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CES 2022: บ๊ อชผลักดันเทคโนโลยีการเชื่ อมต่ อและโซลูชั่นอัจฉริยะเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้ และรับมือกับการเปลีย่ นแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

5 มกราคม 2565

ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของบ๊อชสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้






บ้านอัจฉริ ยะ: ยอดขายของอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 50
รถยนต์อจั ฉริ ยะ: บ๊อชร่ างแบบยานยนต์แห่งอนาคตด้วยเครื อข่ายซอฟต์แวร์
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์: เซนเซอร์ที่ช่วยแจ้งเตือนไฟป่ าล่วงหน้า และช่วยวินิจฉัยโรค
เข็มทิศเทคโนโลยีจากบ๊อช: เผยผลสํารวจที่บ่งชี้ว่าผูค้ นส่วนใหญ่มองเทคโนโลยีเป็ นกุญแจสู่อนาคตที่
ดีกว่าให้กบั โลกใบนี้
ธัญญ่า รึ กเคอร์ท: “เราเชื่อว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ งเป็ นหนทางที่ดี
ที่สุดในการเพิ่มคุณค่าได้อย่างแท้จริ ง”

ลาสเวกัส – ไม่ว่าจะเป็ นที่พกั อาศัย บนท้องถนน ที่ทาํ งาน ในโรงพยาบาล แม้กระทัง่ ในอวกาศ บ๊อชได้พฒั นา
คุณภาพชีวิตของผูค้ นอย่างต่อเนื่องในทุกแง่มุมของการใช้ชีวิตด้วยโซลูชนั่ อัจฉริ ยะและการเชื่อมต่อ ใน
ขณะเดียวกัน บริ ษทั ฯ ยังได้ริเริ่ มกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ อย่างซอฟต์แวร์ งานด้านบริ การ รวมถึงสัญญาอนุญาตอีกด้วย
ธัญญ่า รึ กเคอร์ท ผูบ้ ริ หารสูงสุดฝ่ ายดิจิทลั ของบ๊อชได้กล่าวในงานแสดงเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ หรื อ CES ที่
จัดขึ้น ณ เมืองลาสเวกัสว่า “จากนี้ไป เราจะปรับโมเดลการขายผลิตภัณฑ์ดิจิทลั ทุกประเภทให้ครอบคลุมฐาน
รายได้จากการบริ การไปด้วย” ในการทําเป้าหมายนี้ให้ประสบความสําเร็จ บ๊อชให้ความสําคัญกับเทคโนโลยี
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ ง (IoT) ที่ควบรวมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้าด้วยกัน
สิ่ งนี้จะสามารถสร้างระบบการเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งส่งต่อข้อมูลผ่านการประมวลผลจาก
ปัญญาประดิษฐ์และแจ้งเตือนการอัพเดทซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์ การดําเนินงานนี้ยงั สร้างประโยชน์ให้แก่
ลูกค้าได้อีกด้วย เนื่องจากผูใ้ ช้งานจะเป็ นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการพัฒนา และออกแบบโซลูชน่ั อย่างละเอียด
เพื่อให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล นอกจากนี้กลไกการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างคุณค่า
ดังกล่าวจะไม่สิ้นสุดที่การขายผลิตภัณฑ์เพียงเท่านั้น “เรามองการควบรวมของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และ
อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ งเป็ นกุญแจสําคัญที่สร้างประโยชน์สูงสุดให้กบั ลูกค้า” รึ กเคอร์ทกล่าว “นอกจากจะ
เป็ นการพัฒนาแบบจําลองธุรกิจใหม่แล้ว การดําเนินงานนี้ยงั ช่วยให้เราสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชนั่
