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เสรมิทพัทางการเงนิใหกับธนาคาร
ดวย AMD  RYZEN™  PRO
ผูนําอุตสาหกรรมที่มาทาชิงตําแหนงคอมพิวเตอรตั้งโตะดวย 
Lenovo™ ThinkCentre®
M715q Tiny ที่มีขุมพลัง AMD Ryzen™ processor พรอมดวย 
Radeon™   Vega Graphics

ในตลาดหุน การทําตามๆกันดูเหมือนจะปลอดภัย 
แตบอยครั้งที่ผลที่ไดรับผลกลับต่ํากวามาตรฐาน

และนาผิดหวังในระยะยาว 

ธนาคารเพื่อการลงทุนที่ประสบความสําเร็จและเปนที่รูจัก
มากที่สุดแหงหนึ่งของโลก 
สรางความสําเร็จมาดวยการสรางหนทางของตัวเอง

และเปลี่ยนแปลงและพลิกผันรูปแบบการลงทุนแบบเดิมๆ 
สถาบันการเงินนี้ปรับใชเทคนิคเดียวกันเมื่อจะเปลี่ยน

คอมพิวเตอรสําหรับทั้งบริษัท 
โดยไดหันมาใชคอมพิวเตอรตั้งโตะขนาดกะทัดรัด 
Lenovo™ ThinkCentre® M715q Tiny ที่มีขุมพลัง

AMD  Ryzen™ processor with Radeon™  Vega 
Graphics  เปนจํานวนมากกวา15,000 เครื่องทั่วโลก

“ถาจะพิจารณาสภาพการใชงานคอมพิวเตอร 
อุตสาหกรรมนี้ไมไดเปลี่ยนแปลงอะไรมากวา 20 ป 
ทุกคนทําแตสิ่งเดิมๆ ซํ้าๆกันทุกวัน ถาไมใช thin client 
ก็จะใช PC หรือ workstation หรือ laptop 
ถาไมอยางนั้นก็ไมมีพื้นที่แลว” ผูอํานวยการฝาย IT 
ของธนาคารกลาวถึงประสบการณการใชคอมพิวเตอร 
เขาเปนคนกําหนดฮารดแวรทั้งหมดที่พนักงานธนาคารใช 
“เมื่อ AMD ออกผลิตภัณฑที่พลิกโฉมสินคาประเภทนี้ขึ้นมา 
Lenovo ก็นํามาประกอบเพื่อจัดจําหนาย”

“นั่นเปนสาเหตุที่เรารวมมือกับทั้งสองผลิตภัณฑ 
เพราะเปนการผสานที่โดดเดน 
เพราะทั้งสองบริษัทมีวิสัยทัศนวา 
คอมพิวเตอรจะตองเปลี่ยนไป ระบบตองมีวิวัฒนาการ” 
เขากลาว

พนักงานธนาคารกวา 30,000 คนลวนเปลี่ยนมาเปน 
Lenovo Tiny Platform 100% ในจํานวนนี้ 80% 
มีระบบประมวลผล CPU AMD RYZEN PRO รวมทั้ง    

RYZEN5 PRO 2400GE ภายในปลายป 2019 
ผูบริหารทานนี้คาดวา ผลิตภัณฑ Tiny จะเปลี่ยนจาก Intel 
Processor มาเปน RYZEN ทั้งหมด

“เปาหมายของเราก็คือ การใชงาน Ryzen และTiny 
รุนลาสุด” ผูบริหารกลาว

รูปแบบกะทัดรัด (Tiny) 
แตทรงพลังดวย Ryzen 
Processor
“สองประเด็นใหญที่ทําใหเราประทับใจเกี่ยวกับ Ryzen ก็คือ 
ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม และฟเจอรทั้งหลาย 
ซึ่งมีความแตกตางจากคูแขงอยางสิ้นเชิง”ความชาญฉลาด
ของ AMD Ryzen ที่ติดตั้งอยูใน Tiny ทาํให 
“เปนคอมพิวเตอรขนาดจิ๋ว

