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บริกิาริทางการิเงนิ

พนัักงานั 20,712 คนั

ปริะโยชนท์่�ได้ร้ิบัจากเริด้้แฮท
• ลดเวลาในัการพัฒนัาแอปพลเิคชนัั 

จากหนัึง่เดอืนัเหลอืเพยีงสองสปัดาห ์

• สามารถขยายพืน้ัทีร่องรับ 
การทำาธุรุกรรมดา้นัการเงนิัไดถ้งึ 
5,000 รายการต่อ่วนิัาที

• ไดข้อ้มลูเชงิลกึจากการรวม 
ศูนูัยป์ฏิบิตั่กิารภายในัองคก์ร เพือ่การ
บรหิารจัดการทีต่่อบโจทยแ์ละมคีวาม
ปลอดภยัมากขึน้ั

สำำานกังานใหญ่่

“ก่อนัหนัา้นัี้ เ ราใชเ้วลามากกว่า 
1 เดือนัในัการเพิ่มคุณสมบัต่ิใหม ่

แต่่ต่อนันัี้ เราใชเ้วลาเพียงแค่ 2 
สัปดาห์เท่านัั้นั เราสามารถต่อบสนัองต่่อ 
ความต่อ้งการของลูกคา้ที่เปลี่ยนัแปลงได ้

เ ร็วขึ้นั และเรายังใหคุ้ณสมบัต่ิต่ามที่ลูกคา้
คาดหวังโดยใชเ้วลานัอ้ยลง"

นายธนสุำศักัด้ิ� ธญั่ญ่สำริิ ิ
Senior Delivery Manager 

 กสกิร บซิิเินัส-เทคโนัโลย ีกรุ�ป (KBTG)

ซอฟต์แ์วริ ์
เรด้แฮทเอ็นัเทอรไ์พรส์ลนุิักซิ์

เรด้แฮท เจบอส เอ็นัเทอรไ์พรส์ 
แอปพลเิคชนัั แพลต่ฟอรม์

เรด้แฮท โอเพน่ัชฟิท ์คอนัเทนัเนัอร ์
แพลต่ฟอรม์

เรด้แฮท เอเอ็มควิ

บริกิาริ
เรด้แฮท คอนัซิลัทท์ต์่ ิง้

เรด้แฮท เทรนันัิง่

กลุม่กสกิร บซิิเินัส-เทคโนัโลย ี(KBTG) มองหาวธิุปีรับปรงุและเพิม่ประสทิธุภิาพใหก้บัโครงสรา้งพืน้ัฐานัดา้นัไอท ี 
เพือ่รับมอืกบัความต่อ้งการในัการใชแ้อปพลเิคชัน่ัโมบายแบงกิง้ ซิึง่เพิม่จำานัวนัขึน้ัอยา่งรวดเร็วดว้ยการรวมแพลต่ฟอรม์ 
เรด้แฮท (Red Hat platform) คอนัเทนัเนัอร ์(container) เทคโนัโลยกีารสง่ขอ้ความ (messaging technology) 
ทีค่ลอ่งต่วั และแนัวคดิแบบ DevOps ไวด้ว้ยกนัั ทำาใหธุ้นัาคารสามารถสรา้งระบบแจง้เต่อืนัแบบครบวงจรทำาใหไ้ดค้วามเร็ว 
และเพิม่ลดจำานัวนัไดต้่ามทีต่่อ้งการ เพือ่รองรับปรมิาณการทำาธุรุกรรมทีเ่พิม่จำานัวนัมากขึน้ัอยา่งมหาศูาล เนัือ่งจากมฐีานั 
ผูู้ใ้ชง้านัเพิม่ขึน้ัอยา่งต่อ่เนัือ่ง และดว้ยพืน้ัฐานัความต่อ้งการดา้นันัี ้KBTG จงึไดว้างแผู้นัดำาเนันิังานัรว่มกบัพันัธุมติ่รในัการ 
คน้ัหารปูแบบการดำาเนันิังานัใหม ่ๆ และกรณีศูกึษาต่า่ง ๆ ทีเ่นัน้ัเรือ่งความปลอดภยัเป็นัหลกั เพือ่ใหส้ภาพแวดลอ้มในัการใช ้
แอปพลเิคชัน่ัของธุนัาคารเป็นัทีย่อมรับและไวว้างใจจากผูู้ใ้ชบ้รกิาร

