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Siam Commercial Bank’s Chief Technology Officer (Acting) Mr Trirat Suwanprateeb (middle) 

launched Infomina Berhad’s Centre of Excellence (“CoE”) Z-Academy education program to 

further enhance its human capital development initiative with Infomina Berhad’s Mr. Yee Chee 

Meng, Managing Director (second from the right), Mr. Tan Siang Pin, Regional Sales Director 

(second from the left) and Mr. Vikas Sinha, Vice President of Global Customer Experience and 

Strategic Alliances, Mainframe Software Division of Broadcom (third from the left). 
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SCB KICK STARTS INFOMINA’S REGIONAL CENTRE OF EXCELLENCE Z-ACADEMY  

WITH BROADCOM TO MEET CHALLENGES OF DIGITALIZATION  

 

BANGKOK, 11 JANUARY 2023 – The Siam Commercial Bank Public Company Limited (“SCB”) 

launches INFOMINA BERHAD (盈获数码科技集团) (“Infomina” or “Group”) Centre of Excellence 

(“CoE”) Z-Academy education program to further enhance its human capital development 

initiative. The CoE Z-Academy program will be delivered in collaboration with the Group key 

technology partner, Broadcom. The launch took place at SCB’s head office and was attended by 

the following key representatives from SCB, Infomina and Broadcom.   

 

Infomina CoE is a comprehensive knowledge and development facility dedicated to the region's 

IT industry. The Z-Academy specifically aims to develop and train talents to continue the legacy 

and sustain the ecosystem of mainframe technology.  

 

The Z-Academy is a customized education program customized by Infomina and supported by 

Broadcom that covers a broad spectrum of mainframe technology, which includes virtual and 

classroom learning platform in real-life IT operating environment for business cases.   

Participants in the Z-Academy will be given hands-on knowledge and valuable knowledge by 

Infomina’s team of highly skilled consultants that constantly enhance the learning processes to 

be future-proof by actively engaging regional industry experts and renowned technology 

partners to connect technology and knowledge for real-world situations. The Z-Academy is an 

excellent training ground and continuous learning platform for Mainframe Specialists, System 

Engineers, IT professionals and students. 
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“It is imperative to produce excellent human capital ready to embrace the challenges in the 

digitalization and transformation era,” said Mr. Trirat. “I am confident that our SCB employees 

will be empowered, as the mainframe platform mastery, which will be the driver of a more 

advanced future,” added Mr. Trirat. 

 

“The need for mainframe skills is crucial given that the platform is a foundational technology for 

many of the world’s largest banks, insurance and government entities, hence there is a need to 

continue the mainframe legacy,” said Mr. Yee Chee Meng, Managing Director of Infomina Berhad 

 

Mr. Yee added “I would like to take this opportunity to express my appreciation to SCB for their 

trust in our abilities and their support for our CoE Z-Academy."  

 

Mr. Yee also stressed that, “Infomina strives to not only maintain but constantly improve service 

quality and value by supporting Infomina’s customers IT personnel knowledge development.” 

  

"Broadcom is excited about the Infomina CoE Z-Academy initiative which will accelerate projects, 

skills, growth and open innovation for the mainframe community," said Mr. Vikas Sinha, Vice 

President of Global Customer Experience and Strategic Alliances, Mainframe Software Division 

of Broadcom. 
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Mr. Vikas added, “The strategic alliances between these two 

organisations will enable SCB’s IT employees to pursue the foundation of mainframe training, 

which includes virtual and classroom learning platform with real-life IT operating environment 

for business cases with hands-on experience.” 

 

**************** 

 

ABOUT INFOMINA BERHAD  

Infomina Berhad (“Infomina” or the “Company”) is a regional technology solutions provider, 

principally involved in the design and implementation of technology application and 

infrastructure solutions that support the fundamental business operations of its customers. The 

Company further supports its customers through customised operations, maintenance and 

support services for technology solutions.  

Infomina specialises in mainframe technology solutions, and also possess capabilities in 

developing solutions based on other technologies. Mainframes are primarily used by large 

organisations for critical large scale and real-time applications such as bulk data and transaction 

processing. 

The Company has a diverse customer base across multiple countries in Asia - Malaysia, Singapore, 
Thailand, Philippines, Indonesia, Hong Kong, China and Taiwan, and they belong to both the 
private and public sectors. 
 
Through its subsidiaries, Infomina principally operates in Malaysia, Singapore, Thailand, 
Philippines, Indonesia and Hong Kong. 
 
