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CES 2021: บอ๊ชหวงัใช ้AI และเทคโนโลยีการเชื่อมตอ่ ปกป้อง
มนุษย์และสิง่แวดลอ้ม 
สรรค์สรา้งโซลูช ั่นอจัฉรยิะทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มเพือ่สขุภาพ ความ
เป็นอยู ่อตุสาหกรรม และการขบัเคลือ่น  
 
 “บอ๊ชผนวกสมรรถนะของ AI เขา้กบัเทคโนโลยกีารเชือ่มตอ่ ออกมา

เป็น AIoT ทีช่ว่ยยกระดบัประสทิธภิาพในการใชพ้ลงังาน และรบัมอืกบั
ไวรสัโคโรน่า” ไมเคลิ โบลเล ่กรรมการบรหิารของบอ๊ชเผย 

 เทคโนโลยีอจัฉรยิะเพือ่สขุภาพและความปลอดภยั: โซลูช ั่น AIoT 
ของบอ๊ช ไดร้บัรางวลั CES® Innovation Award Honoree 

 ซอฟต์แวร์ลํา้หน้าเหนือระดบั: ชุดตรวจไวรสัโคโรน่าแบบรวดเร็ว 
(rapid test) ของบอ๊ช สามารถตรวจตวัอยา่งทีเ่ป็นบวกไดภ้ายในไมถ่งึ 
30 นาท ี 

 Sustainable #LikeABosch: แคมเปญแนวคดิลา่สดุของบอ๊ช แสดง
ใหเ้ห็นวา่ทกุคนมบีทบาทในการชว่ยปกป้องสภาพภมูอิากาศได ้

 มาตรการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศเริม่เห็นผล: องค์กรดา้น
การเปิดเผยขอ้มลูคาร์บอน (CDP) จดับอ๊ชอยูใ่นกลุม่เอ 

 เทคโนโลยี AI ในอวกาศ: ความเชีย่วชาญของบอ๊ชในการชว่ยหุน่ยนต์
จิว๋นําทางบนพ้ืนผวิดวงจนัทร์ 

 

 
ชตุทท์การ์ท, เยอรมนี / ดีทรอยต์ สหรฐัอเมรกิา – ดว้ยความมุง่ม ั่นในการพฒันา
สุขภาพของผูค้นและปกป้องโลกของเรา บอ๊ชจงึหวงัใช้ AIoT เขา้มาช่วยในการ
เปิดศกัยภาพการใช้ข้อมูล ปญัญาประดิษฐ์ (AI) ไอโอที (internet of things) 
ใหเ้กดิประโยชน์แกม่วลมนุษย์และสิง่แวดลอ้ม โดยมีโซลูช ั่นดา้นเทคโนโลยีเป็น
ตวัช่วย “เราผนึก AI เขา้กบัเทคโนโลยีการเชื่อมตอ่ ออกมาเป็น AIoT ทีช่่วยเรา
พฒันาประสทิธภิาพการใช้พลงังานและรบัมือกบัไวรสัโคโรน่า ”ดร.ไมเคลิ โบล
เล่ กรรมการบริหารของบ๊อชกล่าว “AIoT มีศกัยภาพอีกมากมาย ซึ่งเราพรอ้ม
ปลดล็อกศกัยภาพของเทคโนโลยีน้ี และจะเดินหน้าพฒันาต่อเน่ืองในอนาคต” 
ท ัง้น้ี บอ๊ชจะนําเสนอโซลูช ั่นอจัฉริยะทีเ่ป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม เพือ่สุขภาพ การ
ใช้ชีวติ และเทคโนโลยีการขบัเคลือ่นในงานแสดงเทคโนโลยี CES 2021 ทีจ่ดั
ผา่นระบบออนไลน์  
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หน่ึงในนวตักรรมของบ๊อชที่เปิดตวัในงานน้ี คือ เซ็นเซอร์ AI ที่เรียนรูไ้ด้เอง 
คร ัง้แรกของโลก พรอ้มรองรบัการนําไปใช้ในอุปกรณ์แวร์เอเบลิและเฮียร์เอเบลิ 
(อุปกรณ์ไอทีสําหรบัใส่ในหู) เพื่อติดตามกิจกรรมฟิตเนส เน่ืองจาก AI ทํางาน
ดว้ยตวัเซ็นเซอร์ (edge AI) จงึไมจ่าํเป็นตอ้งมีการเชื่อมตอ่อินเทอร์เน็ตในช่วง
ทีอ่อกกาํลงักาย สง่ผลใหป้ระหยดัพลงังานและรกัษาความเป็นส่วนตวัของข้อมูล 
นอกจากน้ี บ๊อชยงันําเซ็นเซอร์ที่สามารถวดัค่าปจัจยัต่างๆ เช่น คุณภาพอากาศ
และความช้ืนสมัพทัธ์ มาแสดงอีกด้วย อุปกรณ์เหล่าน้ี ทําให้สามารถเก็บข้อมูล
การกระจุกตวัของละอองลอยในอากาศ ซึ่งสําคญัยิง่ในช่วงที่ต้องรบัมือกบัไวรสั
โคโรน่า นอกจากน้ี กลอ้งวงจรปิดของบอ๊ชยงัสามารถช่วยรบัมือกบัไวรสัได ้โดย
การนําเทคโนโลยี AI เข้ามาประยุกต์ใช้ได้หลายด้านตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น 
การวดัคา่อุณหภูมโิดยไมต่อ้งสมัผสั ไมเ่ปิดเผยตวัตน และใหค้วามแมน่ยาํสูง มี
คา่ความเบีย่งเบนไมเ่กนิครึง่องศา  
 