กริงุเทพ, ปริะเทศัไทย

กรณีศูกึษา

KBTG ใชเ้รด้แฮทชว่ยเพิม่ความเร็วและขยาย
บรกิารดจิทิลั
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“ เนัือ่งจากเทคโนัโลย ี
นัีค้อ่นัขา้งใหมส่ำาหรับ 
เรา เรด้แฮทจงึจัดใหม้ ี

การฝึึกอบรมทัง้ทางออนัไลนั ์
และจัดเป็นัคลาส เพือ่ชว่ย 
สรา้งเสรมิทกัษะใหก้บัคนั 

ของเรา จนัสามารถ 
จัดการกบัการเคลือ่นัยา้ยขอ้
มลูปรมิาณมหาศูาลไดด้ว้ย 

ต่วัเราเอง”
นายธนสุำศักัด้ิ� ธญั่ญ่สำริิ ิ

Senior Delivery Manager 
 กสกิร บซิิเินัส-เทคโนัโลย ีกรุ�ป (KBTG)

สำนบัสำนนุแอปพลิเิคชนัโมบายแบงกิ�งท่�ได้ร้ิบัความนยิมมากท่�สำดุ้ในปริะเทศัไทย
KBTG เป็นัหน่ัวยสนัับสนุันัในัการปฏิบิตั่งิานัประจำาวนัั และเป็นัผูู้พั้ฒนัาเทคโนัโลย ีใหก้บัธุนัาคารกสกิรไทย รวมถงึเป็นั 
พันัธุมติ่รกบับรษัิทฟินัเทคในัประเทศูไทย K PLUS เป็นัโมบายแบงกิง้ แอปพลเิคชนััที ่KBTG บรหิารจัดการ เป็นัแอปพลเิคชนัั
ทีไ่ดรั้บความนัยิมมากทีส่ดุในัประเทศูไทย มผีูู้ใ้ชง้านักวา่ 11 ลา้นัคนั1 ผูู้ใ้ชง้านัสามารถชำาระเงนิัดว้ยการใช ้QR Code (Quick 
Response Code) โอนัเงนิัระหวา่งประเทศู จัดการการลงทนุั และทำาธุรุกรรมดา้นัการเงนิัอืน่ั ๆ อกีมากมายผู้า่นัแอปพลเิคชนัั  
K PLUS นัี ้

ในัชว่ง 5 ปีทีผู่้า่นัมา ฐานัผูู้ใ้ชง้านั K PLUS ขยายเพิม่มากขึน้ัถงึ 2 เทา่ เพือ่รองรับการเต่บิโต่ดงักลา่ว พรอ้มทัง้การปรับปรุงุ 
รปูแบบและบรกิารใหม ่ๆ ใหอ้อกสูต่่ลาดเร็วขึน้ั KBTG จงึจำาเป็นัต่อ้งปรับปรงุระบบไอท ีทีม่อียู ่โดย KBTG ไดเ้ปิดต่วั K PLUS 
AI-Driven Experience (KADE) ซิึง่เป็นัโซิลชูัน่ัทีน่ัำาเอา AI มาทำางานัรว่มกบัระบบหลงับา้นัแบบดัง้เดมิ เพือ่วเิคราะหพ์ฤต่กิรรม 
และมอบประสบการณเ์ฉพาะบคุคลใหก้บัลกูคา้ นัอกจากนัี ้ธุนัาคารยงัไดส้รา้ง open banking platform ไวเ้ชือ่มต่อ่กบัระบบ 
ธุรุกจิของพันัธุมติ่รต่า่งๆ อกีดว้ย

นัายธุนุัสศูกัดิ� ธุญัญสริ ิSenior Delivery Manager ของ KBTG กลา่ววา่ “ธุนัาคารต่อ้งใชค้วามพยายามอยา่งมากในัการดแูล 
แพลต่ฟอรม์เทคโนัโลยแีบบเกา่ทีเ่คยใชอ้ยู ่ทีไ่มส่ามารถรองรับการเต่บิโต่ของธุรุกจิเราได ้เรามลีกูคา้นัับลา้นัทีท่ำาธุรุกรรม 
การเงนิักวา่ 5,000 รายการต่อ่วนิัาท ีเราจงึต่อ้งการนัำาเทคโนัโลยใีหมท่ีม่คีวามพรอ้มสงูทัง้ในัดา้นัของการใชง้านั ประสทิธุภิาพ 
และความปลอดภยัมาใช ้เพือ่ใหต้่อบโจทยค์วามคาดหวงัของลกูคา้ของเรา”