For more information on the Company, please visit http://www.infomina.co  
 
 

http://www.infomina.co/
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นาย ตรัยรัตน์ สวุรรณประทีป ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุ่มงาน Information Technology (ชั่วคราว) ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จ ากัด (กลาง) พร้อมด้วย นาย Yee Chee Meng กรรมการผู้จดัการ บริษัท Infomina Berhad (ท่ี 2 จากขวา) นาย Tan Siang 

Pin ผู้อ านวยการฝ่ายขายประจ าภูมิภาค (ท่ี 2 จากซ้าย) และ นาย Vikas Sinha รองประธานฝ่าย Global Customer 

Experience and Strategic Alliances แผนก Mainframe Software บริษัท Broadcom (ท่ี 3 จากซ้าย) เปิดตวัโปรแกรม

การศึกษา Z-Academy ภายใต้ Center of Excellence (“CoE”) ของบริษัท Infomina Berhad เพือ่ริเร่ิมยกระดบัพฒันาทุน

มนษุย์  
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ไทยพาณิชย์ ผนึก Broadcom เปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศระดับภูมิภาค Infomina Z-Academy เพ่ือ
รับมือกับความท้าทายของการเปล่ียนแปลงทางดิจิทัล 

 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย - 11 มกราคม 2566 – ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือ “SCB” พร้อมด้วยพนัธมิตรด้าน

เทคโนโลยีที่ส าคญัอย่าง Broadcom  เปิดตัวโปรแกรมการศึกษา Z-Academy ภายใต้โครงการ Center of Excellence (“CoE”) 

ของบริษัท INFOMINA BERHAD (“Infomina” หรือ “กรุ๊ป”) เพื่อริเร่ิมยกระดบัพัฒนาทุนมนุษย์ โดยมีตวัแทนจากธนาคารไทย

พาณิชย์ ตัวแทนจาก Infomina และ Broadcom เข้าร่วมงานเปิดตวัที่ถูกจดัขึน้ ณ อาคารส านักงานใหญ่ของธนาคารไทย

พาณิชย์ 

 

Infomina CoE เป็นศูนย์การเรียนรู้และการพฒันาที่ถูกสร้างขึน้มาเพื่ออุตสาหกรรมไอทีของภูมิภาคโดยเฉพาะ และเป้าหมาย

ของ Z-Academy คือการพฒันาทกัษะของผู้ ท่ีมีความสามารถเพื่อสืบสานมรดกและรักษาระบบนิเวศของเทคโนโลยีเมนเฟรม 

 

โครงการ Z-Academy เป็นโปรแกรมการศึกษาที่ถูกคิดค้นโดย Infomina ร่วมกับการสนับสนุนจาก Broadcom ผู้ดูแลด้าน

เทคโนโลยีเมนเฟรมที่หลากหลาย รวมไปถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบเสมือนจริง และการเรียนรู้แบบห้องเรียนใน

สภาพแวดล้อมการท างานด้านไอทีในชีวิตจริงส าหรับแวดวงธุรกิจ ซ่ึงผู้เข้าร่วม Z-Academy จะได้รับความรู้เชิงปฏิบติัการท่ีมี

ค่าจากทีมท่ีปรึกษามากประสบการณ์ของ Infomina โดยจะมีการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้เหมาะต่อ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้เช่ียวชาญในอุตสาหกรรมระดบัภูมิภาค และพนัธมิตรด้าน

เทคโนโลยีที่มีช่ือเสี่ยง เพื่อเช่ือมโยงเทคโนโลยีและความรู้ที่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริง Z-Academy จึงเหมาะอย่างย่ิงในการเป็น



 

Page 3 of 5 

 

ข่าวประชาสมัพันธ์ 
ส าหรับเผยแพร่ทันท ี

พืน้ที่ฝึกอบรม และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ยอดเย่ียมส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านเมนเฟรม วิศวกร

ระบบ ผู้เช่ียวชาญด้านไอที และนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

นาย ตรัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Information Technology (ชัว่คราว) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด กล่าวว่า 

“การสร้างทุนมนุษย์ให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในยุคการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทลัมีความจ าเป็นอย่างมาก และผมมัน่ใจว่า

พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ของเราจะได้รับการพฒันาศกัยภาพ ในการเป็นผู้เช่ียวชาญแพลตฟอร์มเมนเฟรม ที่จะขบัเคลื่อน

อนาคตให้ก้าวหน้าย่ิงขึน้ต่อไป” 

 

นาย Yee Chee Meng กรรมการผู้จดัการ บริษัท Infomina Berhad กล่าวว่า “ทกัษะที่เก่ียวข้องกับเมนเฟรมเป็นสิ่งส าคญัและ