นอกจากน้ี ยงัมีโซลูช ั่นซอฟต์แวร์สําหรบัแพลตฟอร์มเปิดของกล้องวงจรปิด  
ผลงานของสตาร์ตอพัของบ๊อช คือ Security and Safety Things ที่สามารถ
ตรวจจบัได้ว่าจํานวนคนในรา้นสอดคล้องกบัเกณฑ์ปฏิบตัใินการเฝ้าระวงัไวรสั
โคโรน่าหรือไม่ แพลตฟอร์มน้ียงัได้รบัรางวลั 2021 CES® Innovation 
Award Honoree นบัเป็นหน่ึงในสี่โซลูช ั่นของบ๊อชที่โดดเด่นจนได้รบัรางวลั
อนัทรงเกียรตใินปีน้ี  
 
อีกนวตักรรมหน่ึงที่เปิดตวัคร ัง้แรกในโลกที่งานน้ี คือ เครื่องตรวจฮีโมโกลบิน
เคลื่อนที่ สามารถตรวจภาวะโลหิตจางได้โดยการสแกนน้ิว อุปกรณ์น้ีจึงเหมาะ
อยา่งยิง่ทีจ่ะนําไปใชใ้นภูมภิาคทีก่ารแพทย์ยงัเขา้ถงึไดไ้มค่รอบคลุม เครือ่งตรวจ
ฮีโมโกลบินน้ี มี AI ทํางานร่วมด้วย จึงสามารถแสดงผลได้อย่างรวดเร็วภายใน 
30 วนิาที โดยไมจ่าํเป็นตอ้งทดสอบในหอ้งทดลองหรือเจาะเลือด 
 
ตอนน้ี ตวัอยา่งทีด่ีทีสุ่ดทีจ่ะแสดงใหเ้ห็นวา่เทคโนโลยีของบอ๊ชเขา้มาช่วยพฒันา
สุขภาพและคุณภาพชีวติไดอ้ยา่งไร คงจะเป็นชุดตรวจไวรสัโคโรน่าแบบ PCR 
ซึ่งเป็นการตรวจหาสารพนัธุกรรมของไวรสั โดยทํางานบนอุปกรณ์วิเคราะห์ที่
เรียกวา่ Vivalytic ชุดตรวจน้ี ใหผ้ลลพัธ์ออกมาไดร้วดเร็วมากขึน้ ซึง่หอ้งทดลอง 
สํานกังานแพทย์ บ้านพกัคนชรา และโรงพยาบาลต่างๆ สามารถนําไปตรวจ 5 
ตวัอยา่งพรอ้มกนั และไดผ้ลออกมาใน 39 นาที เป็น “เทคโนโลยีเพือ่ชีวติ” อยา่ง
แท้จริง ซึ่งความก้าวหน้าของซอฟต์แวร์ยงัช่วยให้สามารถตรวจตวัอย่างที่เป็น
บวกออกมาไดใ้นเวลาไมถ่งึ 30 นาที การพฒันาระบบ Vivalytic น้ี ประกอบไป
ดว้ยอุปกรณ์วเิคราะห์ผลและถาดใสต่วัอยา่ง เป็นผลงานจากความรว่มมือระหวา่ง
ฝ่ายวิจยัและวิศวกรรมของบ๊อช หน่วยธุรกิจ Bosch Healthcare Solutions 
และ Robert Bosch Hospital  
 
