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- เลขจดทะเบียน : 0105553051028
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General Company
Information
Digital Security Solution under company of 
Ezy Exchange Co Ltd
77/213 Passorn 19 Soi Jatuchot Aon Ngern 10220 Bangkok Thailand
Mobile Number : (+66) 85-697-6454
Email : sk-jo@dss.in.th   Website : http://dss.in.th

Digital Security Solutionภายใตบริษัท Ezy Exchange จำกัด
77/213 ภัสสร 19 ซอยจตุโชติ ออเงิน 10220 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ (+66) 85-697-6454
Email: sk-jo@dss.in.th   Website: http://dss.in.th

เรามีทีมงานท่ีดดีทท่ีสสุดดทท่ีพพรรออมมจจะพััฒนาและชวยเหลือลูกคาของเราใหพพบบกกับบกการแกปปญญหหาทท่ีีจจำำเเปปนนใในดานความปลอดดภัยทาง IT และมอบการแกปญหาดานาให ั าร  ่ ในดานความปลอ นน
คคววาามมปปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมทีมงานของเราประกอบดวยเจาหนาทที่ททีี่ถูกฝกมา 100% ดวยขีดคคววามสามมาารรถถที่สูงงกกววาระดับวิจัยดานความปลอดภัยหองา ี ูกฝ  1  ดวยขีด วามสามารถทีสูง จั านความ ลอดภยหอง

ุ ู ญญ ญุ ู ญญ

ปฏิบัติการดานความปลอดภัยและศูนยขอมูลของเรามีอุปกรณณคครบครันเพียบพรอมดวยเทคโโนนโโลยีลาสุดและะผลการรววิิจจัยยลลาาสุุดในดานความไมมั่นคง ณณ รบครันเพีย ร ดวยเทค โลยีลาสุดและะ ลลล ในดานความไมมันคง
ู ูู ูู

Zero Day Exploit และการตรวจหา Malware แบบใหมลาสสุุดดด
ฏ ู ู ุุ

ดวยการพัฒนาและขอไดเปรียบดานเทคโนโลยีเหลาน้ี เราาเเชช่่ืือม่ันวาผลิตภัณฑ และบริการของเราจะมีคุณสมบัติเหมาะสมมทท่ีจะใหบริการดานความปปปลลลอออดดดภภัยยวาผลิตภัณฑ และบริการของงเเรราจะมีคณสมบัติเหม
ของขอมูลเพื่อรับประกันความปลอดภัยขอมูลของลูกคคาาและการปองกันดานดิจิทัลสำหรับหนวยงานรัฐบาลแลละบบรริษษััททเเออกกชชน

ุ

บริษัท Ezy Exxcchange จำกัด กอตั้งในป พ.ศ.2555555444 แและดำเนินการหลัักกใในนปประะเเทศไทย บริษัท Ezy Exchange เปนการลงทุนรวมกันระหวาง CEO ไทยก ท  ิ  zy Exchange เ
และหุนสวนททาางธุรกิจ กรรมการดาน ITTT  ชชชาาาวววมมาเลเซียเราเขาใจถึงความกังวลขอองงทานและเราตองการจะใหขอมลโดยเกียวกับบริษัทของเรา ธุรกิจของบริษัทความกังวลข านและเราตองการจะใหขอมลโดย
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Ezy Exchannge จำกัดดำเนินนนกกกาาารรรภภาายใต DSS (การแกปญหาดานความปลลออดภัยทางดิจิทัล) ผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิคและเนื้อหาทางวิชาการของเราานความป ดภัยทางดิจิทัล) ผูเชียวช งดาน
ุ ุ ู ุ

ประกอบดววยย นนนักกกวววิจจจัยยยดดาานนความปลอดภัยของขอมูลท่ีประจำการในประะเเททศศไไทย รใ
y g ญg ญ