ที่ตอบโจทยพวกเราทุกดาน สามารถนําไปใชที่ไหนก็ได” 
เขากลาว  

ผูอํานวยการกลาววา คอมพิวเตอร Tiny ที่ติดตั้ง RYZEN 
PRO 
สามารถตอบโจทยการประชุมที่ใชกราฟกความละเอียดสูง 
ธนาคารไดใชหนาจอโคง 21:9 ขนาด 38 นิ้ว และ หนาจอโคง 
32:9 ขนาด 49 นิ้ว เพื่อชวยใหโบรคเกอรทํางานไดดีขึ้น 
ทั้งการติดตามตลาดหุน ตามขาวตางๆ 
และดูเอกสารทางการเงินและอื่นๆ

ผูบริหารกลาววา “คูแขงไมสามารถสูหนาจอนี้ได เพราะ 
สวนใหญจะตองใชหนวยประมวลผลกราฟก (GPU) 
ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับการใชงาน ทั้งการทองเว็บ 
การใชงานออฟฟศ ประชุม video conference และอื่นๆ 
เราไมตองการของพวกนั้นแลว Radeon Vega CPU core 
สามารถแสดงผล 4K ที่ 60Hz พรอมเทคโนโลยี HDR1 และ 
Radeon FreeSync ™

จึงสามารถใชงานไดอยางลื่นไหล คลองตัว 
ทั้งที่เปนเรื่องที่ทําไดยากเมื่อใช pixel เยอะๆ 
จะเห็นไดวาฟเจอรดานกราฟกนั้นไมเปนรองใครจริงๆ”

Tiny มีสอง port หน่ึง port สามารถใชกับมอนิเตอร 2 ตัว 
โดยไมตองใช adaptor 
เพราะมีการติดต้ัง Radeon Vega graphics onboard 
Tiny 
จึงทาํใหธนาคารสามารถใชงานวีดิโอท่ีมีระบบความปลอดภัย 
พรอมดวยหนาจอ 4K ท่ี 60Hz สาํหรับงานวีดิโอ

“Vega onboard graphics 
สามารถแสดงผลวีดิโอมากกวา 18 megapixel ในรูปแบบ 
streaming แบบ real time 
ฉะนั้นเราจึงไมตองติดตั้งหนวยประมวลผลกราฟก (GPU) 
ที่ราคาสูงเพิ่ม” ผูบริหารกลาว

“มันเปนเรื่องงายๆ : เมื่อ AMD 
มีผลิตภัณฑที่พลิกโฉมตลาด ผสานกับ OEM ของ 
Lenovo  ที่ทรงประสิทธิภาพ 
เราจึงมีตนทุนและคาใชจายรวมที่จะไดสินคามาครอบคร
อง (TCO) ที่ตํ่าลง และสินคาเชื่อถือได เกมจึงเปลี่ยนไป 
เพราะมี ประสิทธิภาพสูงขึ้น จะอยากไดอะไรอีก?”

ผูบริหารฝาย IT ธนาคารเพื่อการลงทุนระดับโลก



1. HDR จะตองเปนระบบที่ตองตั้งคาระบบ HDR Ready เต็มรูปแบบ ใน การดจอ มอนิเตอร ทีวี กราฟก driver และ application ตางๆ ภาพวีดิโอสามารถแสดงในรูปแบบ HDR ดูไดดวย HDR Ready Player โปรแกรม Window 
จําเปนที่จะตองปฎิบัติการดวยระบบที่รองรับ GD-96
@2018 Advanced Micro Devices, Inc.  โลโกลูกศร AMD Ryzen Redeon และการผสมผสานเครื่องหมายการคาของ Advanced Micro Devices, Inc.
ชื่อสินคาอื่นๆในเอกสารนี้ใชเพื่อจุดประสงคการระบุสินคาเทานั้นและอาจหมายถึงเครื่องหมายการคาของบริษัทเหลานั้นดวย
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สรางคุณคาใหมากกวาคอมพิวเตอรเดสกท็อปต้ังโตะ
ความจริงที่วาธนาคารสามารถ “ติดตั้ง Tiny ที่ไหนก็ได” 
เพื่อใชงานคอมพิวเตอรและกราฟกประสิทธิภาพสูง เชน มีระบบรักษาขอมูลสวนตัว 
และ ระบบไบโอเมตทริก เปนระบบที่มีประสิทธิภาพสูง ผูบริหารกลาว 
“ระบบปฎิบัติการและคาใชจายเพื่อการลงทุนก็ลดลงในแงตนทุนและคาใชจายรวมที่จะไ
ดสินคามาครอบครอง (TCO) แตประสิทธิภาพกลับสูงขึ้น 
นี่เปนขั้วตรงขามอยางสิ้นเชิงจากประสบการณที่เคยไดรับมากอนหนานี้”  เขากลาว 

