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CES 2021: บ๊อชหวังใช้ AI และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ ปกป้ อง
มนุ ษย์และสิง่ แวดล้อม
สรรค์สร้างโซลูช่น
ั อัจฉริยะทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมเพือ
่ สุขภาพ ความ
เป็ นอยู่ อุตสาหกรรม และการขับเคลือ
่ น

 “บ๊อชผนวกสมรรถนะของ AI เข้ากับเทคโนโลยีการเชือ
่ มต่อ ออกมา
เป็ น AIoT ทีช
่ ว่ ยยกระดับประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และรับมือกับ
ไวรัสโคโรน่ า” ไมเคิล โบลเล่ กรรมการบริหารของบ๊อชเผย
 เทคโนโลยีอจั ฉริยะเพือ
่ สุขภาพและความปลอดภัย: โซลูช่น
ั AIoT
ของบ๊อช ได้รบั รางวัล CES® Innovation Award Honoree
 ซอฟต์แวร์ลาํ้ หน้าเหนือระดับ: ชุดตรวจไวรัสโคโรน่ าแบบรวดเร็ว
(rapid test) ของบ๊อช สามารถตรวจตัวอย่างทีเ่ ป็ นบวกได้ภายในไม่ถงึ
30 นาที
 Sustainable #LikeABosch: แคมเปญแนวคิดล่าสุดของบ๊อช แสดง
ให้เห็นว่าทุกคนมีบทบาทในการช่วยปกป้ องสภาพภูมอิ ากาศได้
 มาตรการรับมือกับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศเริม
่ เห็นผล: องค์กรด้าน
การเปิ ดเผยข้อมูลคาร์บอน (CDP) จัดบ๊อชอยูใ่ นกลุม
่ เอ
 เทคโนโลยี AI ในอวกาศ: ความเชีย่ วชาญของบ๊อชในการช่วยหุน
่ ยนต์
จิว๋ นําทางบนพื้นผิวดวงจันทร์
ชตุทท์การ์ท, เยอรมนี / ดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา – ด้วยความมุง่ มั่นในการพัฒนา
สุขภาพของผูค
้ นและปกป้ องโลกของเรา บ๊อชจึงหวังใช้ AIoT เข้ามาช่วยในการ
เปิ ดศักยภาพการใช้ข้อ มูล ปัญ ญาประดิษฐ์ (AI) ไอโอที (internet of things)
ให้เกิดประโยชน์ แก่มวลมนุ ษย์และสิง่ แวดล้อม โดยมีโซลูชน
ั่ ด้านเทคโนโลยีเป็ น
ตัวช่วย “เราผนึก AI เข้ากับเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ ออกมาเป็ น AIoT ทีช
่ ่วยเรา
พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและรับมือกับไวรัสโคโรน่ า ”ดร.ไมเคิล โบล
เล่ กรรมการบริห ารของบ๊อ ชกล่าว “AIoT มีศ กั ยภาพอีกมากมาย ซึ่งเราพร้อม
ปลดล็อ กศักยภาพของเทคโนโลยีนี้ และจะเดินหน้ าพัฒ นาต่อ เนื่ อ งในอนาคต”
ทัง้ นี้ บ๊อชจะนําเสนอโซลูชน
ั่ อัจฉริยะทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพือ
่ สุขภาพ การ
ใช้ชีวต
ิ และเทคโนโลยีการขับเคลือ
่ นในงานแสดงเทคโนโลยี CES 2021 ทีจ่ ดั
ผ่านระบบออนไลน์
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หนึ่ งในนวัต กรรมของบ๊อ ชที่เปิ ดตัว ในงานนี้ คือ เซ็ นเซอร์ AI ที่เรียนรูไ้ ด้เ อง
ครัง้ แรกของโลก พร้อมรองรับการนําไปใช้ในอุปกรณ์ แวร์เอเบิลและเฮียร์เอเบิล
(อุปกรณ์ ไอทีสําหรับใส่ในหู) เพื่อติดตามกิจกรรมฟิ ตเนส เนื่องจาก AI ทํางาน