OUR Mission








บริษัท Ezy Exchange จำกัด มุงหวังท่ีจะอยูแถวหนาและเปนผูนำในอุตสาหกรรม
ดานความปลอดภัยของขอมูล การทำใหผลิตภัณฑแตกตางกันในการแกปญหา
ความปลอดภัยของขอมูลคือความรับผิดชอบของเราและการใหความสำคัญ
แกลูกคาของเรา เราตองการจะนำเสนอสิ่งที่ดีที ่สุดเพื่อใหลูกคาของเรารูสึก
ปลอดภัยในทุกชิ ้นสวนของขอมูลดิจิทัล ภารกิจของเราเริ ่มตนดวยความ
กระตือรือรนและความฝนที่จะชวยเหลือลูกคาของเราใหรูสึกปลอดภัยในการ
ทาทายการคุกคามความปลอดภัยดานดิจิทัลในปจจุบันนี้

OUR







ทาทายการคุกคามความปลอดดภยดานดจทลในปจจุบนน

OUR

วิสัยทัศนของเราสำหรับทศวรรษใหมมีกรอบ
การทำงานเพ่ือจะเปนบริษัทดานความปลอดภัย
ของขอมูลที่ดีที่สุดในเอเชีย เราจะเผชิญหนา
กับความไมม่ันคงลาสุด การคุกคามลาสุด และ
ความแข็งแกรงของเราในการพัฒนาการแก
ปญหาที่ดีที่สุดเพื่อลูกคาของเราไดเปนเลิศ

Core Values

















 




กกกกกกกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาารรรรรรรใใใใใใใหหหหหคคคคคคววาามมมมสสสสสสสำำำำำำำำำคคคคัััญญญญญญญกกกกกับบบบลลลลลลูููกกกกกกกกกกคคคคคคคคคคาาาา-- คคคคคคววววววววววววววาาามมมมสสสสำำำำำำำำเเเรรรรรรรรรร็็็็็็็็จจจจจจจจจจจขขขขออออออออองงงงงเเเเเเเเเรรรรรรรราาาาาขขขขขขขขขขขึึึึึึ ้้้้้้้้นนนนนนนนนนนอออออออออยยยยยยยูููููููููููููู กกกกกกกกกกกกัััับบบบบบบบบบบบบบบบบบบลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลููููููููููููููููููลลลลลลลลลลลลลลลลลลลููููููููููููููููกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคคคคคาาาา
ขขขอออออออองงงงงงงงเเเเเเเรรรรรรราาาาาา เเราารรรับบบฟฟฟฟฟฟงงลลลลููููกกกกกคคคคาาาาขขขขขขขขขขออออออออองงงงงงงงเเเเเเเรรรรรรรรรราาาาาาาาาาแแแแแแแลลลลลลละะะะะะเเเเเขขขขขขขาาาาาใใใใใใจจจถถถถถถถถถึึึึึึึึงงงคคคคคววววววาาาามมมมมมมมตตตตตตตตตตตตอออออออออออออองงงงงงงงงงงงงงงงงงกกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรททททททททททุุุุุุุุกกกกกออออออออออออออออออออออออยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาางงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง  

ูู ููููููููู ูููููููู

มมมมอองงงงหหหหหาาชชองโโโโโหหหหหวววววแแแแแลลลลลละะะะมมอออบบบบกกกาาาาาารรรรแแแแแกกกปปปปปปปปปปปญญญญญญญญญญญญญญญหหหหหหหหหหหหาาาาาาาาาาาาททททททททททททททททททททททททีีีีีีีีีีีดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดีีีีีีีีีีีีีททททททททีีีีีีีีสสสสสสสสสสสุุุุุุุุุดดดดดดดดดด
ูู