คุณคาของเครื่องนี้ยังมีมากกวาที่ลูกคาเห็น ระบบรักษาความ 
ปลอดภัยเปนตัวอยางสําคัญ ผูบริหารกลาว AMD Ryzen Pro 
หนวยประมวลผลแบบ APU ที่รองรับ Radeon Vega Graphics 
จะทํางานไดอยางตอเนื่องไมมีขอผิดพลาดเหมือนกับชิปประมวลผล
ของ Intel ฉะนั้นเมื่อเจาหนาที่ระดับสูงจากธนาคาร 
หรือสถาบันการเงินอื่น ถามผูบริหารวาจัดการความเสี่ยงเรื่องนี้ 
อยางไร เขาตอบวา “ปญหาของเราจะไมใหญมากเทากับของ 
พวกคุณเพราะเราซื้อ AMD”

เขาย้ําวา องคกรของเขาใชประโยชนจากฟเจอรระบบความปลอดภัยท่ีอยูใน AMD โปรเซสเซอร 
รวมท้ังสวน Hardware ดวยผูบริหารบอกวาเปนเร่ืองจําเปนท่ีจะตองใช Lenovo A485 
ThinkPad Laptop ท่ีติดต้ัง Ryzen Pro หนวยประมวลผลแบบ APU 
ซ่ึงมีฟเจอรระบบความปลอดภัยเพ่ิมเติม คือ Window10 Credential Guard, Device Guard, 
Secure Boot, Measured Boot, Discrete TPM2.0 และ ระบบแปลงรหัสแบบ DRAM 
ผูบริหารคิดวาเพ่ือนรวมวงการควรจะทําตามคําแนะนําของเขามากข้ึน 
“เปนเร่ืองธรรมดามากท่ี : AMD ผลิตสินคาท่ีพลิกโฉมตลาดและ Lenovo ผลิต OEM 
รุนแรกเพ่ือใหรองรับกัน คุณจึงมี TCO ท่ีต่ําลง และเช่ือถือได เปนการเปล่ียนเกมใหมี 
ประสิทธิภาพสูงข้ึนมาก ถึงข้ันน้ีแลวยังตองการขอมูลอะไรเพ่ิมเติมอีก?”  
ขอดีอีกอยางท่ีเขากลาวถึงก็คือ การทดสอบระบบของคอมพิวเตอรต้ังโตะ Tiny รุน MIL-STD 
ซ่ึงทําใหเขารูสึก “สบายใจ” วา Hardware จะทนทานและมีอายุการใชงานไดนาน 

เพราะระบบการทํางานที่มีการเคลื่อนตัวอยางรวดเร็วของธนาคาร 
ทําใหไมสามารถยอมรับขอผิดพลาดใดๆได นอกจากนี้การประหยัด พลังงานของ 
Platform นี้ ยังชวยใหองคกรของเขารักษาการรับรองมาตรฐาน LEED ไวได 

สรางความรวมมือเพ่ือพลิกโฉมหนาวงการ

AMD และ Lenevo ออกแบบเพือ่ใหสเปค 
รองรับกับความตองการของธนาคาร 
ดวยชวงเวลาจํากดัทีท่าทายเพราะตองเรงกระบวนการผลิตมากขึน้
90 วัน เพือ่ผลติสินคาทีม่ีระบบรองรับ WiFi และ Bluetooth 
ทีธ่นาคารตองการ 
ซึง่ไมใชระบบพืน้ฐานในกระบวนการผลิตสินคาของพวกเขา 
“เราทํางานรวมกบัทมีวิศวกรของพวกเขาตัง้แตตนเพือ่ใหแนใจวา
ทุกอยางเปนไปตามทีค่วรจะเปน 
ซึง่ทีมงานตางใสใจและอยากใหทุกสิง่ออกมาอยางดีทีสุ่ด 
ไมใชแคการขายคอมพวิเตอรอีกเครือ่งใหกบัเรา” ผูบรหิารบอก