ด้วยตัวเซ็นเซอร์ (edge AI) จึงไม่จาํ เป็ นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ ตในช่วง
ทีอ
่ อกกําลังกาย ส่งผลให้ประหยัดพลังงานและรักษาความเป็ นส่วนตัวของข้อ มูล
นอกจากนี้ บ๊อชยังนําเซ็นเซอร์ที่สามารถวัดค่าปัจจัยต่างๆ เช่น คุณภาพอากาศ
และความชื้นสัมพัทธ์ มาแสดงอีกด้วย อุปกรณ์ เหล่านี้ ทําให้สามารถเก็บข้อ มูล
การกระจุกตัวของละอองลอยในอากาศ ซึ่งสําคัญยิง่ ในช่วงที่ต้องรับมือกับไวรัส
โคโรน่ า นอกจากนี้ กล้องวงจรปิ ดของบ๊อชยังสามารถช่วยรับมือกับไวรัสได้ โดย
การนํ าเทคโนโลยี AI เข้ามาประยุกต์ใช้ได้ห ลายด้านตามที่ลูกค้าต้อ งการ เช่น
การวัดค่าอุณหภูมโิ ดยไม่ตอ
้ งสัมผัส ไม่เปิ ดเผยตัวตน และให้ความแม่นยําสูง มี
ค่าความเบีย่ งเบนไม่เกินครึง่ องศา
นอกจากนี้ ยัง มี โ ซลู ช น
ั่ ซอฟต์ แ วร์ สํา หรับ แพลตฟอร์ ม เปิ ดของกล้อ งวงจรปิ ด
ผลงานของสตาร์ต อัพของบ๊อช คือ Security and Safety Things ที่ส ามารถ
ตรวจจับได้ว่าจํานวนคนในร้านสอดคล้องกับเกณฑ์ปฏิบตั ใิ นการเฝ้ าระวังไวรัส
โคโรน่ าหรื อ ไม่ แพลตฟอร์ ม นี้ ยัง ได้ ร บ
ั รางวัล 2021 CES® Innovation
Award Honoree นับเป็ นหนึ่ งในสี่โซลูช น
ั่ ของบ๊อ ชที่โดดเด่นจนได้รบ
ั รางวัล
อันทรงเกียรติในปี นี้
อีกนวัตกรรมหนึ่งที่เปิ ดตัวครัง้ แรกในโลกที่งานนี้ คือ เครื่องตรวจฮีโมโกลบิน
เคลื่อนที่ สามารถตรวจภาวะโลหิต จางได้โดยการสแกนนิ้ว อุปกรณ์ นี้จึงเหมาะ
อย่างยิง่ ทีจ่ ะนําไปใช้ในภูมภ
ิ าคทีก
่ ารแพทย์ยงั เข้าถึงได้ไม่ครอบคลุม เครือ
่ งตรวจ
ฮีโมโกลบินนี้ มี AI ทํางานร่วมด้วย จึงสามารถแสดงผลได้อย่างรวดเร็วภายใน
30 วินาที โดยไม่จาํ เป็ นต้องทดสอบในห้องทดลองหรือเจาะเลือด
ตอนนี้ ตัวอย่างทีด
่ ีทีส
่ ุดทีจ่ ะแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีของบ๊อชเข้ามาช่วยพัฒนา
สุขภาพและคุณภาพชีวต
ิ ได้อย่างไร คงจะเป็ นชุดตรวจไวรัสโคโรน่ าแบบ PCR
ซึ่งเป็ นการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส โดยทํางานบนอุปกรณ์ วิเคราะห์ที่
้ ซึง่ ห้องทดลอง
เรียกว่า Vivalytic ชุดตรวจนี้ ให้ผลลัพธ์ออกมาได้รวดเร็วมากขึน
สํานักงานแพทย์ บ้านพักคนชรา และโรงพยาบาลต่างๆ สามารถนําไปตรวจ 5
ตัวอย่างพร้อมกัน และได้ผลออกมาใน 39 นาที เป็ น “เทคโนโลยีเพือ
่ ชีวต
ิ ” อย่าง
แท้จริง ซึ่งความก้าวหน้ าของซอฟต์แ วร์ยงั ช่วยให้สามารถตรวจตัวอย่างที่เป็ น
บวกออกมาได้ในเวลาไม่ถงึ 30 นาที การพัฒนาระบบ Vivalytic นี้ ประกอบไป
ด้วยอุปกรณ์ วเิ คราะห์ผลและถาดใส่ตวั อย่าง เป็ นผลงานจากความร่วมมือระหว่าง
ฝ่ ายวิจยั และวิศ วกรรมของบ๊อช หน่ วยธุรกิจ Bosch Healthcare Solutions
และ Robert Bosch Hospital