Sustainable #LikeABosch: บ๊อชยืนหน่ึงในการเป็นผู้นําแก้ปัญหาสภาพ
ภูมอิากาศ  
งานวจิยัชิ้นหน่ึงทีต่ีพมิพ์เผยแพรเ่มือ่เร็วๆ น้ีทีเ่ยอรมนี ระบุวา่ AIoT สามารถทาํ
ได้มากกว่าด้านสุขภาพ โดยนําไปใช้รบัมือกบัสภาพภูมิอากาศได้ด้วย โดย
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งานวิจยัพบว่า การใช้ดิจิทลัในหลายส่วนของระบบขบัเคลื่อน การผลิต และ
เทคโนโลยีอาคาร จะช่วยใหป้ระเทศพฒันาไปเกือบครึง่ทางของเป้าหมายลดการ
ปลอ่ยกา๊ซตามขอ้ตกลงปารีส (ทีม่า: Accenture)  
 
แนวทางที่บ๊อชมุ่งม ั่นจึงกลายเป็นสโลแกนสําหรบังาน CES ในปีน้ี คือ 
Sustainable #LikeABosch เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรบัผิดชอบในฐานะ
องค์กร ชุดภาพจากแคมเปญ #LikeABosch แสดงใหเ้ห็นวา่ ทุกๆ คนสามารถ
มีบทบาทในการปกป้องสิง่แวดลอ้มได้โดยใช้ผลติภณัฑ์ที่มีความย ั่งยืน ซึ่งบอ๊ชก็
ได้ทําเป็นตวัอย่าง เพราะจากการคํานวณแล้ว สํานกังานท ัง้ 400 แห่งท ั่วโลก
ของบ๊อช สามารถบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนได้ต ัง้แต่ปีค.ศ. 2020  จึง
นบัวา่บ๊อชเป็นองค์กรอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลกที่ทําให้การปล่อยคาร์บอน
สุทธเิป็นศูนย์ (net zero carbon emissions) ได ้ในแงข่องพลงังานทีผ่ลติและ
จดัหามาจากภายนอก “ก้าวต่อไปของบ๊อช คือ การจดัการกบัการปล่อยมลพิษ
ตลอดท ัง้ห่วงโซ่คุณค่า ต ัง้แต่การจดัซ้ือไปจนถึงการใช้ผลิตภณัฑ์” ดร.โบลเล่ก
ล่าว เมื่อเป็นเช่นนั้น บ๊อชจึงก้าวขึ้นเป็นซพัพลายเออร์แหง่แรกในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ที่เข้าร่วมโครงการ Science Based Targets โดยมีเป้าหมายที่
เจาะจงและทา้ทายยิง่ คือ ภายในปีค.ศ. 2030 บอ๊ชต ัง้เป้าหมายลดการปลอ่ยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดต์ ัง้แตต่น้น้ําสูป่ลายน้ําใหไ้ดร้อ้ยละ 15 ความสาํเร็จของบอ๊ช
ในการจดัการกบัภาวะการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศนัน้ ไดร้บัการยกยอ่งจาก
หน่วยงานภายนอก องค์กรไม่หวงัผลกําไรด้านการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน 
(CDP) ไดจ้ดับอ๊ชอยูใ่นระดบัเอลสิตเ์ลยทีเดียว   
 