ที่ดีข้ ึน เพื่อเสริ มสร้างคุณค่าที่แท้จริ งให้กบั ผูค้ นและสังคมในภาพรวม”
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ขยายขีดจํากัดความเชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์: บ๊อชได้ร่างอนาคตไว้พร้อมในวันนี้
บ๊อชได้วางรากฐานสําหรับสิ่ งนี้เอาไว้มาอย่างยาวนาน ปี ใหม่น้ ี ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ทุกประเภทจะสามารถ
เชื่อมต่อถึงกันได้ และยอดขายของสิ นค้าที่เชื่อมต่อถึงกันแล้วอย่างเครื่ องมือไฟฟ้า เครื่ องใช้ไฟฟ้าในครัวเรื อน
และระบบทําความร้อนได้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50 ภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งปี ซึ่งหมายถึงยอดขายสิ นค้าจาก
จํานวนสี่ ลา้ นชิ้นในปี 2020 เพิม่ ขึ้นเป็ นหกล้านชิ้นในปี 2021 ยิง่ ไปกว่านั้น ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ของบ๊อช
(BCAI) ยังได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเข้มแข็งและได้รับเงินสนับสนุนกว่าสามร้อยล้านยูโร
นอกเหนือจากนี้ บริ ษทั ยังได้ลงทุนเป็ นจํานวนเงินกว่าสี่ พนั ล้านยูโรในแต่ละปี เพื่อสนับสนุนความเชี่ยวชาญ
ด้านซอฟต์แวร์ ในจํานวนนี้เป็ นเงินลงทุนในธุรกิจยานยนต์ประมาณสามพันล้านยูโร เพื่อสนับสนุนการ
ออกแบบยานยนต์แห่งอนาคตด้วยเครื อข่ายซอฟต์แวร์ บ๊อชจะควบรวมการพัฒนาซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน่ อิสระ
เข้าเป็ นหนึ่งเดียวภายในกลางปี 2022 ในอนาคต บริ ษทั ฯ จะพัฒนาและจําหน่ายซอฟต์แวร์ยานยนต์พ้ืนฐาน
ซอฟต์แวร์ระดับกลาง งานบริ การบนคลาวด์ และพัฒนาอุปกรณ์สาํ หรับแอพพลิเคชัน่ สากล ภายใต้บริ ษทั ลูก
อย่าง ETAS GmbH ขณะเดียวกันบ๊อช ยังเร่ งพัฒนาการขับเคลื่อนยานยนต์เชื่อมต่ออัตโนมัติอีกด้วย ตลอด
ระยะเวลาห้าปี ที่ผา่ นมานี้ บ๊อชสร้างรายได้กว่าเก้าพันล้านยูโรจากการขายระบบช่วยเหลือผูข้ บั ขี่และเซ็นเซอร์ที่
เกี่ยวข้อง
เข็มทิศเทคโนโลยีของบ๊ อช: แบบสอบถามทีจ่ ัดทําขึน้ ในห้าประเทศทั่วโลก
เข็มทิศเทคโนโลยีของบ๊อช เป็ นแบบสอบถามที่จดั ทําขึ้นเพื่อค้นหาคําตอบว่าผูค้ นจากทัว่ โลกกําลังคาดหวัง
อะไรจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งแบบสอบถามนี้ได้ถูกจัดทําขึ้นในห้าประเทศทัว่ โลกและได้ถูกนําเสนอในงาน
CES เป็ นครั้งแรก ผลสํารวจรายงานว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมาก (ร้อยละ72) เชื่อว่าความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสามารถทําให้โลกใบนี้น่าอยูม่ ากขึ้นได้ เช่น การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (ร้อย
ละ 76) ขณะเดียวกันผูค้ นสี่ จากห้าคนคิดว่าเทคโนโลยีควรมุ่งเป้าไปที่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในช่วงเวลานี้
มากกว่าการตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล “ที่บอ๊ ชเราเชื่อว่าเทคโนลียีสร้างผลดีได้ในหลายแง่มุม”
รึ กเคอร์ทกล่าว “เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีล้ าํ สมัย เราไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การทําสิ่ งที่เป็ นไปได้ให้ดีกว่าเก่าเท่านั้น
