตั้งระบบทุกๆ ระบบในโลกนี้ จําเปนตองมีบุคลากรที่ทําหนาที่ควบคุมโครงการ เพื่อใหงานสําเร็จตรงตาม

วัตถุประสงค เพราะฉะนั้นงานควบคุมระบบจําเปนตองอาศัยศาสตรและศิลปในการทํางาน เนื่องจากจะไมใชเฉพาะ

เรื่องของเทคนิคในการทํางานเทานั้น  หากแตเปนการทํางานที่ตองอาศัยการประสานงานกับผูปฏิบัติงาน งานจะออกมา

ดีหรือไมนั้น ผูควบคุมกับทํางาน (Project Manager) จะมีบทบาทอยางมาก ในการใหแนวทางในการทํางาน  ปญหาที่

เกิดขึ้นในระหวางการทํางาน จําเปนที่จะตองแกไข แตการแกไขปญหาแตละอยางจะตองรูถึงองครวมของระบบทั้งหมด

ที่กําลังติดตั้ง หากเลือกวิธีแกไขแลวสงผลกระทบใหกับอีกเรื่องก็คงไมใชวิธีแกไขที่ดีเปนแน ดังนั้น Project Manager 

คือ คนที่จะคอยควบคุม กําหนดทิศทาง เปาหมายในทางปฏิบัติใหกับทีมงานติดตั้ง ผูที่สามารถทํางานในลักษณะ 

Project Manager ที่ดี คือคนที่สามารถทําใหทีมมั่นใจ เชื่อใจ รับทราบถึงเปาหมาย ชี้แจงถึงสถานะการทํางาน ณ 

ปจจุบันใหกับทั้งทีมงานติดตั้งและผูวาจางไดอยางโปรงใส นั้นเอง  
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Professional Service 
        เราคือผูเชี่ยวชาญการติดตั้งระบบใหบริการส าหรับองคกรทุกขนาด บริการที่หลากหลาย สามารถตอบโจทยความ

ตองการของธุรกิจทาน สามารถเลือกบริการที่ตองการ ตามรายการดานลาง หรือติดตอเราเพื่อขอรายละเอียด เพิ่มเติม 

Active Directory Server 
        ระบบจัดเก็บขอมูลผูใชในองคกร เพื่อใชสําหรับลอกอินเขาสูระบบ ซึ่งเครื่องแมขาย (Server) ที่ทําหนาที่นี้ จําเปน

จะตองออกแบบใหสามารถตอบสนองความตองการไดเต็มประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากเครื่องแมขายนี้

เปนหัวใจหลักขององคกร เครื่องแมขาย (Server) เครื่องอื่นๆ ในระบบจําเปนที่จะตองอางอิงบัญชีผูใช สิทธิของผูใชนั้น

เพื่อประกอบการลอกอินเขาสูระบบตางๆ หากมีชองโหวหรือมีปญหาในการใหบริการ จะสงผลรายแรงตอระบบโดยรวม

ทั้งหมด 

File Server 
        ระบบ File Server คือ ระบบจัดเก็บขอมูลขององคกร ซึ่งโดยมากจะเปนขอมูลที่แผนกตางๆ ในองคกรตองใชงาน

รวมกัน เชน ไฟลเอกสาร MS Word, Excel, PDF, PowerPoint หรือ รูปภาพ การติดตั้งของเราจะเปนการดําเนินการ

ตามขั้นตอน โดยออกแบบโครงสรางตามลักษณะองคกร สอดคลองกับธุรกิจ จากนั้นจึงนําขอมูลทั้งหมดมาคอนฟกลงไป

ในระบบทานสามารถแจงความประสงคถึงเงื่อนไขตางๆ โดยเรามีหนาที่ใหคําปรึกษาและติดตั้งระบบใหทาน 

VMware ESXi   
        เปนการนําเครื่องคอมพิวเตอรแมขายหลายๆ เครื่องมารวมกัน เพื่อทํากิจกรรมที่ยุบรวมเครื่องคอมพิวเตอร