“ในปีค.ศ. 2021 เราจะเดนิหน้าต่อไปในการทําใหเ้ทคโนโลยีมีความย ั่งยืนมาก
ขึ้น ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคนั้น คนจะใช้เวลาที่บ้านมากขึ้น จะได้
ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีอนัชาญฉลาด เพือ่สรา้งอนาคตทีย่ ั่งยืน รวมท ัง้มี
ส่วนช่วยแก้ปญัหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศด้วย ขณะเดียวกนั การแพร่
ระบาดของโรคไดเ้รง่กระบวนการเปลี่ยนผา่นสูส่งัคมดจิทิลัเร็วขึน้ ซึ่งบอ๊ชไดใ้ช้
นวตักรรมเขา้มาช่วยใหอ้งค์กรสามารถก้างขา้มอุปสรรค และสรา้งโอกาสใหม่ๆ  
ในปีค.ศ. 2021 ดว้ย” โจเซฟ ฮง กรรมการผูจ้ดัการ  บอ๊ช ประเทศไทย กลา่ว 
 
บ๊อชได้แบ่งปนัประสบการณ์การบุกเบิกเรื่องรบัมือกบัสภาพการเปลี่ยนแปลง
ภูมอิากาศกบัองค์กรตา่งๆ ผา่นกจิการทีป่รกึษา Bosch Climate Solutions ที่
ก่อต ัง้ในปีที่ผ่านมา อีกท ัง้มีกิจการสตาร์ตอพัในเครือที่ได้ทําตลาดโซลูช ั่นหลาย
ตวั ท ัง้แพลตฟอร์มพลงังานบนคลาวด์ ที่ใช้อลักอริทึมอจัฉริยะช่วยลดการใช้
พลงังานของเครือ่งจกัร สง่ผลใหก้ระบวนการผลติมีประสทิธภิาพมากขึน้ บอ๊ชได้
นําแพลตฟอร์มน้ีไปใช้กบัที่ทําการมากกว่า 100 แห่งแล้ว จึงเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลงังานได้มาก และเป็นกลไกสําคญัที่ทําให้บริษทับรรลุเป้าหมายความ
เป็นกลางทางคาร์บอนได ้
 
ดิจิทลัและความย ั่ งยืน คือหนทางแห่งอนาคต: ก้าวสู่แนวหน้าด้วย AI ใน
ภาคอุตสาหกรรม 

https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Digitalisierung-kann-fast-die-Haelfte-zu-den-deutschen-Klimazielen-beitragen
http://www.bosch.com/sustainability-likeabosch
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ตวัอยา่งดงักลา่วไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่เทคโนโลยีดจิทิลัสามารถปูทางสูค่วามย ั่งยืนได ้
“เราตอ้งการเป็นองค์กรช ัน้แนวหน้าด้าน AIoT ในทุกๆ ดา้นทีเ่ราดาํเนินธุรกิจ” 
ดร.โบลเล่อธิบาย ซึ่งความไว้ใจใน AI เป็นสิ่งสําคญัที่สุดที่ต้องสรา้งให้ได้เป็น
พ้ืนฐาน ก่อนที่จะนํา AI ไปใช้พฒันาคุณภาพชีวิตและช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ดงันั้น บ๊อชจึงหวงัใช้ AI ในภาคอุตสาหกรรม ในการทําหน้าที่
อธบิายโลกที่เป็นอยู่ใหเ้ครื่องจกัรไดเ้รียนรู ้แทนทีจ่ะสอนระบบให้ทําเสมือนคน 
อย่างไรก็ดี การจะทําเช่นน้ีได้ จะต้องมีแนวทางด้านจริยธรรม บ๊อชจึงวางหลกั
จริยธรรมในการใช้ AI ที่มาจากฐานแนวคิดว่าคนต้องอยู่เหนือการควบคุมของ 
AI  
 
นอกจากจะยกระดบัประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานในภาคการผลติแลว้ บอ๊ชยงัวาง
ระบบเพิม่การเชื่อมต่อเข้าไปในผลติภณัฑ์เกีย่วกบัอาคารและการขบัเคลื่อน ซึ่ง
ช่วยใหผู้บ้รโิภคประหยดัพลงังานได ้หน่ึงในผลติภณัฑ์เหลา่นัน้ คือ เครือ่งมือจดั
การพลงังาน ที่บริษทัแนะนําให้ใช้ในบ้าน ที่เมื่อใช้ร่วมกบัปั๊มความร้อนและ
ระบบพลงังานแสงอาทติย์แลว้ อุปกรณ์น้ีจะสามารถลดการใช้พลงังานไดถ้ึงรอ้ย
ละ 60 ในด้านการขบัเคลื่อน คนขบัรถไฟฟ้าก็จะได้ประโยชน์จากบริการ เช่น 
แบตเตอรีร่ะบบคลาวด์ (Battery in the Cloud) ทีใ่ชซ้อฟต์แวร์อจัฉรยิะเข้ามา
วเิคราะห์และลดการเสือ่มของแบตเตอรีไ่ดถ้งึรอ้ยละ 20  
 
โดยท ั่วไปแล้ว การประสานการทํางานของระบบขบัขี่อตัโนมตัิที่ขบัเคลือ่นด้วย
ไฟฟ้า เข้ากบับริการส่วนบุคคลที่เ ชื่อมต่อกนั จะเปิดโอกาสให้มีการใช้
แอปพลเิคช ั่นซอฟต์แวร์ในอีกหลายสว่นมาก คอมพวิเตอร์ยานยนต์คือแกนหลกั
ในการพฒันาเทคโนโลยีของบ๊อช เพื่อขยายฐานความเป็นผู้นําไปสู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ทํางานผ่านซอฟต์แวร์ บ๊อชจึงจดัต ั้งสายงานใหม่ขึ้นมา คือ 
Cross-Domain Computing Systems โดยมีพนักงาน 17,000 คนเริ่ม
ทาํงานในสายงานน้ีต ัง้แตต่น้ปี เป็นการรวมความเชีย่วชาญท ัง้ดา้นสถาปตัยกรรม
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ สําหรบัคอมพิวเตอร์ยานยนต์ เซ็นเซอร์ และหน่วย
ควบคุมระบบยานยนต์ตา่งๆ เขา้ดว้ยกนั ช่วยลดความซบัซ้อนในการพฒันายาน
ยนต์ และพฒันาฟงัก์ช ั่นใหม่ๆ  ไดเ้ร็วขึน้  
 
นําความเชี่ยวชาญเสริมศกัยภาพการสํารวจดวงจนัทร์: ต ัง้เป้าสูงกบัเทคโนโลยี 
AI ของบอ๊ช 
วิทยาการที่ก้าวลํ้าจากท้องถนนไปสู่ห้วงอวกาศ: ในงาน CES ปีที่แล้ว มีการ
เปิดตวัระบบเซ็นเซอร์ SoundSee ทีท่าํงานดว้ย AI สถานีอวกาศนานาชาต ิมา
ปีน้ี บอ๊ชมองไกลไปถงึดวงจนัทร์ โดยไดร้ว่มเป็นสว่นหน่ึงในโครงการ Tipping 
Point ขององค์การนาซ่า ทํางานร่วมกบัหลายองค์กร ท ั้ง Astrobotic และ 
WiBotic รวมถงึ University of Washington ในการวจิยัและพฒันาระบบนํา
ทางอจัฉรยิะและระบบชาร์จพลงังานของหุน่ยนต์จิว๋ทีป่ฏบิตัภิารกจิบนดวงจนัทร์ 
นกัวจิยัของบอ๊ชทีร่ว่มทาํงานโครงการน้ีในเมืองพติส์เบร์ิกและซิลคิอนวลัเลย่์ ได้
นําความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI และโซลูช ั่นการเชื่อมต่อไร้
สาย รว่มพฒันานวตักรรมกบัทีมงาน ผลทีไ่ดก้ลบัมาจะเป็นการตอ่ยอดศกัยภาพ
ใหแ้กโ่ซลูช ั่น AIoT ของบอ๊ชบนพ้ืนผวิโลก  
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ท ัง้หมดน้ี แสดงให้เห็นว่า AIoT มีศกัยภาพเพียงใด และแสดงให้เห็นด้วยว่า
เทคโนโลยีน้ี จะมีบทบาทหลกัในการสรา้งความย ั่งยืนไดอ้ยา่งไร “ทุกวนัน้ี มีเพียง
บริษทัที่มุ่งสู่ความย ั่งยืนเท่านั้นที่จะสามารถเปิดศกัยภาพอนัมหาศาลของ AIoT 
ออกมาใช ้ซึง่จะกรุยทางไปสูค่วามสาํเร็จในวนัพรุง่น้ีได”้ ดร.โบลเล ่กลา่ว 
 