แต่เราใช้เทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน ไม่ว่าเขาจะอาศัยอยูท่ ี่ไหนก็ตาม”
จากห้ วงอวกาศสู่ กุมารเวชศาสตร์ : ระบบเซ็นเซอร์ SoundSee จากบ๊อช

หนึ่งในตัวอย่างของประโยชน์จากปั ญญาประดิษฐ์และการเชื่อมต่อคือระบบเซ็นเซอร์ SoundSee ตั้งแต่
ปลายปี 2019 เป็ นต้นมา เซ็นเซอร์ได้ล่องอยูใ่ นห้วงอวกาศเพื่อจําแนกเสี ยงที่บ่งชี้ความผิดปกติบนสถานีอวกาศ
นานาชาติ โดยใช้กระบวนการทํางานของปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์และชี้แนะว่าต้องทําการซ่อมบํารุ งสิ่ ง
ใดบ้าง ด้วยความร่ วมมือขององค์กรสาธารณสุขไม่แสวงผลกําไรไฮมาร์ค เมืองพิตส์เบิร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา บ๊อชจึงได้ต่อยอดเทคโนโลยีน้ ีให้เกิดประโยชน์แบบจับต้องได้มากขึ้น โดยการศึกษาการใช้
เทคโนโลยีโสตปัญญาประดิษฐ์เป็ นเครื่ องมือในการวินิจฉัยโรคทางกุมารเวช บ๊อชและไฮมาร์คกําลังพัฒนา
เซ็นเซอร์ให้สามารถตรวจจับความผิดปรกติของระบบหายใจได้ เช่น การตรวจจับโรคหอบหื ดในระยะต้นด้วย
การฟังจังหวะการหายใจของเด็ก “การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาสุขภาพของเด็ก คือตัวอย่าง
ของเทคโนโลยีที่ล้ าํ สมัยที่เราพูดถึง” ไมค์ แมนซูเอติ ประธานบริ ษทั บ๊อชภาคพื้นทวีปอเมริ กาเหนือกล่าว การใช้

ระบบ SoundSee ในทางการแพทย์น้ นั ยังสามารถสะท้อนพันธกิจขององค์การที่ว่า “เทคโนโลยีเพื่อชีวิต” ได้
เป็ นอย่างดี
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เซ็นเซอร์ก๊าซใหม่จากบ๊อช เป็ นผลิตภัณฑ์แรกในตลาดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการปกป้องทั้งมนุษย์และ
สิ่ งแวดล้อม เซ็นเซอร์ตรวจจับไฟป่ า Dryad Silvanet เป็ นอุปกรณ์เซ็นเซอร์ดงั่ จมูกดิจิทลั ที่ติดตั้งบนต้นไม้
ซึ่งสามารถวัดสภาพอากาศในพื้นที่เพื่อตรวจจับการเกิดอัคคีภยั ขณะที่ยงั ไม่ลุกลาม และแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นแบบไร้สาย กระบวนการนี้สามารถทํางานได้รวดเร็วกว่าระบบกล้องหรื อระบบดาวเทียม และนอกการ
จะเป็ นการป้องกันการเกิดภัยธรรมชาติแล้ว ยังสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากไฟป่ าได้อีก
ด้วย “เซ็นเซอร์น้ ีจะช่วยปกป้องผูค้ น ที่พกั อาศัย และยับยั้งการเพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ
ต้องขอบคุณปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อครับ” แมนซูเอติล่าว

เทคโนโลยีลาํ้ สมัย High-tech #LikeABosch: แคมเปญใหม่สาํ หรับโซลูช่ันอัจฉริยะ
แคมเปญใหม่ที่ชวนติดตามและแฝงไปด้วยความน่ารักของตัวละครของบ๊อชบ่งบอกถึงโซลูชน่ั ของบริ ษทั ฯ ที่
พัฒนาขึ้นเพื่อปรับปรุ งคุณภาพชีวิตในแต่ละวันของผูค้ น แคมเปญนี้มีชื่อเรี ยกว่า “เทคโนโลยีล้ าํ สมัย Hightech #LikeABosch” ด้วยโซลูชน
่ั แห่งการเชื่อมต่อ ที่มีความอัจฉริ ยะ และส่งเสริ มความยัง่ ยืน นักแสดงนํา
ได้พาผูช้ มไปดูชีวิตประจําวันของเธอที่ใช้โซลูชน่ั จากบ๊อชหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็ นแว่นตาอัจฉริ ยะที่เชื่อมต่อ
กับจักรยานไฟฟ้า หรื อการเข้าถึงการทํางานแบบดิจิทลั สิ่ งนี้ทาํ ให้คาํ กล่าวของลูกชายของเธอในตอนต้นคลิป