Sustainable #LikeABosch: บ๊ อ ชยื น หนึ่ ง ในการเป็ นผู้ นํ า แก้ ป ัญ หาสภาพ
ภูมอ
ิ ากาศ
งานวิจยั ชิ้นหนึ่งทีต
่ ีพ ม
ิ พ์เผยแพร่เมือ
่ เร็วๆ นี้ ทีเ่ ยอรมนี ระบุวา่ AIoT สามารถทํา
ได้ม ากกว่า ด้า นสุ ข ภาพ โดยนํ า ไปใช้ ร บ
ั มื อ กับ สภาพภู มิอ ากาศได้ด้ว ย โดย
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งานวิจ ยั พบว่า การใช้ ดิจิท ลั ในหลายส่ว นของระบบขับ เคลื่อ น การผลิต และ
เทคโนโลยีอาคาร จะช่วยให้ประเทศพัฒนาไปเกือบครึง่ ทางของเป้ าหมายลดการ
ปล่อยก๊าซตามข้อตกลงปารีส (ทีม
่ า: Accenture)
แนวทางที่ บ๊ อ ชมุ่ ง มั่ นจึ ง กลายเป็ นสโลแกนสํ า หรับ งาน CES ในปี นี้ คื อ
Sustainable #LikeABosch เพื่อ แสดงให้เ ห็ น ถึง ความรับ ผิด ชอบในฐานะ
องค์กร ชุดภาพจากแคมเปญ #LikeABosch แสดงให้เห็นว่า ทุกๆ คนสามารถ
มีบทบาทในการปกป้ องสิง่ แวดล้อมได้โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน ซึ่งบ๊อชก็
ได้ทําเป็ นตัวอย่าง เพราะจากการคํานวณแล้ว สํานักงานทัง้ 400 แห่งทั่ วโลก
ของบ๊อช สามารถบรรลุความเป็ นกลางทางคาร์บอนได้ตง้ ั แต่ปีค.ศ. 2020 จึง
นับว่าบ๊อชเป็ นองค์กรอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลกที่ทําให้การปล่อยคาร์บอน
สุทธิเป็ นศูนย์ (net zero carbon emissions) ได้ ในแง่ของพลังงานทีผ
่ ลิตและ
จัด หามาจากภายนอก “ก้าวต่อ ไปของบ๊อ ช คือ การจัด การกับการปล่อ ยมลพิษ
ตลอดทัง้ ห่วงโซ่คุณค่า ตัง้ แต่การจัดซื้อ ไปจนถึงการใช้ผ ลิต ภัณฑ์” ดร.โบลเล่ก
ล่าว เมื่อเป็ นเช่นนั้น บ๊อชจึงก้าวขึ้นเป็ นซัพพลายเออร์แห่งแรกในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ Science Based Targets โดยมี เ ป้ าหมายที่
เจาะจงและท้าทายยิง่ คือ ภายในปี ค.ศ. 2030 บ๊อชตัง้ เป้ าหมายลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ตง้ ั แต่ตน
้ นํ้าสูป
่ ลายนํ้าให้ได้รอ้ ยละ 15 ความสําเร็จของบ๊อช
ในการจัดการกับภาวะการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศนัน
้ ได้รบั การยกย่องจาก
หน่ ว ยงานภายนอก องค์ ก รไม่ ห วัง ผลกํ า ไรด้ า นการเปิ ดเผยข้อ มู ล คาร์ บ อน
(CDP) ได้จดั บ๊อชอยูใ่ นระดับเอลิสต์เลยทีเดียว
“ในปี ค.ศ. 2021 เราจะเดินหน้าต่อไปในการทําให้เทคโนโลยีมีความยั่งยืนมาก
ขึ้น ในช่ว งที่มี ก ารแพร่ร ะบาดของโรคนั้น คนจะใช้เ วลาที่บ้า นมากขึ้น จะได้
ประโยชน์ จากการใช้เทคโนโลยีอน
ั ชาญฉลาด เพือ
่ สร้างอนาคตทีย่ งั่ ยืน รวมทัง้ มี
ส่วนช่วยแก้ปญ
ั หาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศด้วย ขณะเดียวกัน การแพร่
้ ซึ่งบ๊อชได้ใช้
ระบาดของโรคได้เร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านสูส
่ งั คมดิจท