กจิกรรมของบอ๊ชในงาน CES 2021 ในรูปแบบดจิทิลั: 
• งานแถลงข่าว: วนัจนัทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 14:00 - 14:30 CET 

(ประมาณเวลา 20.00 – 20.30 น.  .ในประเทศไทย ) กบั Dr. Michael 
Bolle กรรมการ บริห า ร  Robert Bosch GmbH พร้อ มด้วย  Mike 
Mansuetti, president of Bosch North America ณ  Bosch Media 
Service ชมบูทผ่านระบบออนไลน์: วนัที่ 12 มกราคม – 15 กุมภาพนัธ์ 
2564 ทางเว็บไซต์ www.ces.tech  

• ติดตามไฮไลต์ต่างๆ ของบ๊อชในงาน  CES 2021 ได้ทางทวิตเตอร์: 
#BoschCES 

• ช่วงเจาะลึกกบัผู้เชี่ยวชาญจากบ๊อช: 12 มกราคม – 15 กุมภาพนัธ์ 2564 
ทางเว็บไซต์ www.ces.tech 
• “Sustainable #LikeABosch: How a key global industry player 

drives carbon neutrality” ว ันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา  8:15 - 
8:45 EST (ประมาณ 20.15 – 20.45 น. ในประเทศไทย) เผยแนวทาง
ที่องค์กรอุตสาหกรรมแนวหน้าระดบัโลกใช้ในการขบัเคลื่อนความเป็น
กลางทางคาร์บอนในโรงงานและสํานักงานต่าง ๆ โดย  Torsten 
Kallweit, head of Corporate EHS and Sustainability และยงัเป็น 
CTO at Bosch Climate Solutions GmbH พร้อมด้วย  Annette 
Wagner, head of Sustainability and Ideas Lab 

• “Move #LikeABosch: Technology for sustainable future 
mobility” วันที่ 12 มกราคม  2564 เวลา  12:15 – 12:45 pm EST 
(ปร ะม าณเ วลา  00.15 – 00.45 น .  ในปร ะ เ ทศไทย ) กับ  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” พบก ับ
ตวัอยา่งการนํา AI ไปใชใ้นดา้นตา่ง ๆ ต ัง้แตต่ดิตามกจิกรรมฟิตเนส การ
ดูแลสุขภาพ ไปจนถึงระบบกล้องอจัฉริยะ กบั Kaustubh Gandhi, 
Senior Product Manager และ Sina Isabell Springer, Business 
Development Manager 

• “Perfectly keyless advanced” ก้าวหน้าไปกบัเทคโนโลยีที่ไม่ต้อง
พึ่งกุญแจรถอีกต่อไป กบั Tim Frasier, president of Automotive 
Electronics for North America, Daniel Kornek, Head of 
Product Area Vehicle Access (Perfectly Keyless) แ ละ  Jia 
Hou, Business Development Manager 

 

https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/en/ces-2021-livestream.html
https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/en/ces-2021-livestream.html
http://www.ces.tech/
https://twitter.com/hashtag/BoschCES
http://www.ces.tech/
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ภาพขา่วประชาสมัพนัธ์: #d6116b1e, #ccdc18ef, #824fb764, 
#6d49c767, #f1b09ab7, #7dd7b2bb, #3071535, #3071196, 
#3071536, #fd7517ed 
 
ขอ้มูลประชาสมัพนัธ์เพิม่เตมิ:  
อนิทริา พาร์ค  โทร. +662 012 8636 อเีมล intirap@th.bosch.com   
 