วีดีโอที่บอกว่าแม่ของเขา “ล้าสมัย” นั้นดูคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริ ง ชมคลิปได้ที่นี่ High-Tech
LikeABosch
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เกีย่ วกับกลุ่มบ๊อชในประเทศไทย
บ๊อชได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยตัง้ แต่พ.ศ. 2466 ปัจจุบัน บ๊อชสร้างความหลากหลายในธุรกิจถึง 4 ด้าน
ได้แก่ โซลูช่นั ส์แห่งการขับเคลื่อน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค และเทคโนโลยีพลังงานและอาคาร
บริษัทมีโรงงานผลิตในธุรกิจโซลูช่นั ส์แห่งการขับเคลือ่ นสองแห่ง พร้อมทัง้ ศูนย์วิจยั และพัฒนา อีกทัง้ สํานักงานขายและ
ศูนย์บริการสําหรับอุปกรณ์ไฮดรอลิกและเครื่องจักรในจังหวัดระยอง ในปี ทผี่ ่านมา บ๊อชในประเทศไทยมีพนักงานกว่า
1,200 คน ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.bosch.co.th และ https://www.facebook.com/BoschThailand
กลุ่มบริษัทบ๊อช ผูผ้ ลิตและจัดจําหน่ายเทคโนโลยีและบริการชัน้ นําของโลก มีพนักงานทั่วโลกกว่า 395,000 คน (ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563) ผลประกอบการในปี 2563 บริษัทฯ มียอดขายรวมทัง้ สิน้ กว่า 71.5 พันล้านยูโร โดยแบ่งการ
ดําเนินงานออกเป็ น 4 กลุ่มธุรกิจสําคัญได้แก่ กลุ่มโซลูช่นั ส์แห่งการขับเคลือ่ น กลุ่มเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม กลุ่มสินค้า
อุปโภคบริโภค และกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานและอาคาร ในฐานะผูน้ าํ ทางด้าน IoT (Internet of Things) บ๊อชนําเสนอ
นวัตกรรมแห่งโซลูช่นั ส์เพือ่ บ้านอัจฉริยะ อุตสาหกรรม 4.0 และยานยนต์ทสี่ ามารถเชือ่ มต่อถึงกัน บ๊อชยืนหยัดใน
วิสยั ทัศน์ทชี่ ว่ ยให้การขับเคลือ่ นเป็ นไปด้วยความยั่งยืน ปลอดภัย และมีความน่าตืน่ ตาตืน่ ใจ ด้วยความเชีย่ วชาญใน
เทคโนโลยีเซนเซอร์ ซอฟท์แวร์ และการให้บริการ รวมถึงไอโอทีคลาวด์ของบ๊อชเอง เราจึงสามารถให้บริการโซลูช่นั ส์
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ทีเ่ ชือ่ มต่อแบบข้ามโดเมนได้เบ็ดเสร็จจากแหล่งเดียว เป้าหมายกลยุทธ์ของเราคือเอือ้ อํานวยการใช้ชีวิตทีเ่ ชือ่ มต่อด้วย
ผลิตภัณฑ์หรือโซลูช่นั ซึ่งมีส่วนประกอบหรือได้รบั การพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ บ๊อช พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้วยผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ ป็ นนวัตกรรมและสร้างแรงบันดาลใจให้กบั ผูค้ นทั่วทุกมุมโลกซึ่งนับได้วา่ เป็ น
“เทคโนโลยีเพือ่ ชีวิต” กลุ่มบ๊อช ประกอบด้วยบริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จีเอ็มบีเอช และบริษัทในเครืออีกกว่า 440 บริษัท
รวมถึงสํานักงานระดับภูมิภาคในประเทศต่างๆ อีกกว่า 60 ประเทศ หากรวมบริษัทคู่คา้ ผูจ้ ดั จําหน่ายและให้บริการ
ต่างๆ ทัง้ ส่วนการผลิต งานวิศวกรรม และเครือข่ายด้านการขาย บ๊อชครอบคลุมอยู่เกือบทุกประเทศทั่วโลก บ๊อชได้บรรลุ
ความเป็ นกลางทางคาร์บอนในสถานประกอบการของบริษัทฯ กว่า 400 แห่งทั่วโลกตัง้ แต่ช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ.