คคคคคคววววววววาาาาาาาาามมมมมมมมเเเเเเเเเชชชชชชชชชี่ยยยยวชชชชาญญ- เเเเเรรรรรราาาาารรวววบบบรรรวววมมมมคคคคววววววาาาาาามมมมมมมรรรรรู ทััักกษษษษษษษษษษษษษษษษะะะะะะะะะะะะะะะะแแแแแแแแแแแแแแแแลลลละะะะะะะะกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรววววววววววววววววววววววววิิิิิิิิิิิิิจจจจจจจจจจจจจจจจจััััยยยยย เเเเเเตตตตตตตตตตตรรรรรรรรรรรรรรีีีีีีรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีียยยยยยยยยยยยยยยยยมมมมมมมมมมมมม
พพพพรรออมมมมมมมตตตตตลลอออออดดดดดดเเเเเวววววลลลลลลาแลลลละะะะะะมมมีีสสสสสตตติิิใใใในนนนกกกกกกกาาาาารรรรรรรรรรรรรรรเเเเเเเผผผผผผผผผผผชชชชชชชชชิิิญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญหหหหหหหหนนนนนนาาาาาาาาาาาาาาาากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกัััััััััััับบบบบบบบบบบบบบบบบบบมมมมมมมมมมมมมัััััััััลลลลลลลลลลลลลลลลลลแแแแแแแแแแแแแแวววววววววววววววววววววววววรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรททททททททททททททททททททีีีีีีีีีีีคคคคคคคคคคคคคคคุุุุุุุุุุุุุุุุกกกกกกกกกกกกกกกกคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคาาาาาาาาาาาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม

ญ ููญ

คคคคววววววววาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมปปปปปปลลลลลลออออออดดดดดดภภภภภภภภภภภััััััััััยยยยยยยยยยยยยยลลลลลลลลาาาาาาาาาาาาสสสสสสสสสสสุุุุุุดดดดดดดแแลลละคววววาาาาามมมมมมมมไไไไไไไไไไไไมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมัันนนนนนนนนนนนนนนคคคคคคคคคคคคคคคงงงงงงงงงงงงงง
ญญญ

คคคควววววาาาาาามมมมมมมมมไไไไไไไไไววววววววววใใใใใใใใใจจจจจจจจจ-- เเเเเรรรรรราาาาาคคคคืือพพลลลลลลลลลลลลลเเเเเเเเเเเมมมมมืืืออออออองงงงขขขขขขขอออออออองงงงงงงงงงงโโโโโโโโโโโโโลลลลลลลลลลกกกกกก คคคคคคคคววาาาาาาาาาามมมมมมมมมซซซซซซซซืืืืืืืืืืื ่่อออออออสสสสสััััััััััััตตตตตตตตตตตตตตตยยยยยยยยแแแแแแแแลลลลลลละะะะะะะเเเเเชชชชชชชืืืืืืืืื ่่่่่่่่อออออออถถถถืืืืืออไดด
คคคคคคคืืืือออออออกกกุุญญญญญญแแแแแแจจจจจจจจสสสสูคคคคคคคคววววววววาาาาาาาามมมมสสสสสสสสำำำำำำำำเเเเเเเเเเรรรรรรรรรรรรร็็็็็็็็็็็็จจจจจจขขขขขออออองงงงงงงเเเเเเเรรรรรรราาาาาาา เเเเเเรรรรรรราาาาาาาาจจจจจจจจะะะะะะะไไไไมมมมทททททททำำำำำำำำำำำำำผผผผผผิิิิิิิดดดดดดดดดดพพพพลลลลลาาาดดดด
ใในนนกกกกกกาารรนนนำำำสงสินนคคคคาาาาาแแแแแแและควววาาามมมมมมมรรรรรรรับบผิิดดชชชชชชชออออออออบบบบ 

ุุ ูู

กกาารรรรททำำำงงงาาานนนเเปปนนนนททททีีีีีมม-- ดดววยยการทำงงาานเปปนนททีมมเเเดดดดียยววววกกัันนนนนนนนนกกกััับบบบบบลลลลลลลลลลููููููกกกกกกกกกคคคคคคคาาาาาาาาา
ขออองงเรา เรรราาาาเเเเชชชชืืืืืออมมัันนววาาเเรราาสสาามมาารรถถปปรระะสสบบคคววาามมสสสสสำำำำำำำำำเเเเเเรรรรรรรร็็จจจจจจจใใใใใใใใใใใใใในนนนนนสสสสสสิิิิิิิิิิงงงงงงงททททททททีีีีีี ่่