สำริา้งแอปพลิเิคชนัใหมด่้ว้ยเริด้้แฮท
KBTG ทำาการประเมนิัโซิลชูัน่ัต่า่ง ๆ รวมทัง้ขอ้เสนัอจากผูู้ผู้้ลติ่เทคโนัโลย ี3 ราย ซิึง่หลงัจากทดลองใชแ้ลว้ บรษัิทไดเ้ลอืก 
เรด้แฮทจากความเชีย่วชาญดา้นัโมบาย และความเป็นัผูู้ช้ำานัาญการในัดา้นันัี้

เป็นัเวลากวา่ 4 เดอืนัที ่KBTG ไดท้ำางานัรว่มกบัทมีงานัเรด้แฮทคอนัซิลัทต์่ิง้ ในัเรือ่งการยา้ยขอ้มลูจากแพลต่ฟอรม์ทีม่อียูไ่ปสู ่
Red Hat Enterprise Linux และ Red Hat JBoss Enterprise Application Platform (EAP) ซิึง่ในัสว่นั Professional Services 
ของเรด้แฮทรวมถงึการใหบ้รกิารดา้นั OpenShift Implementation Service ทีร่วม OpenShift Infrastructure Workshop, 
OpenShift Application Workshop, CI/CD Integration Workshop, OpenShift Installation, Application Onboarding,  
CI/CD Integration และรวมถงึการใหค้วามชว่ยเหลอือยา่งต่อ่เนัือ่งดา้นั OpenShift ทัง้หมดอกีดว้ย

Red Hat Enterprise Linux เป็นัระบบปฏิบิตั่กิารพืน้ัฐานัทีเ่หมาะสำาหรับการใชง้านัทัว่ทัง้ระบบ และเป็นัเครือ่งมอืทีช่ว่ยใหก้าร 
บรกิาร และการจัดการเวริค์โหลดเป็นัไปไดร้วดเร็วขึน้ัอยา่งไมย่ากลำาบาก ไมว่า่จะเป็นัแอปพลเิคชนััแบบใด บนัฟตุ่พริน้ัแบบไหนั 
หรอืเวลาใดกส็ามารถทำาไดต้่ลอดเวลา สว่นัโซิลชูัน่ั Red Hat JBoss EAP ทีเ่ป็นัแอปพลเิคชนััเซิริฟ์เวอรโ์อเพน่ัซิอรส์ Java™ 
EE 8 ชว่ยให ้KBTG สามารถผู้สานัรวมระบบหนัา้บา้นัและหลงับา้นัเขา้ไวด้ว้ยกนัั เพือ่ปรับใชแ้ละจัดการแอปพลเิคชนััต่า่ง ๆ 
ทัง้หมดไดร้วดเร็วขึน้ั

นัอกจากนัี ้KBTG ยงัสรา้งระบบการแจง้เต่อืนัแบบรวมศูนูัยเ์รยีกวา่ UCenter บนั Red Hat OpenShift Container 
ซิึง่เป็นัแพลต่ฟอรม์แบบ Kubernetes-based UCenter ใช ้Red Hat AMQ เป็นัแพลต่ฟอรม์ ในัการสง่ขอ้ความสัน้ั ๆ เพือ่ 
แจง้เต่อืนับรกิารสำาหรับขอ้เสนัอต่า่ง ๆ ต่ัง้แต่บ่รกิารดา้นัการเงนิั ต่ลอดไปจนัถงึ ไลฟ์สไต่ล ์เชน่ัโปรโมชัน่ัผู้ลติ่ภณัฑ์ต์่า่ง ๆ ต่ัง้แต่่
การโอนัเงนิัและการชำาระเงนิัในัแอปพลเิคชนัั K PLUS

และเพือ่ชว่ยใหท้มีงานั KBTG ไดรั้บประสบการณเ์พิม่ขึน้ั และมคีวามคุน้ัเคยกบัสภาพแวดลอ้มทาง 
แอปพลเิคชนััใหมข่องเรด้แฮท KBTG จงึไดส้ง่พนัักงานัเขา้รับการฝึึกอบรมกบัทางเรด้แฮท นัายธุนุัสศูกัดิ�กลา่ววา่ “เนัือ่งจาก 
เทคโนัโลยนีัีค้อ่นัขา้งใหมส่ำาหรับเรา เรด้แฮทจงึไดจั้ดฝึึกอบรมพนัักงานัใหท้ัง้ทางออนัไลนั ์และจัดเป็นัหอ้งเรยีนั เพือ่ชว่ยสรา้ง 
เสรมิทกัษะใหก้บัคนัของเรา จนัเราสามารถจัดการกบัการเคลือ่นัยา้ยขอ้มลูปรมิาณมหาศูาลไดด้ว้ยต่วัเอง” 