2563 เพราะพืน้ ฐานสําคัญสําหรับการขยายตัวในอนาคตของบริษัทขึน้ อยู่กบั ความแข็งแกร่งด้านนวัตกรรม บริษัทฯ จึง
มีพนักงานในส่วนการวิจยั และพัฒนากว่า 73,000 คน ในศูนย์วิจยั และพัฒนากว่า 129 แห่งทั่วโลก รวมทัง้ วิศวกร
ซอฟต์แวร์อีกกว่า 34,000 คน ข้อมูลเพิ่มเติม: www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com,
www.twitter.com/BoschPresse
เกีย่ วกับกลุ่มบ๊อช
กลุ่มบริษัทบ๊อช ผูผ้ ลิตและจัดจําหน่ายเทคโนโลยีและบริการชัน้ นําของโลก มีพนักงานทั่วโลกกว่า 394,500 คน (ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563) จากตัวเลขเบือ้ งต้น ในปี 2563 บริษัทมียอดขายรวมทัง้ สิน้ กว่า 71.6 พันล้านยูโร โดยแบ่ง
การดําเนินงานออกเป็ น 4 กลุ่มธุรกิจสําคัญได้แก่ กลุ่มโซลูชนั ส์แห่งการขับเคลือ่ น กลุ่มเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม กลุม่
สินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานและอาคาร ในฐานะผูน้ าํ ทางด้าน IoT (Internet of Things) บ๊อช
นําเสนอนวัตกรรมแห่งโซลูช่นั ส์ เพือ่ บ้านอัจฉริยะ อุตสาหกรรม 4.0 และยานยนต์ทสี่ ามารถเชือ่ มต่อถึงกัน บ๊อชยืนหยัด
ในวิสยั ทัศน์ทชี่ ่วยให้การขับเคลือ่ นเป็ นไปด้วยความยั่งยืน ปลอดภัย และมีความน่าตืน่ ตาตืน่ ใจ ด้วยความเชีย่ วชาญใน
เทคโนโลยีเซนเซอร์ ซอฟท์แวร์ และการให้บริการ รวมถึงไอโอทีคลาวด์ของบ๊อชเอง เราจึงสามารถให้บริการโซลูช่นั ส์ที่
เชือ่ มต่อแบบข้ามโดเมนได้เบ็ดเสร็จจากแหล่งเดียว เป้าหมายกลยุทธ์ของเราคือเอือ้ อํานวยการใช้ชีวิตทีเ่ ชือ่ มต่อด้วย
ผลิตภัณฑ์หรือโซลูช่นั ซึ่งมีส่วนประกอบหรือได้รบั การพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ บ๊อช พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้วยผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ ป็ นนวัตกรรมและสร้างแรงบันดาลใจให้กบั ผูค้ นทั่วทุกมุมโลกซึ่งนับได้วา่ เป็ น
“เทคโนโลยีเพือ่ ชีวิต” กลุ่มบ๊อช ประกอบด้วยบริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จีเอ็มบีเอช และบริษัทในเครืออีกกว่า 440 บริษัท
รวมถึงสํานักงานระดับภูมิภาคในประเทศต่าง ๆ อีกกว่า 60 ประเทศ หากรวมบริษัทคู่คา้ ผูจ้ ดั จําหน่ายและให้บริการ
ต่าง ๆ ทัง้ ส่วนการผลิต งานวิศวกรรม และเครือข่ายด้านการขาย บ๊อชครอบคลุมอยู่เกือบทุกประเทศทั่วโลก เพราะ
พืน้ ฐานสําคัญสําหรับการขยายตัวในอนาคตของบริษทั ขึน้ อยู่กบั ความแข็งแกร่งด้านนวัตกรรม บริษัทจึงมีพนักงานใน
ส่วนการวิจยั และพัฒนากว่า 73,000 คน ในศูนย์วิจยั และพัฒนากว่า 126 แห่งทั่วโลก รวมทัง้ วิศวกรซอฟต์แวร์อีกกว่า
30,000 คน
บริษัทก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2429 ณ เมืองชตุทท์การ์ท ประเทศเยอรมนี โดย มร.โรเบิร์ต บ๊อช (พ.ศ. 2404 – 2485) โดย
เริ่มการเปิ ด “ศูนย์วิศวกรรมการออกแบบและควบคุมเชิงกลศาสตร์และวิศวกรรมไฟฟ้า” ด้วยโครงสร้างทีพ่ เิ ศษของ โร
เบิร์ต บ๊อช ทําให้บริษัทมีอิสระในการดําเนินงาน และสามารถวางแผนในระยะยาว ทําการลงทุนได้อย่างทันท่วงทีเพือ่
เป็ นหลักประกันในอนาคตของบริษัท โดยมีมูลนิธิ โรเบิร์ต บ๊อช เป็ นผูถ้ ือหุน้ หลักร้อยละ 94 ของบริษัท โรเบิร์ต บ๊อช
จีเอ็มบีเอช แต่ทว่าสิทธิในการลงคะแนนและอํานาจในการบริหารจัดการจะได้รบั การดูแลโดย คณะผูบ้ ริหารบ๊อช
(Robert Bosch Industrietreuhand KG) ซึ่งเป็ นผูจ้ ดั การทรัพย์สนิ ทางอุตสาหกรรม และปัจจุบนั หุน้ ส่วนทีเ่ หลือนัน้ เป็ น
ของเครือบริษัทบ๊อช และบริษัทโรเบิร์ต บ๊อช จีเอ็มบีเอช เยอรมนี
ข้อมูลเพิ่มเติม www.bosch.com , www.iot.bosch.com , www.bosch-press.com ,
https://twitter.com/BoschPress
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