เกีย่วกบักลุม่บอ๊ชในประเทศไทย 
บอ๊ชไดเ้ริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยต ัง้แต่พ.ศ. 2466 ปจัจุบนั บอ๊ชสรา้งความ
หลากหลายในธุรกิจถึง 4 ด้าน ได้แก่ โซลูช ั่นส์แห่งการขบัเคลื่อน เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค และเทคโนโลยีพลงังานและอาคาร บริษัทมี
โรงงานผลติในธุรกจิโซลูช ั่นส์แห่งการขบัเคลือ่นสองแห่ง พรอ้มท ัง้ศูนย์วจิยัและพฒันา 
อีกท ัง้สาํนกังานขายและศูนย์บรกิารสาํหรบัอุปกรณ์ไฮดรอลกิและเครื่องจกัรในจงัหวดั
ระยอง ในปีที่ผ่านมา บอ๊ชในประเทศไทยมีพนกังานกว่า 1,500 คน ข้อมูลเพิ่มเติม: 
http://www.bosch.co.th และ https://www.facebook.com/BoschThailand 
 
กลุ่มบรษิทับอ๊ช ผูผ้ลติและจดัจําหน่ายเทคโนโลยีและบรกิารช ัน้นําของโลก มีพนกังาน
ท ั่วโลกกวา่ 400,000 คน (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562) จากตวัเลขเบือ้งตน้ ในปี 2562 
บรษิทัมียอดขายรวมท ัง้สิน้กว่า 7.77 หมืน่ล้านยูโร โดยแบง่การดาํเนินงานออกเป็น 4 
กลุ่มธุรกิจสําคญัได้แก่ กลุ่มโซลูช ั่นส์แห่งการขบัเคลื่อน กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
กลุ่มสนิคา้อุปโภคบรโิภค และกลุ่มเทคโนโลยีพลงังานและอาคาร ในฐานะผูนํ้าทางดา้น 
IoT (Internet of Things) บ๊อชนําเสนอนวตักรรมแห่งโซลูช ั่นส์เพื่อบ้านอจัฉริยะ 
เมอืงอจัฉรยิะ ยานยนต์ และ อตุสาหกรรมทีส่ามารถเชือ่มตอ่ถงึกนั ดว้ยความเชีย่วชาญ
ในเทคโนโลยีเซนเซอร์ ซอฟท์แวร์ และการใหบ้รกิาร รวมถงึไอโอทีคลาวด์ของบอ๊ชเอง 
เราจงึสามารถให้บรกิารโซลูช ั่นส์ทีเ่ชื่อมต่อแบบข้ามโดเมนไดเ้บ็ดเสร็จจากแหล่งเดียว 
เป้าหมายกลยุทธ์ของเรา คือการส่งมอบนวตักรรมและสรา้งแรง  บนัดาลใจเพื่อชีวิตที่
เชือ่มตอ่ถงึกนั ผลติภณัฑ์และบรกิารท ัง้หมดได้รบัการออกแบบมาเพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวติ โดยการนําเสนอเทคโนโลยีทีล่ํ้าสมยัและเป็นประโยชน์ทีน่บัไดว้่าเป็น “เทคโนโลยี
เพือ่ชีวติ” กลุม่บอ๊ช ประกอบดว้ยบรษิทั โรเบร์ิต บอ๊ช จีเอ็มบเีอช และบรษิทัในเครืออกี
กว่า 440 บรษิทั รวมถงึสาํนกังานระดบัภูมภิาคในประเทศต่าง ๆ อีกกว่า 60 ประเทศ 
หากรวมบริษทัคู่ค้าผู้จดัจําหน่ายและให้บริการต่าง ๆ ท ัง้ส่วนการผลิต งานวิศวกรรม 
และเครือข่ายด้านการขาย บ๊อชครอบคลุมอยู่เกือบทุกประเทศท ั่วโลก เพราะพ้ืนฐาน
สาํคญัสาํหรบัการขยายตวัในอนาคตของบรษิทัขึน้อยู่กบัความแข็งแกร่งดา้นนวตักรรม 
บรษิทัจงึมีพนกังานในสว่นการวจิยัและพฒันากว่า 72,600 คน ในศูนย์วจิยัและพฒันา
กวา่ 126 แหง่ท ั่วโลก รวมท ัง้วศิวกรซอฟต์แวร์อกีกวา่ 30,000 คน  
ขอ้มลูเพิม่เตมิ: www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-
press.com, www.twitter.com/BoschPresse 
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