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Container
as a Service

เหมาะกับใครบาง เนื่องจาก

       Container  เปนเทคนิคการจัดการบริหาร Application รูปแบบหน่ึง ท่ีเรารูจักกันอยางแพรหลายในวงการของ 
นักพัฒนาซอฟทแวร หรือ Developer ซ่ึงใน Container as a Service จะมีทุกส่ิงใหเลือกสรรท่ีนักพัฒนาซอฟทแวร 
หรือ Developer ตองการใชงาน เชน Runtime, Database, การเรียกใชงาน Library หรือ การรองรับ Coding ไดหลาย
สายพันธุ 

ลดความยุงยากของการใช OS หลายตัวของ 
Application

ลดความซ้ําซอนของพ้ืนท่ีการจัดเก็บ OS ท่ีซ้ํากัน

ลดการใช Infrastructure ขนาดใหญ

ลดความอุยอายของ Application ขนาดใหญให
เปน Microservice ท่ีบริหารจัดการงาย

ลดเวลาในการใหทีม Infrastructure ตองบริหาร
จัดการให เพราะมี Portal จัดการเองไดเลย

ลดการเสียเวลาตองหา Tooling หรือ Software
ตาง ๆ เอง เพราะ Container มีติดมาใหอยูแลว

รองรับ SLA : 99.90%
 
มี Noc support 24x7 ดวยภาษาไทย

เหมาะกับการยาย Application งายๆ หรือ 
ขยาย Infrastructure ท่ีรองรับ Application 
ไดอยางรวดเร็วเม่ือตองการ

เหมาะกับ Application ท่ีตองการทําแบบ 
Micro service ยอย ๆ  แทนการข้ึน Application 
ขนาดใหญ

เหมาะกับ Service หรือ Solution ท่ีตองการ
ลด Time to market (ตองการข้ึนหรือ 
Launch service เร็ว)

เหมาะกับทีมงานท่ีตองการบริหารจัดการ 
Resource  เองเพ่ือใหตอบโจทยกับ Application 
ท่ีใชงานอยู

เหมาะกับนักพัฒนาหรือ Developer ท่ีมี
ความตองการใช CI/CD Program
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What for? Why?

       Container is the technique of application management that is widely known among the software 
developers. Container as a Service involves all required features for the developers, such as Runtime, 
Database, Library operation, and coding support.

Minimize the complicated use of OS in the 
application.

Reduce the overlap of OS storage.

Minimize the use of large infrastructure.

Change the massiveness of application to the 
simple microservice that is managed easily.  

Reduce the time for infrastructure team as 
the portal can handle itself.  

Save the time to find tooling or software 
because they are included in Container.  

Support SLA: 99.90%.
 
NOC support 24x7 in Thai.

To quickly transfer the simple applica-
tions or expand the infrastructure 
supporting the applications.

Application that requires the Micro 
service instead of the entire applica-
tion.

Service or solution that want to 
minimize the time to market (for the 
quick launch service).

The team who has to manage the 
resources themselves to be correspond 
with the current application.

The developer who uses CI/CD Program.
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