ูููููููููู

ยอออดเยยี่ยยยมมมดดดวยกัน เพื่อปองกัันและขัดขวางแฮฮคคเกอรจากกาาาารรร
เขขขาาถถึึงงงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต
เรรราาเเคคคาาาารพความสนใจและเปาหมายขของทุก ๆ กกกกกลลลลลลลลลลลลุุมมมมมมม   แแแแแลลลลลลลละะะะะะะะรรรรััััััับบบบบบผผผผผผผผผผผผิิิิิิิิิดดดดดดดดดดดดดชชชชชชชอบ

ู ุ

ตตออออภภภภภาาาาารรรระหนนาาททที่สสำำหรับบกการกกรระะททำำำแแแลละะะกกาารรมมิิไไไไดดกกกรรรรระะะะะทททำำำำำำำำำำขขขออออองงงงงเเเเเรรรรรรรราาาาาาาาาา
ุุ ๆ ุุุๆ

Vision



BUSINESS Concept





















การพัฒนา DSS (การแกปญหาดานความปลอดภัยทางดิจิทัล) อยางมั่นคง เลือกใชและพัฒนาเทคโนโลยีดานความปลอดภัยใหม ๆ เพื่อเผชิญหนากับความไมมั่นคง
ทางดานความปลอดภัยลาสุด
DSS ใหบริการดานความปลอดภัยของขอมูล 4 ประเภท

เราใหบริการดานความปลอดภัยของขอมูลแกการตลาด
ระดับโลกของรัฐบาล สำนักงานและบริษัทในขณะนี้ เรายัง
ไดใหบริการโปรแกรมระดับทางทหารของรัฐ พิเศษสุดสำหรับ
รัฐบาลและบริษัทเอกชน โปรแกรมของเราประกอบดวยระบบ
ควบคุมดูแลZero Day Exploit และทอสงขอมูล

กการทดสออบบกการแแททรรกกซซึม

การวิเคราะะหห BBiinnaarryy CCoodde
(รหัสเลขฐฐานนสออง) เพพืื่ออปปองกัน
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ขออบบบกกกพพพรรองงและะจจุุดอออนนททีี่อาาจ
ฐ

กลายเเปนชชชออองงงโโโหหวว
ุุ

การสสืืบสวนอาชญญากรรมไไซซซเเเบบบออร

กกระบบบววนนกกาารรทางกกฎหหมมายย
คคคอออมมมพพพิิววเเตตอร
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DDSSS ใใหหสสัญญญญาาาวววาจะใหการแกไไขปญญหาาดดดดดาาาาานนนนนคคคคความปลอดภัยทาง IT ระดับสูงดวยการปองกันคุณภาพดีที่สุดในขอบเขตการใหบริการ
นีี่คืือนโยบายขขขออง DSS ที่จะใหหกกกกาาาารรรบบบบริิิิิการที่เหนือความคาดหมายของลูกคาของเรา

ญญ ญญ ูญญ ู

วิธีการของเรราาานำททาาาางงงงโโโโดดดยยยยการคนหาความพึงพอใจของลูกคาที่เหมาะสมที่สุด ผานการพัฒนาอยางตอเนื่องและความเปนมืออาชีพ
ูู

แถลงการณ:

- เพิ่มความพึงพพออใใจจขขอองงลลูกกคคาา
- ททำำใหผลงานขอองลูกจางเพิ่มสููงงสสุด เเพพ่ืืออบบรรรลุุุววิสสัยยททัศศนนขขอองงอองงคคกกรรแแลละะ

ู

  เปาาหหมาย
--  เชชื่ออมมมมาตรฐานและความจำเปนทาางงกกฎฎหหมายดวยกาาาารรรรตตตตกกกกลงรวมกัน
- ทำำใใใหลลกกคคาเชื่อมั่นวาขาวสารและขขอออมมลจะไมถกเปดเผยแกบบบบคคคคคคคคลลลลทที 33

ฐ ฎฐ

- ใหการอัพเดทลาสุดของเน้ือหหาาคคววาาามมปปลลลอออดดดภัยและการแกปญหาแกลูกกกกคคคคาาาา
ู ููู ู ุู ุ

- ใหการแกปญหาความปลออดดดภภภัยยยดดาน IT ทททีีีดดดีทีสุดเพือทำใหลูกคาพอใจ
ุ ญ ูุ ญ

เปาหมาย
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