เป็นที่ต้องการ เนื่องจากแพลตฟอร์มนีเ้ป็นเทคโนโลยีพืน้ฐานส าหรับธนาคาร บริษัทประกันภยั และหน่วยงานรัฐ เราจึง

จ าเป็นต้องสานต่อความสามารถในการพฒันาด้านเมนเฟรมต่อไป”  

 

“ผมขอใช้โอกาสนีใ้นการแสดงความขอบคุณต่อธนาคารไทยพาณิชย์ที่ไว้วางใจความสามารถของเรา และส าหรับการสนับสนุน

ที่ดีเสมอมาต่อโปรแกรม CoE Z-Academy ของเรา” นาย Yee Chee Meng กล่าวเสริม 

 

นาย Yee Chee Meng ยงัเผยว่า “Infomina ไม่เพียงแต่รักษามาตรฐานเท่านัน้ แต่เรายงัมุ่งมัน่ที่จะปรับปรุงคุณภาพ และคุณค่า

ด้านการบริการด้วยการสนับสนุนการพฒันาความรู้ของบุคลากรด้านไอทีของลกูค้าของเราต่อไป” 
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นาย Vikas Sinha รองประธานฝ่าย Global Customer Experience and Strategic Alliances 

แผนก Mainframe Software บริษัท Broadcom กล่าวว่า “Broadcom รู้สึกต่ืนเต้นเป็นอย่าง

มากในการเปิดตัวโปรแกรม Infomina CoE Z-Academy ที่จะมาช่วยเร่งโครงการ ทกัษะ การเติบโต และนวตักรรมแบบเปิด

ส าหรับชุมชนเมนเฟรม ให้ก้าวหน้าเร็วย่ิงกว่าเดิม” 

 

“ด้วยความร่วมมือระหว่างทัง้สององค์กร จะช่วยให้ฝ่ายไอทีของธนาคารไทยพาณิชย์สามารถฝึกอบรม และเรียนรู้ทกัษะพืน้ฐาน

ด้านระบบเมนเฟรม ซ่ึงรวมไปถึงประสบการณ์ตรงส าหรับแพลตฟอร์มการเรียนรู้เสมือนจริง และแบบห้องเรียนใน

สภาพแวดล้อมการท างานด้านไอทีในชีวิตจริงส าหรับแวดวงธุรกิจได้เป็นอย่างดี” นาย Vikas กล่าวเสริม 

 

 

 

 

 

**************** 

 
เกี่ยวกับ Infomina Berhad  
 
Infomina Berhad (“Infomina” หรือ “บริษัท”) เป็นผู้ให้บริการโซลชูัน่เทคโนโลยีระดบัภูมิภาค ซ่ึงส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับการ
ออกแบบและการปรับใช้เทคโนโลยีและโซลชูัน่โครงสร้างพืน้ฐานที่สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจขัน้พืน้ฐานของลกูค้า โดยทาง
บริษัทฯ ให้การสนับสนุนลกูค้าเพิ่มเติมผ่านการด าเนินงานและบริการสนับสนุนการบ ารุงรักษาส าหรับโซลชูัน่เทคโนโลยี 
 
Infomina เป็นผู้เช่ียวชาญด้านโซลชูัน่เทคโนโลยีเมนเฟรมท่ียงัมีความสามารถในการพฒันาโซลูชัน่จากเทคโนโลยีอื่น ๆ ด้วย 
โดยเทคโนโลยีเมนเฟรมถูกใช้โดยองค์กรขนาดใหญ่เป็นหลกัในการด าเนินงานที่ส าคญัที่มีขนาดใหญ่และจ าเป็นต้องใช้ข้อมลู
แบบเรียลไทม์ เช่น การประมวลผลข้อมลูจ านวนมาก และการประมวลผลธุรกรรม 
 
บริษัทฯ มีฐานลกูค้าทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนที่หลากหลายในทวีปเอเชีย ได้แก่ มาเลเซีย สิงค์โปร ไทย ฟิลิปปินส ์อินโดนีเซีย 
ฮ่องกง จีน และไต้หวนั  
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Infomina ด าเนินธุรกิจผ่านบริษัทในเครือที่มีฐานอยู่ในมาเลเซีย สิงค์โปร ไทย ฟิลิปปินส ์
อินโดนีเซีย และฮ่องกง 
 
ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับบริษัทฯ สามารถดูได้ที่ http://www.infomina.co 
 
 
 

http://www.infomina.co/