 1 “Banks star in list of top Thai apps”. Bangkok Post. July 21, 2018. 
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ปริบัปริงุการิต์อบสำนองเพ่�อริองริบัการิเต์บิโต์

ออกบริกิาริใหม ่ๆ สำ่ต่์ลิาด้ได้ร้ิวด้เร็ิวขึ้้�น

การรวม Red Hat container ต่วัใหม ่แพลต่ฟอรม์ และเทคโนัโลยกีารสง่ขอ้ความเขา้กบั DevSecOps 
และใชว้ธิุพัีฒนัาแบบคลอ่งต่วั ชว่ยให ้KBTG ลดเวลาในัการพัฒนัาแอปพลเิคชนัันัลงครึง่หนัึง่ และยงัสามารถทำางานัไดม้ ี
ประสทิธุภิาพมากขึน้ั รวมถงึการเขา้ถงึทรัพยากรไดร้วดเร็วขึน้ั

นัายธุนุัสศูกัดิ�กลา่ววา่ "กอ่นัหนัา้นัีเ้ราใชเ้วลากวา่ 1 เดอืนัในัการเพิม่ฟีเจอรใ์หม ่ๆ แต่ต่่อนันัีเ้ราใชเ้วลาเพยีงแค ่2 สปัดาหเ์ทา่นััน้ั 
เราสามารถต่อบสนัองต่อ่ความต่อ้งการของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นัแปลงไดร้วดเร็วขึน้ั และนัำาเสนัอฟีเจอรใ์หม ่ๆ ต่ามทีล่กูคา้คาดหวงัในั
เวลาทีน่ัอ้ยลง"

ดว้ยการทำางานัใหม้ปีระสทิธุภิาพสงูขึน้ั จงึทำาใหธุ้นัาคารกสกิรไทยสามารถรักษาต่ำาแหน่ังผูู้น้ัำาดา้นัโมบาย 
แบงกิง้ในัประเทศูไทยไวไ้ด ้โดยการนัำาเสนัอผู้ลติ่ภณัฑ์ใ์หม ่ๆ ทีเ่ปลีย่นัแปลงไปต่ามความต่อ้งการไดอ้ยา่งต่อ่เนัือ่ง

ปริบัปริงุความเร็ิวแลิะขึ้ยายขึ้นาด้เพ่�อริองริบัปริมิาณการิทำาธรุิกริริมด้า้นการิเงนิ

ดว้ยเทคโนัโลยกีารสง่ขอ้ความทีม่กีารปรับปรงุจากเรด้แฮท รว่มกบัการใชค้อนัเทนัเนัอรแ์ละวธิุกีาร micro services-based สง่ผู้ลให ้
ปรมิาณการทำาธุรุกรรมดา้นัการเงนิัสงูขึน้ัอยา่งเห็นัไดช้ดั เชน่ัเดยีวกบัการปรับปรงุการรว่มงานักบัพันัธุมติ่รทางธุรุกจิของ 
ธุนัาคารกสกิรไทยในัการขยายธุรุกจิใหเ้ต่บิโต่ต่อ่ไป

นัายจรงุ เกยีรต่สิภุาพงศู ์หวัหนัา้เจา้หนัา้ทีส่ารสนัเทศูของ KBTG กลา่ววา่ “เราไดเ้พิม่ระบบแจง้เต่อืนัแบบรวมศูนูัยเ์ขา้กบั 
แอปพลเิคชัน่ั K PLUS ดว้ยแพลต่ฟอรม์ Red Hat OpenShift Container และ Red Hat AMQ” 

“ระบบแจง้เต่อืนันัี ้รวมถงึการแจง้เต่อืนับรกิารดา้นัการเงนิั และไลฟ์สไต่ล ์เชน่ัแจง้เต่อืนัการถอนัเงนิั เป็นัต่น้ั เราเชือ่วา่การ 
ขยายบรกิารดา้นันัีจ้ะชว่ยเพิม่จำานัวนัผูู้ใ้ชง้านั K PLUS จาก 12 ลา้นับญัช ีเป็นั 20 ลา้นับญัช ีดว้ยอตั่ราการการทำาธุรุกรรม 5,000 
รายการต่อ่วนิัาทภีายในัปี 2563”