ิ ลั เร็วขึน
นวัตกรรมเข้ามาช่วยให้องค์กรสามารถก้างข้ามอุปสรรค และสร้างโอกาสใหม่ๆ
ในปี ค.ศ. 2021 ด้วย” โจเซฟ ฮง กรรมการผูจ้ ดั การ บ๊อช ประเทศไทย กล่าว
บ๊อ ชได้แ บ่งปันประสบการณ์ ก ารบุ กเบิกเรื่อ งรับมือ กับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ภูมอ
ิ ากาศกับองค์กรต่างๆ ผ่านกิจการทีป
่ รึกษา Bosch Climate Solutions ที่
ก่อตัง้ ในปี ที่ผ่านมา อีกทัง้ มีกิจการสตาร์ตอัพในเครือที่ได้ทําตลาดโซลูชน
ั่ หลาย
ตัว ทัง้ แพลตฟอร์ ม พลัง งานบนคลาวด์ ที่ใ ช้อ ลั กอริทึม อัจ ฉริย ะช่ว ยลดการใช้
้ บ๊อชได้
พลังงานของเครือ
่ งจักร ส่งผลให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึน
นําแพลตฟอร์มนี้ ไปใช้กบ
ั ที่ทําการมากกว่า 100 แห่งแล้ว จึงเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานได้มาก และเป็ นกลไกสําคัญที่ทําให้บริษท
ั บรรลุเป้ าหมายความ
เป็ นกลางทางคาร์บอนได้
ดิ จิ ท ลั และความยั่ ง ยื น คื อ หนทางแห่ ง อนาคต: ก้ า วสู่ แ นวหน้ า ด้ ว ย AI ใน
ภาคอุตสาหกรรม
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ตัวอย่างดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีดจิ ท
ิ ลั สามารถปูทางสูค
่ วามยั่งยืนได้
“เราต้องการเป็ นองค์กรชัน
้ แนวหน้าด้าน AIoT ในทุกๆ ด้านทีเ่ ราดําเนินธุรกิจ”
ดร.โบลเล่อ ธิบาย ซึ่งความไว้ใจใน AI เป็ นสิ่งสําคัญที่สุด ที่ต้อ งสร้างให้ได้เป็ น
พื้ น ฐาน ก่อ นที่จ ะนํ า AI ไปใช้ พ ฒ
ั นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และช่ ว ยลดผลกระทบต่ อ
สิ่ง แวดล้อ ม ดัง นั้น บ๊อ ชจึง หวัง ใช้ AI ในภาคอุ ต สาหกรรม ในการทํา หน้ า ที่
อธิบายโลกที่เป็ นอยู่ให้เครื่องจักรได้เรียนรู ้ แทนทีจ่ ะสอนระบบให้ทําเสมือ นคน
อย่างไรก็ดี การจะทําเช่นนี้ ได้ จะต้องมีแนวทางด้านจริยธรรม บ๊อชจึงวางหลัก
จริยธรรมในการใช้ AI ที่มาจากฐานแนวคิดว่าคนต้องอยู่เหนื อการควบคุมของ
AI
นอกจากจะยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคการผลิตแล้ว บ๊อชยังวาง
ระบบเพิม
่ การเชื่อมต่อเข้าไปในผลิตภัณฑ์เกีย่ วกับอาคารและการขับเคลื่อน ซึ่ง
ช่วยให้ผูบ
้ ริโภคประหยัดพลังงานได้ หนึ่งในผลิตภัณฑ์เหล่านัน
้ คือ เครือ
่ งมือจัด
การพลัง งาน ที่บ ริษ ท
ั แนะนํ า ให้ใ ช้ใ นบ้า น ที่เ มื่อ ใช้ร่ว มกับ ปั๊ม ความร้อ นและ
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว อุปกรณ์ นี้จะสามารถลดการใช้พลังงานได้ถึงร้อย
ละ 60 ในด้านการขับเคลื่อน คนขับรถไฟฟ้ าก็จะได้ประโยชน์ จากบริการ เช่น
แบตเตอรีร่ ะบบคลาวด์ (Battery in the Cloud) ทีใ่ ช้ซอฟต์แวร์อจั ฉริยะเข้ามา
วิเคราะห์และลดการเสือ
่ มของแบตเตอรีไ่ ด้ถงึ ร้อยละ 20