“AMD และ Lenovo ปฎิบัติกับเราเหมือนเปนหุนสวนไมใชแคลูกคา 
จึงทําใหเราทํางานรวมกันไดดี 
พวกเขาเขาใจวาเราอยากจะเปลี่ยนระบบใหมและอยากใหมีสินคาใหมที่ดีขึ้นมาก” เขาบอก 
“เปนเรื่องยากมากๆที่จะหาคนที่อยากจะรวมกันเปลี่ยนแปลงระบบเดิมๆ แต AMD และ 
Lenovo พรอมและยินดีที่จะผลิตสินคาที่พลิกโฉมวงการไปอยางสิ้นเชิง”

ผูบริหารคิดวาเพื่อนรวมวงการควรจะทําตามคําแนะนําของเขามากขึ้น 
“เปนเรื่องธรรมดามากที่ : AMD ผลิตสินคาที่พลิก
โฉมตลาดและ Lenovo ผลิต OEM รุนแรกเพื่อใหรองรับกัน คุณจึงมี TCO ที่ตํ่าลง 
และเชื่อถือได เปนการเปลี่ยนเกมใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาก 
ถึงขั้นนี้แลวยังตองการขอมูลอะไรเพิ่มเติมอีก?”

เก่ียวกับลูกคา
ลูกคาคือบริษัทขามชาติชั้นนํา ที่ทํางานการธนาคารเพื่อการลงทุน 
การจัดการการลงทุน 
และบริการรักษาความปลอดภัยใหกับลูกคาเปนวงกวางรวมทั้งบริษัท 
สถาบันทางการเงินของรัฐบาลและเอกชน เปนบริษัทที่มีพนักงานมากกวา 30,000 คน 
โดยมีสํานักงานใหญอยูในสหรัฐอเมริกา 
และมีสํานักงานหลักๆอยูในศูนยกลางทางการเงินหลักๆทั่วโลก 
ลูกคาไมตองการเปดเผยนามในกรณีศึกษานี้ 

เกี่ยวกับ AMD
เปนเวลากวา 50 ปที่ AMD เปนผูนาํดานนวัตกรรม คอมพิวเตอรที่มีสมรรถนะยอดเยี่ยม 
การทํากราฟฟก และเทคโนโลยีวิชวลไลเซชั่น (visualization technologies) 
ซึ่งเปนรากฐานของการสรางเกมส แพลตฟอรมเสมือนจริง และศูนยขอมูล 
AMDนั้นเปนสวนหนึ่งของผูบริโภคหลายรอยลานคน บริษัทชั้นนําในฟอรจูน 500 
และสถาบันวิจัยแนวหนาทั่วโลก ตางก็ใชเทคโนโลยีของ AMD 
เพื่อพัฒนาดานชีวิตสวนตัว การทํางาน และความบันเทิง พนักงานทั่วโลกของAMD 
มุงมั่นที่จะรังสรรคผลิตภัณฑที่นาตื่นตาตื่นใจใหลูกคาทุกทานอยูเสมอ 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AMD 
ที่สรางสรรคปจจุบันใหมีคุณคาและสรางแรงบันดาลใจสําหรับอนาคต โปรดติดตามที่ 
www.amd.com/ryzen.

“เมือ่ AMD ออกผลิตภณัฑ 
ทีพ่ลิกโฉมสินคาประเภทนี ้ขึน้มา 

Lenovo ก็นาํมาประกอบ 
เพือ่จัดจําหนาย” 

ผูบริหารฝาย IT 
ธนาคารเพื่อการลงทุนระดับโลก

ตองการขอมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ Commercial ของ AMD สําหรับธุรกิจของคุณ?

ติดตอผูเชี่ยวชาญ

https://www.amdthailand.com/business-solution/contactsale/
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