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FIBO ผนึก เจมาร์ ท - จันวาณิชย์ ร่ วมลงนาม MOU กับ UBTECH
ผลักดันนโยบายภาครัฐตามแนวทางประเทศไทย 4.0 พัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
FIBO เจมาร์ ท และจันวาณิชย์ ประกาศความร่ วมมือ MOU กับบริษัทยักษ์ ใหญ่ UBTECH
ผู้ นาระดั บโลกทางด้ านการผลิตหุ่นยนต์ (Robotics) และปั ญ ญาประดิษ ฐ์ (AI) ผลักดันนโยบาย
ภาครัฐ พัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ซึ่งเป็ นการผนึกกาลังนาพาประเทศไทยไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0”
ทัง้ นี ้ ภายใต้ ความร่ วมมือดังกล่ าว ฟี โบ้ จะเป็ นสถาบันที่จะศึกษาความเป็ นไปได้ และหารื อกับ
UBTECH ร่ วมกั บ เจมาร์ ท และจั น วาณิ ช ย์ ที่จ ะน าเอาหุ่ นยนต์ เข้ ามาใช้ ในภาคเอกชน รวมถึง
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
ดร.ชิ ต เหล่ า วั ฒ นา ผู้ก่ อ ตัง้ สถาบัน วิ ท ยาการหุ่น ยนต์ ภ าคสนาม มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าธนบุรี (Institute of Field Robotics: FIBO) หรื อฟี โบ้ เปิ ดเผยว่า การลงนามความร่วมมือกับ
UBTECH ในครัง้ นี ้ ฟี โบ้ จะเป็ นผู้สนับสนุนทางด้ านเทคนิคการผลิตหุ่นยนต์และปั ญญาประดิษฐ์ ทดสอบ
ความเป็ นไปได้ ในเชิงพาณิชย์ และสามารถนามาใช้ ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ และนาเอาหุน่ ยนต์ที่มี
เทคโนโลยีระดับโลกมาใช้ ให้ เกิดผลอย่างแท้ จริง
ฟี โบ้ ได้ ใ ห้ ความส าคัญ และศึ ก ษาเรื่ อ งนี ม้ าเป็ นระยะเวลานาน สถาบัน ได้ ต ระหนัก ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสังคมยุคดิจิทลั ที่เริ่ มต้ นขึ ้นมาสักระยะหนึ่งแล้ ว ดังนัน้ การเตรี ยมพร้ อมใน
การก้ าวเข้ าสู่ยุค Robotics และ AI อย่างแท้ จ ริ งในอนาคตจึงไม่ใช่เรื่ องไกลตัวอี กต่อ ไป ยิ่งได้ ผ้ ูนาหลัก
ภาคเอกชน ที่ให้ ความสาคัญในเรื่ องเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตอย่างเจมาร์ ทและจันวาณิชย์ นับเป็ นโอกาส
อัน ดี ที่จ ะขับ เคลื่ อ นให้ ทุก ภาคส่วนเดิน ไปในทิ ศ ทางเดีย วกัน ทัง้ ภาครัฐ บาลและเอกชน เพื่ อยกระดับ
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้ ทดั เทียมต่างประเทศ
นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริษัท เจ มาร์ ท จากัด (มหาชน) หรื อ JMART
เปิ ดเผยว่า การนาเอาเทคโนโยลีทางด้ าน Robotics และ AI เข้ ามาพัฒนา ถือเป็ นหนึ่งในนโยบายของกลุ่ม
บริ ษัทเจมาร์ ท โดย เจมาร์ ท เป็ นผู้นาทางด้ านการค้ าปลีก ที่ได้ เริ่ มนาเอาเทคโนโลยีทงทางด้
ั้
านฟิ นเทค และ
เทคโนโลยี ใหม่ๆ มาใช้ ให้ เกิดเป็ นรู ปธรรมในเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยให้ ผ้ ูบริ โภคได้ รับประสบการณ์ ที่ดี
ทางด้ านเทคโนโลยี
อีกทัง้ กลุ่มบริ ษัทฯ เชื่อว่า เทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ ว และกาลังเข้ าสู่โลกของ Robotics
และ AI ตามแนวโน้ ม อุตสาหกรรมทั่วโลกที่ เริ่ มเปลี่ยนทิศทาง ภายใต้ การขับเคลื่อนของการปรับระบบ
ดาเนินงานให้ สามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี Internet of Things : IoT สอดรับความต้ องการผู้บริ โภคและ

ภาคอุตสาหกรรมมากขึ ้น เจมาร์ ทจึง มีความยินดีเป็ นอย่างมากที่ได้ พนั ธมิตรระดับประเทศอย่างฟี โบ้ และ
UBTECH ผู้นาระดับโลกทางด้ านการผลิตหุ่นยนต์ และปั ญญาประดิษฐ์ เข้ ามาขับเคลื่อนนโยบายนี ้ และ
มุ่งมัน่ ที่จะสร้ างมาตรฐานทุกอย่างให้ เป็ นสากล ในอนาคตอันใกล้ นี ้ เจมาร์ ทจะนาเอาเรื่ อง Robotics และ
AI มาใช้ ภายในกลุม่ อาทิ การใช้ หนุ่ ยนต์ในหน้ าร้ านของเจมาร์ ท หรื อร้ านค้ าพันธมิตรในกลุ่ม
นายธนพล กองบุญมา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท จันวาณิ ชย์ จากัด เปิ ดเผยว่า บริ ษัทฯ
เป็ นผู้นาในด้ านการผลิตเอกสารป้องกันการปลอมแปลงขันสู
้ ง เอกสารทางการเงิน และผลิตภัณฑ์ ต่างๆ
รู้สกึ ยินดีเป็ นอย่างยิ่งที่ได้ ร่วมเป็ นพันธมิตรสาคัญของฟี โบ้ และ UBTECH ในครัง้ นี ้ ซึง่ ทางจันวาณิชย์ ได้ ให้
ความสาคัญและศึกษาเรื่ องเทคโนโลยีนี ้มาสักระยะแล้ ว การเข้ าร่ วมเป็ นพันธมิตรในการศึกษาความเป็ น
ไปได้ ในเชิงธุ รกิ จ เพื่ อพัฒ นา Robotics และ AI ให้ ทางานแทนระบบต่างๆ และก้ าวต่อไป คือการสร้ าง
หุ่นยนต์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมภายในประเทศ เช่นเดียวกับบริ ษัทยักษ์ ใหญ่ระดับโลกที่ให้ ความสาคัญ
ในเรื่ องนี ้ และเชื่อว่าภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย รวมถึงประชาชนจะเริ่มให้ ความสาคัญและต้ อง
ปรับตัวเพื่อพร้ อมรับโลกแห่งยุคดิจิทลั ใหม่นี ้ในเร็ววัน
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