โดยทั่วไปแล้ว การประสานการทํางานของระบบขับขี่อตั โนมัติที่ขบ
ั เคลือ
่ นด้วย
ไฟฟ้ า เข้ า กับ บริ ก ารส่ ว นบุ ค คลที่ เ ชื่ อ มต่ อ กัน จะเปิ ดโอกาสให้ มี ก ารใช้
แอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ในอีกหลายส่วนมาก คอมพิวเตอร์ยานยนต์คือแกนหลัก
ในการพัฒ นาเทคโนโลยี ข องบ๊ อ ช เพื่ อ ขยายฐานความเป็ นผู้ นํ า ไปสู่ ร ะบบ
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ทํ า งานผ่ า นซอฟต์ แ วร์ บ๊อ ชจึง จัด ตั้ง สายงานใหม่ข้ึน มา คื อ
Cross-Domain Computing Systems โดยมี พ นัก งาน 17,000 คนเริ่ ม
ทํางานในสายงานนี้ตง้ ั แต่ตน
้ ปี เป็ นการรวมความเชีย่ วชาญทัง้ ด้านสถาปัตยกรรม
ฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ สํา หรับ คอมพิว เตอร์ ย านยนต์ เซ็ น เซอร์ และหน่ วย
ควบคุมระบบยานยนต์ตา่ งๆ เข้าด้วยกัน ช่วยลดความซับซ้อนในการพัฒนายาน
้
ยนต์ และพัฒนาฟังก์ชน
ั่ ใหม่ๆ ได้เร็วขึน
นํ าความเชี่ยวชาญเสริมศักยภาพการสํารวจดวงจันทร์: ตัง้ เป้ าสูงกับเทคโนโลยี
AI ของบ๊อช
วิท ยาการที่ก้า วลํ้า จากท้อ งถนนไปสู่ห้ว งอวกาศ: ในงาน CES ปี ที่แ ล้ว มี ก าร
เปิ ดตัวระบบเซ็นเซอร์ SoundSee ทีท
่ าํ งานด้วย AI สถานี อวกาศนานาชาติ มา
ปี นี้ บ๊อชมองไกลไปถึงดวงจันทร์ โดยได้รว่ มเป็ นส่วนหนึ่งในโครงการ Tipping
Point ขององค์ ก ารนาซ่ า ทํ า งานร่ ว มกับ หลายองค์ ก ร ทั้ง Astrobotic และ
WiBotic รวมถึง University of Washington ในการวิจยั และพัฒนาระบบนํา
ทางอัจฉริยะและระบบชาร์จพลังงานของหุน
่ ยนต์จวิ๋ ทีป
่ ฏิบตั ภ
ิ ารกิจบนดวงจันทร์
นักวิจยั ของบ๊อชทีร่ ว่ มทํางานโครงการนี้ ในเมืองพิตส์เบิร์กและซิลค
ิ อนวัลเล่ย์ ได้
นํ าความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อ มูลด้วย AI และโซลูช น
ั่ การเชื่อ มต่อไร้
สาย ร่วมพัฒนานวัตกรรมกับทีมงาน ผลทีไ่ ด้กลับมาจะเป็ นการต่อยอดศักยภาพ
ให้แก่โซลูชน
ั่ AIoT ของบ๊อชบนพื้นผิวโลก
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ทัง้ หมดนี้ แสดงให้เ ห็ น ว่า AIoT มี ศ กั ยภาพเพี ย งใด และแสดงให้เ ห็ น ด้ว ยว่า
เทคโนโลยีนี้ จะมีบทบาทหลักในการสร้างความยั่งยืนได้อย่างไร “ทุกวันนี้ มีเพียง
บริษท
ั ที่มุ่งสู่ความยั่งยืนเท่านั้นที่จะสามารถเปิ ดศักยภาพอันมหาศาลของ AIoT
ออกมาใช้ ซึง่ จะกรุยทางไปสูค
่ วามสําเร็จในวันพรุง่ นี้ ได้” ดร.โบลเล่ กล่าว
กิจกรรมของบ๊อชในงาน CES 2021 ในรูปแบบดิจท
ิ ลั :
• งานแถลงข่า ว: วัน จัน ทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 14:00 - 14:30 CET
(ประมาณเวลา 20.00 – 20.30 น. ในประเทศไทย . ) กับ Dr. Michael
Bolle ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร Robert Bosch GmbH พ ร้ อ ม ด้ ว ย Mike