จํานวนมากๆ ใหเหลือเพียงไมกี่เครื่อง ทํางานประหยัดเงินลงทุน รวมถึงการดูแลระบบที่งายกวา เรียกระบบนี้อีกอยาง

หนึ่ง วาการจัดทํา Server Consolidation 

VMware vCenter 
        ระบบนี้สามารถตอยอดจากการทํา Server Consolidate แตการดูและจะงายกวาเนื่องจาก หลังจากติดตั้ง 

vCenter แลวผูดูแลระบบจะสามารถดูแลระบบขนาดใหญ ที่มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายจํานวนมากไดจากหนาจอเดียว 

VMware Horizon View 
        ระบบ VDI เปนอีกระบบหนึ่งที่กําลังมาแรง เนื่องจากตอบโจทยในการดานการบริหารจัดการระบบเครื่อง 

คอมพิวเตอรลูกขายจํานวนมาก โดยระบบ VMware Horizon View จําเปนที่ตองอาศัยการออกแบบระบบที่ดีจึง 

จะสามารถทํางานไดดีมีประสิทธิภาพ หากออกแบบระบบไมดีจะทําใหระบบชา และเกิดความเสียหายได 

Backup System 

        การสํารองขอมูลเปนสิ่งจําเปนอยางมากสําหรับธุรกิจ การปกปองขอมูลและระบบใหบริการในองคกร จําเปน

ตองมีการออกแบบใหถูกตอง ดังนั้น ระบบนี้จะสามารถปกปองธุรกิจจากความเสี่ยงหลายๆ ดาน เชน การโจรกรรม 

ไฟไหม นํ้าทวม หรือ ระบบมีปญหาเนื่องมาจากการใชงาน 
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VLAN 
 ǰǰǰǰǰǰǰøąïïđÙøČĂ×Šć÷ìĊęöĊÝĞćîüîñĎšĔßšöćÖÖüŠćǰ��ǰÙîǰÝĞćđðŨîêšĂÜđøĉęööĊÖćøêĉéêĆĚÜøąïïǰ7-"/ǰđîČęĂÜÝćÖÝąßŠü÷ĔĀš

øąïïìĊęĔĀšïøĉÖćøöĊÙüćöðúĂéõĆ÷ĔîÖćøđ×šćëċÜǰúéÙüćöÙĆïÙĆęÜ×ĂÜøąïïđÙøČĂ×Šć÷ǰìĞćĔĀšøąïïìĞćÜćîĕéšøüéđøĘü÷ĉęÜ×ċĚî

øąïïîĊĚđðŨîøąïïóČĚîåćîìĊęìčÖĂÜÙŤÖøÙüøÝĆéìĞć×ċĚîöćǰ

Remote Desktop Servicesǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰÖćøêĉéêĆĚÜøąïïǰ5FSNJOBMǰ4FSWJDFǰĀøČĂǰ3FNPUFǰ%FTLUPQǰ4FSWJDFǰđðŨîÖćøÝĆéìĞćøąïïĔĀšïøĉÖćøđÙøČęĂÜ

úĎÖ×Šć÷ßîĉéĀîċęÜǰđîČęĂÜÝćÖöĊ×šĂéĊĔîđøČęĂÜ×ĂÜêšîìčîÖćøÝĆéìĞćøąïïǰĒúąÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøøąïïìĊęÜŠć÷ÖüŠćǰđîČęĂÜÝćÖ

ēðøĒÖøöĒúąĒĂðóúĉđÙßĆęîǰÝąëĎÖêĉéêĆĚÜĔîøąïïÿŠüîÖúćÜǰñĎšĔßšöĊĀîšćìĊęđßČęĂöêŠĂđ×šćöćéšü÷ǰ1SPUPDPMǰ3%1ǰàċęÜÿćöćøë

đßČęĂöêŠĂöćÝćÖĀúćÖĀúć÷ĂčðÖøèŤǰēé÷ĕöŠöĊ×šĂÝĞćÖĆéđøČęĂÜøą÷ąìćÜǰ

Software บัญชี 
ǰǰǰǰǰǰǰǰïšćîđøćöĊēðøĒÖøöïĆâßĊìĊęĀúćÖĀúć÷ǰĒêŠðÖêĉĒúšüÝąĀćñĎšđßĊę÷üßćâêĉéêĆĚÜøąïïîĊĚÙŠĂî×šćÜ÷ćÖǰđîČęĂÜÝćÖđðŨîÜćî