ทำาใหก้าริจดั้การิเริย่บงา่ย เพ่�อเขึ้า้ถึง้หวัใจด้า้นการิปฏิบิตั์กิาริท่�ด้ข่ึ้ ้�น

เพือ่เพิม่ความคลอ่งต่วัในัการปฏิบิตั่งิานั KBTG ใชเ้ทคโนัโลยใีนัการต่รวจสอบและบนััทกึขอ้มลูแบบ open source ดว้ย 
OpenShift management console สรา้งแหลง่รวมขอ้มลูเชงิลกึไวใ้นัทีเ่ดยีวกนัั สว่นัการบำารงุรักษาและการแกไ้ขปัญหาขณะนัีก้็
มคีวามซิบัซิอ้นันัอ้ยลง และสามารถแกปั้ญหาไดร้วดเร็วยิง่ขึน้ั เป็นัการพัฒนัาใหม้คีวามพรอ้มในัการใชง้านัมากขึน้ั โดยปราศูจาก
การสญูเสยีทรัพยากรไอทภีายในับรษัิท

นัายธุนุัสศูกัดิ�กลา่ววา่ “เราไดร้วบรวมคำาสัง่ทัง้หมดไวใ้นัทีเ่ดยีวกนัั เพือ่จะไดเ้ห็นัภาพโครงสรา้งพืน้ัฐานัไอท ี
ทัง้หมดของเราอยา่งสมบรูณ ์เราสามารถแกไ้ขปัญหาไดเ้ร็วขึน้ั และกดดนัันัอ้ยลง และเนัือ่งจากโซิลชูัน่ัทีใ่ชเ้ป็นัโอเพน่ัซิอรส์  
เราจงึสามารถนัำาทรัพยากรมากมายทีม่อียูไ่ปใชใ้นัการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว”

นัอกจากนัี ้การผู้สานัรวมสภาพแวดลอ้มการใชแ้อปพลเิคชัน่ัของเรด้แฮทของ KBTG เขา้กบัโครงสรา้ง พืน้ัฐานัดา้นัการรักษา 
ความปลอดภยัและนัโยบายต่า่ง ๆ ทีม่อียู ่ชว่ยใหม้องเห็นัการรักษาความปลอดภยัไดด้ยี ิง่ขึน้ั และยงัชว่ยลดความยุง่ยากของการ
ปกป้องขอ้มลูของลกูคา้และสนิัทรัพยไ์อทภีายในัองคก์ร เพือ่ใหเ้ป็นัไปต่ามนัโยบายดา้นัการกำากบัดแูลและคุม้ครอง 
ความเป็นัสว่นัต่วัของลกูคา้

http://redhat.com
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เก่�ยวกบั Red Hat
Red Hat คอืผูู้ใ้หบ้รกิารชัน้ันัำาดา้นัซิอฟต่แ์วรโ์ซิลชูัน่ัโอเพน่ัซิอรส์สำาหรับองคก์ร โดยใชพ้ลงัของสงัคมโอเพน่ัซิอรส์ 
เพือ่นัำาเสนัอเทคโนัโลย ีLinux, hybrid cloud, container, and Kubernetes ทีเ่ชือ่ถอืไดแ้ละมปีระสทิธุภิาพสงู Red Hat  
ใหบ้รกิารสนัับสนุันัลกูคา้หลากหลายดา้นั ทัง้การผู้นัวกรวมแอปพลเิคชนััรปูแบบเดมิและรปูแบบใหม ่
การพัฒนัาแอปพลเิคชนััคลาวด-์เนัทฟี การยกระดบัคณุภาพองคก์รดว้ยระบบปฏิบิตั่กิารชัน้ันัำาในัอตุ่สาหกรรมของ Red Hat 
รวมถงึบรหิารจัดการสภาพแวดลอ้มทีซ่ิบัซิอ้นัอยา่งอตั่โนัมัต่แิละปลอดภยั ดว้ยการบรกิารดา้นัการสนัับสนุันั อบรม และใหค้ำา
ปรกึษาทีไ่ดรั้บความเชือ่ถอืและการยอมรับดว้ยรางวลัมากมาย Red Hat จงึไดรั้บการไวว้างใจในัการเป็นัทีป่รกึษาแกบ่รษัิทในั
เครอื Fortune 500 ดว้ยบทบาทของ Red Hat ในัการเป็นัพันัธุมติ่รต่อ่ผูู้ใ้หบ้รกิารคลาวด ์ผูู้เ้ชีย่วชาญดา้นัการผู้นัวกรวมระบบ 
ผูู้ใ้หบ้รกิารแอปพลเิคชนัั ลกูคา้ และชมุชนัโอเพน่ัซิอรส์ Red Hat จะสามารถสนัับสนุันัและผู้ลกัดนััองคก์ร เพือ่พรอ้มรับกบัโลก 
ดจิทิัลแหง่อนัาคต่