Mansuetti, president of Bosch North America ณ Bosch Media
Service ชมบู ท ผ่า นระบบออนไลน์ : วัน ที่ 12 มกราคม – 15 กุ ม ภาพัน ธ์
2564 ทางเว็บไซต์ www.ces.tech
• ติ ด ตามไฮไลต์ ต่ า งๆ ของบ๊ อ ชในงาน CES 2021 ได้ ท างทวิ ต เตอร์ :
#BoschCES
• ช่ ว งเจาะลึก กับ ผู้เ ชี่ย วชาญจากบ๊อ ช: 12 มกราคม – 15 กุ ม ภาพัน ธ์ 2564
ทางเว็บไซต์ www.ces.tech
•

“Sustainable #LikeABosch: How a key global industry player
drives carbon neutrality” วัน ที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 8:15 8:45 EST (ประมาณ 20.15 – 20.45 น. ในประเทศไทย) เผยแนวทาง
ที่องค์กรอุตสาหกรรมแนวหน้ าระดับโลกใช้ในการขับเคลื่อนความเป็ น
กลางทางคาร์ บ อนในโรงงานและสํ า นัก งานต่ า ง ๆ โดย Torsten
Kallweit, head of Corporate EHS and Sustainability และยังเป็ น
CTO at Bosch Climate Solutions GmbH พ ร้ อ ม ด้ ว ย Annette
Wagner, head of Sustainability and Ideas Lab

•

•

“Move #LikeABosch: Technology for sustainable future
mobility” วัน ที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 12:15 – 12:45 pm EST

(ป ร ะ ม า ณ เ ว ล า 00.15 – 00.45 น . ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ) กั บ Mike
Mansuetti, president of Bosch North America, แ ล ะ Tim
Frasier, president of Automotive Electronics for North
America “AI in action: Application examples from the fields
of fitness tracking and well-being to smart cameras” พ บ กั บ
ตัวอย่างการนํา AI ไปใช้ในด้านต่าง ๆ ตัง้ แต่ตด
ิ ตามกิจกรรมฟิ ตเนส การ
ดู แ ลสุ ข ภาพ ไปจนถึ ง ระบบกล้ อ งอัจ ฉริ ย ะ กับ Kaustubh Gandhi,
Senior Product Manager และ Sina Isabell Springer, Business
Development Manager
“Perfectly keyless advanced” ก้า วหน้ า ไปกับ เทคโนโลยี ที่ไ ม่ต้อง
พึ่ง กุ ญ แจรถอี ก ต่อ ไป กับ Tim Frasier, president of Automotive
Electronics for North America, Daniel Kornek, Head of
Product Area Vehicle Access (Perfectly Keyless) แ ล ะ Jia
Hou, Business Development Manager
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ภาพข่าวประชาสัมพันธ์: #d6116b1e, #ccdc18ef, #824fb764,
#6d49c767, #f1b09ab7, #7dd7b2bb, #3071535, #3071196,
#3071536, #fd7517ed
ข้อมูลประชาสัมพันธ์เพิม
่ เติม:
อินทิรา พาร์ค โทร. +662 012 8636 อีเมล intirap@th.bosch.com

เกีย่ วกับกลุม
่ บ๊อชในประเทศไทย
บ๊อชได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยตัง้ แต่พ.ศ. 2466 ปัจจุบน
ั บ๊อชสร้างความ