đÞóćąéšćîǰéĆÜîĆĚîǰìĊöÜćîđøćöĊñĎšđßĊę÷üßćâĔĀšïøĉÖćøêĉéêĆĚÜøąïïïĆâßĊìĊęÙčèĕéšàČĚĂöćǰĒêŠ÷ĆÜĕöŠöĊñĎšĔĀšïøĉÖćøđøćÿćöćøë

êĉéêĆĚÜøąïïĔĀšìŠćîǰĒúąÿŠÜöĂïÖćøìĞćÜćî×ĂÜøąïïǰìĆĚÜ÷ĆÜðøąÿćîÜćîÖĆïǰ4PGUXBSFǰ7FOEPSǰĔĀšìŠćîǰǰ

DR Site and Backup Siteǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰÖćøÿĞćøĂÜ×šĂöĎúìĊęêŠĂ÷ĂéöćÝćÖÖćøÿĞćøĂÜ×šĂöĎúõć÷ĔîÿĞćîĆÖÜćîǰàċęÜÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜíčøÖĉÝìĊęêšĂÜÖćøÝąðÖðŜĂÜ

×šĂöĎúĒúąÖćøĔĀšïøĉÖćøÖĆïñĎšĔßšÜćîøąïïǰÝĞćđðŨîêšĂÜöĊÖćøÿøšćÜøąïïǰ%JTBTUFSǰ3FDPWFSZǰ4JUFǰ×ċĚîöćđóČęĂÿĞćøĂÜøąïï

ĔĀšóøšĂöĔßšǰÿćöćøëøĆïöČĂÖĆïðŦÝÝĆ÷đÿĊę÷ÜĕéšìĆĚÜĀöéǰøąïïîĊĚĒîąîĞćÿĞćĀøĆïíčøÖĉÝìĊęöĊ×šĂöĎúöćÖǰĒúąöĊñĎšĔßšøąïïêúĂéđüúćǰ

ĕöŠêšĂÜÖćøđÿĊ÷đüúćĂĆîöĊÙŠćĔîÖćøìĞćíčøÖĉÝǰ

SAN Storage 
ǰǰǰǰǰǰǰǰøąïïÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎúǰ4"/ǰ4UPSBHFǰđðŨîøąïïìĊęöĊÙüćöđøĘüÿĎÜǰÝĞćđðŨîêšĂÜöĊüĉýüÖøìĊęöĊÙüćöøĎšĒúąđßĊę÷üßćâǰ

đÞóćąéšćîĔîÖćøêĉéêĆĚÜǰđøćÿćöćøëĔĀšñĎšđßĊę÷üßćâđ×šćßŠü÷đĀúČĂĔîÖćøêĉéêĆĚÜǰÿĂîÖćøêĉéêĆĚÜǰ	0OǰUIFǰKPCǰUSBJOJOH
ǰ

đðŨîóĊęđúĊĚ÷ÜǰÝîÖøąìĆęÜìŠćîÿćöćøëêĉéêĆĚÜĒúąéĎĒúøąïïǰ4"/ǰ4UPSBHFǰĕéšđĂÜǰǰ

Firewall / Logs 
ǰǰǰǰǰǰǰǰÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ÙüćöðúĂéõĆ÷ÿĞćĀøĆïÖćøĔßšÜćîĂčðÖøèŤǰ'JSFXBMMǰĔîĂÜÙŤÖøǰìĊöđøćÿćöćøëĔĀšÙĞćðøċÖþć

êĉéêĆĚÜǰéĎĒúøąïïǰ'JSFXBMMǰìĊęĀúćÖĀúć÷ǰÙčèÝąĔßšĕôúŤüĂúúŤǰ÷ĊęĀšĂĂąĕøÖĘêćöǰÿćöćøëêĉéêĆĚÜĒúąéĎĒúĕéšìĆĚÜĀöéǰìŠćî