ยโุริป ต์ะวนัออกกลิาง 
แลิะแอฟริกิา 
00800 7334 2835 
europe@redhat.com
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แพลิต์ฟอริม์องคก์ริท่�นา่เช่�อถึอ่เป็นริากฐานสำำาหริบัการิเต์บิโต์ในอนาคต์
จากความสำาเร็จในัการปรับใชเ้รด้แฮทนัี ้KBTG จงึมแีผู้นัทีจ่ะขยายการใชโ้ซิลชูัน่ัเรด้แฮทไปยงั แอปพลเิคชนััและรับมอืกบัความ
ทา้ทายอืน่ั ๆ ในัธุรุกจิธุนัาคารทัง้หมด เชน่ั ธุนัาคารกสกิรไทยทีเ่ป็นัผูู้น้ัำาดา้นัการรักษาความปลอดภยัทางการเงนิัในัภมูภิาค ได ้
รว่มมอืกบัธุนัาคารแหง่ประเทศูไทยในัการเสนัอบรกิารพรอ้มเพยแ์อปพลเิคชนััสำาหรับการโอนัเงนิั และเทคโนัโลยบีล็อกเชนัให ้
ลกูคา้ใชง้านั

“โครงการ UCenter ไดพ้สิจูนัใ์หเ้ห็นัแลว้วา่ เรด้แฮทสามารถสนัับสนุันัความปรารถนัาอนััแรงกลา้ของเราไดอ้ยา่งเต็่มที ่ดว้ย
การขยายขนัาดโดยไมล่ดทอนัความพรอ้มในัการใชง้านั และการรักษาความปลอดภยั อนััเป็นัสิง่สำาคญัทีเ่ป็นัเป้าหมายการ
เต่บิโต่ของเรา และเรด้แฮทกใ็หค้ณุสมบตั่ติ่ามทีเ่ราต่อ้งการไดท้ัง้หมด เราไดพ้จิารณาเพิม่แอปพลเิคชนััและการใชง้านัอกี 
5 รายการเขา้ไปในับรกิารของธุนัาคาร เชน่ั การปกป้องภยัคกุคาม ซิึง่เรามัน่ัใจวา่เรด้แฮทจะสามารถชว่ยเพิม่คณุคา่ใหก้บัการ 
บรกิารของเราไดเ้หมอืนัเชน่ัทีผู่้า่นัมา เรารูส้กึยนิัดเีป็นัอยา่งยิง่ทีไ่ดรั้บการบรกิารจากเรด้แฮท โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากความ 
เชีย่วชาญดา้นัเทคนัคิของทมีงานัเรด้แฮทในัประเทศูไทย ดงันััน้ั เราจงึต่อ้งการกระชบัความสมัพันัธุก์บัเรด้แฮทใหแ้นับแน่ันัยิง่ขึน้ั 
ต่อ่ไปในัอนัาคต่” นัายธุนุัสศูกัดิ�กลา่ว 

เก่�ยวกบักสำกิริ บซิเินสำ-เทคโนโลิย ่กริุ�ป (KBTG)
ธุนัาคารกสกิรไทย (KBank) เป็นัธุนัาคารทีใ่หญท่ีส่ดุ 1 ในั 5 แหง่ในัประเทศูไทย โดยวดัจากสนิัทรัพยร์วม 
การปลอ่ยสนิัเชือ่และเงนิัฝึาก ธุนัาคารฯ ไดจั้ดต่ัง้กสกิร บซิิเินัส-เทคโนัโลย ีกรุ�ป (KBTG) เพือ่เต่รยีมความพรอ้มสำาหรับ 
การเปลีย่นัแปลงและความทา้ทายในัอนัาคต่ ธุนัาคารกสกิรไทยกอ่ต่ัง้ KBTG โดยสามารถทำารายรับไดถ้งึ 1.1 
พันัลา้นัเหรยีญสหรัฐฯ ภายในัหา้ปีขา้งหนัา้ KBTG วางแผู้นัทีจ่ะเนัน้ัดา้นั Internet of Things (IoT), UX / UI (user 
experience/user interface) design, Application Programming Interfaces (APIs), advanced mobile programming, 
blockchain technology และ machine learning 
www.kbtg.tech/en
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