หลากหลายในธุ ร กิ จ ถึ ง 4 ด้ า น ได้ แ ก่ โซลู ช่ น
ั ส์ แ ห่ ง การขับ เคลื่ อ น เทคโนโลยี
อุ ต สาหกรรม สิน ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภค และเทคโนโลยี พ ลัง งานและอาคาร บริ ษ ัท มี
โรงงานผลิตในธุรกิจโซลูช่น
ั ส์แห่งการขับเคลือ่ นสองแห่ง พร้อมทัง้ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนา
อีกทัง้ สํานักงานขายและศูนย์บริการสําหรับอุปกรณ์ ไฮดรอลิกและเครื่องจักรในจังหวัด
ระยอง ในปี ที่ผ่านมา บ๊อชในประเทศไทยมีพนัก งานกว่า 1,500 คน ข้อมูลเพิ่มเติม:
http://www.bosch.co.th และ https://www.facebook.com/BoschThailand
กลุ่มบริษท
ั บ๊อช ผูผ
้ ลิตและจัดจําหน่ ายเทคโนโลยีและบริการชัน
้ นําของโลก มีพนักงาน
ทั่วโลกกว่า 400,000 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) จากตัวเลขเบือ้ งต้น ในปี 2562
บริษท
ั มียอดขายรวมทัง้ สิน
้ กว่า 7.77 หมืน
่ ล้านยูโร โดยแบ่งการดําเนินงานออกเป็ น 4
กลุ่มธุรกิจสําคัญได้แก่ กลุ่มโซลูช่น
ั ส์แห่งการขับเคลื่อน กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานและอาคาร ในฐานะผูน
้ ําทางด้าน
IoT (Internet of Things) บ๊อ ชนํ า เสนอนวัต กรรมแห่ ง โซลู ช่ น
ั ส์ เ พื่อ บ้า นอัจ ฉริย ะ
เมืองอัจฉริยะ ยานยนต์ และ อุตสาหกรรมทีส่ ามารถเชือ่ มต่อถึงกัน ด้วยความเชีย่ วชาญ
ในเทคโนโลยีเซนเซอร์ ซอฟท์แวร์ และการให้บริการ รวมถึงไอโอทีคลาวด์ของบ๊อชเอง
เราจึงสามารถให้บริการโซลูช่น
ั ส์ทีเ่ ชื่อมต่อแบบข้ามโดเมนได้เบ็ดเสร็จจากแหล่งเดียว
เป้ าหมายกลยุทธ์ของเรา คือการส่งมอบนวัตกรรมและสร้างแรง บันดาลใจเพื่อชีวิตที่
เชือ่ มต่อถึงกัน ผลิตภัณฑ์และบริการทัง้ หมดได้รบั การออกแบบมาเพื่อพัฒนาคุณ ภาพ
ชีวต
ิ โดยการนําเสนอเทคโนโลยีทลี่ ํ้าสมัยและเป็ นประโยชน์ ทีน
่ บั ได้ว่าเป็ น “เทคโนโลยี
เพือ่ ชีวต
ิ ” กลุม
่ บ๊อช ประกอบด้วยบริษทั โรเบิร์ต บ๊อช จีเอ็มบีเอช และบริษทั ในเครืออีก
กว่า 440 บริษท
ั รวมถึงสํานักงานระดับภูมภ
ิ าคในประเทศต่าง ๆ อีกกว่า 60 ประเทศ
หากรวมบริษท
ั คู่ค้าผู้จดั จําหน่ ายและให้บริการต่าง ๆ ทัง้ ส่วนการผลิต งานวิศวกรรม
และเครือข่ายด้านการขาย บ๊อชครอบคลุมอยู่เ กือบทุก ประเทศทั่วโลก เพราะพื้นฐาน
้ อยู่กบั ความแข็งแกร่งด้านนวัตกรรม
สําคัญสําหรับการขยายตัวในอนาคตของบริษท
ั ขึน
บริษท
ั จึงมีพนักงานในส่วนการวิจยั และพัฒนากว่า 72,600 คน ในศูนย์วจิ ยั และพัฒนา
กว่า 126 แห่งทั่วโลก รวมทัง้ วิศวกรซอฟต์แวร์อก
ี กว่า 30,000 คน
ข้อมูลเพิม
่ เติม: www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.boschpress.com, www.twitter.com/BoschPresse
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