đóĊ÷ÜĒÙŠÖĞćĀîéÿĉęÜìĊęìŠćîêšĂÜÖćøǰđßŠîǰǰǰ#MPDLǰ1PSUǰ#MPDLǰ4FSWJDFǰ204ǰ71/ǰ/"5ǰ�ǰ1"5ǰĀøČĂǰîē÷ïć÷ĂČęîėǰ

ìĊęñĎšïøĉĀćøÖĞćĀîéöćǰÿćöćøëĔĀšđøćéĞćđîĉîÖćøĔĀšÖĆïìŠćîĕéšǰǰ
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Our Certification 
• MCSE (Microsoft) 

• RHCE (Redhat) 

• CCNA, CCNP, CCIE (Cisco) 

• IBM System P Administrator  

• WCSP – XTM (Watchguard Firewall) 

• 2Xpert (Parallels Remote Application Server) • 2Xpert (Parallels Remote Application Server) 

• VCP (VMware Certified Professional) 

Why ENT Group? 

ENT Group Co., Ltd. ขอโอกาสในการนําเสนอ ใหบริการติดตั้ง ออกแบบ เพื่อพิจารณาใหกับทาน เพื่อใหเกิดประโยชน

สูงสุดกับลูกคา โดยเรามีจุดแข็งขององคกร ดังนี้  

Experience  
        ประสบการณการทํางานในโครงการไอทีหลายๆโครงการ มีทั้งขนาดกลางไปจนถึงองคกรขนาดใหญ ทั้งภาครัฐ 

และเอกชน โดยประยุกตการใชงาน Solution ดานไอทีมาดําเนินการติดตั้งใหกับลูกคาเพื่อตอบสนองความ ตองการที่มี

และหลากหลายในแตละองคกร ตัวอยางลูกคาที่ไดรับความไววางใจในการใหคําปรึกษาบริการติดตั้ง ระบบ เชน บริษัท

แลคตาซอย, บริษัท แอดดา (ไทยแลนด), บริษัท ออนไลนแอสเซส เปนตน 

Project Management 
        เพื่อการสงงานที่มีคุณภาพไปยังลูกคา ทางเรามีการดําเนินการ Prove Of Concept กอนที่จะมีการเสนออุปกรณ 

และ Solution ที่เหมาะสมใหกับลูกคา เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงตามเปาหมายและเวลา ทางเราจะดําเนินการงานตามแผน

ที่ไดวางไว ซึ่งเปนผลดีกับลูกคา ที่จะไดรับงานที่สําเร็จเรียบรอยตรงเวลาสงมอบงาน ทําใหงบประมาณไมบานปลาย 

Knowledge Transfer  

       งานในสวนของเทคโนโลยีตางๆ ทางบริษัทจะแนะนําใหทราบถึงคุณสมบัติ ความสามารถของ ฮารดแวร ซอรฟแวร 
ที่ลูกคาซื้อ  เพื่อใหลูกคาไดมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบที่ไดสั่งซื้อ  และสามารถตอยอดความสามารถของ เทคโนโลยี

ดังกลาวได 

Partnership with Microsoft / HP / Lenovo / Dell / Acer / Watchguard, Netapp 
        ด้วยการนําเสนออุปกรณ และ Solution ที่หลากหลาย เพื่อประกอบเปนโครงการของลูกคา เรามีพันธมิตรที่

สามารถทําใหงานลุลวงสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวได เชน เรามี MCSE ซึ่งเปนวิศวกรของทาง Microsoft ดําเนินงาน

ติดตั้งและควบคุมดวยตัวเอง ENT Group Co., Ltd. เปนคูคากับเจาของผลิตภัณฑเชน Microsoft, HP, Dell, Lenovo, 

Acer, Watchguard, Fortinet, Netapp สามารถทํางานกับทีมวิศวกรของ Vendor ไดโดยตรง ทั้งหมดนี้เพื่อใหลูกคา

มีความมั่นใจวาโครงการของทานจะสําเร็จสมบูรณตรงตามความตองการของทาน 
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