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CES 2022: บ๊อชผลกัดันเทคโนโลยีการเช่ือมต่อและโซลูช่ันอจัฉริยะเพ่ือ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ และรับมือกับการเปลีย่นแปลงทางสภาพภูมิอากาศ  

ผลิตภณัฑท์ุกประเภทของบ๊อชสามารถเช่ือมต่อถึงกนัได ้

 

 บา้นอจัฉริยะ: ยอดขายของอุปกรณท่ี์สามารถเช่ือมต่อถึงกนัไดเ้พ่ิมขึ้นร้อยละ 50 

 รถยนตอ์จัฉริยะ: บ๊อชร่างแบบยานยนตแ์ห่งอนาคตดว้ยเครือข่ายซอฟต์แวร์ 

 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ:์ เซนเซอร์ท่ีช่วยแจง้เตือนไฟป่าล่วงหนา้ และช่วยวินิจฉยัโรค 

 เขม็ทิศเทคโนโลยีจากบ๊อช: เผยผลสาํรวจท่ีบ่งช้ีว่าผูค้นส่วนใหญ่มองเทคโนโลยีเป็นกุญแจสู่อนาคตท่ี

ดีกว่าให้กบัโลกใบน้ี 

 ธญัญ่า รึกเคอร์ท: “เราเช่ือว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิงเป็นหนทางท่ีดี

ท่ีสุดในการเพ่ิมคุณค่าไดอ้ยา่งแทจ้ริง” 

 

 

ลาสเวกสั – ไม่ว่าจะเป็นท่ีพกัอาศยั บนทอ้งถนน ท่ีทาํงาน ในโรงพยาบาล แมก้ระทัง่ในอวกาศ บ๊อชไดพ้ฒันา

คุณภาพชีวิตของผูค้นอยา่งต่อเน่ืองในทุกแง่มุมของการใชชี้วิตดว้ยโซลูชัน่อจัฉริยะและการเช่ือมต่อ ใน

ขณะเดียวกนั บริษทัฯ ยงัไดริ้เร่ิมกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ อยา่งซอฟตแ์วร์ งานดา้นบริการ รวมถึงสัญญาอนุญาตอีกดว้ย 

ธญัญ่า รึกเคอร์ท ผูบ้ริหารสูงสุดฝ่ายดิจิทลัของบ๊อชไดก้ลา่วในงานแสดงเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ หรือ CES ท่ี

จดัขึ้น ณ เมืองลาสเวกสัว่า “จากน้ีไป เราจะปรับโมเดลการขายผลิตภณัฑดิ์จิทลัทุกประเภทให้ครอบคลุมฐาน

รายไดจ้ากการบริการไปดว้ย” ในการทาํเป้าหมายน้ีให้ประสบความสาํเร็จ บ๊อชให้ความสาํคญักบัเทคโนโลยี

การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิง (IoT) ท่ีควบรวมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ ์(AI) เขา้ดว้ยกนั 

 

ส่ิงน้ีจะสามารถสร้างระบบการเช่ือมต่อกบัผลิตภณัฑต่์างๆ ซ่ึงส่งต่อขอ้มูลผา่นการประมวลผลจาก

ปัญญาประดิษฐ์และแจง้เตือนการอพัเดทซอฟตแ์วร์ของผลิตภณัฑ ์การดาํเนินงานน้ียงัสร้างประโยชน์ให้แก่

ลูกคา้ไดอ้ีกดว้ย เน่ืองจากผูใ้ชง้านจะเป็นส่วนหน่ึงของขั้นตอนการพฒันา และออกแบบโซลูชัน่อยา่งละเอยีด 

เพ่ือให้ตรงตามความตอ้งการเฉพาะของแต่ละบุคคล นอกจากน้ีกลไกการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการสร้างคุณค่า

ดงักล่าวจะไม่ส้ินสุดท่ีการขายผลิตภณัฑเ์พียงเท่านั้น “เรามองการควบรวมของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และ

อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิงเป็นกุญแจสาํคญัท่ีสร้างประโยชน์สูงสุดให้กบัลูกคา้” รึกเคอร์ทกล่าว “นอกจากจะ

เป็นการพฒันาแบบจาํลองธุรกิจใหม่แลว้ การดาํเนินงานน้ียงัช่วยให้เราสามารถนาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละโซลชูัน่

ท่ีดีขึ้น เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าท่ีแทจ้ริงให้กบัผูค้นและสังคมในภาพรวม” 
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ขยายขีดจาํกัดความเชี่ยวชาญด้านซอฟตแ์วร:์ บ๊อชได้ร่างอนาคตไว้พร้อมในวันนี้ 
บ๊อชไดว้างรากฐานสาํหรับส่ิงน้ีเอาไวม้าอยา่งยาวนาน ปีใหม่น้ี ผลิตภณัฑย์านยนตท์ุกประเภทจะสามารถ

เช่ือมต่อถึงกนัได ้และยอดขายของสินคา้ท่ีเช่ือมต่อถึงกนัแลว้อยา่งเคร่ืองมือไฟฟ้า เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน 

และระบบทาํความร้อนไดเ้พ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ 50 ภายในระยะเวลาเพียงหน่ึงปี ซ่ึงหมายถึงยอดขายสินคา้จาก

จาํนวนส่ีลา้นช้ินในปี 2020 เพ่ิมขึ้นเป็นหกลา้นช้ินในปี 2021 ยิ่งไปกว่านั้น ศูนยปั์ญญาประดิษฐ์ของบ๊อช 

(BCAI) ยงัไดก้่อตั้งขึ้นอยา่งเขม้แขง็และไดรั้บเงินสนบัสนุนกว่าสามร้อยลา้นยโูร 
 

นอกเหนือจากน้ี บริษทัยงัไดล้งทุนเป็นจาํนวนเงินกว่าส่ีพนัลา้นยโูรในแต่ละปีเพ่ือสนบัสนุนความเช่ียวชาญ

ดา้นซอฟตแ์วร์ ในจาํนวนน้ีเป็นเงินลงทุนในธุรกิจยานยนตป์ระมาณสามพนัลา้นยโูร เพ่ือสนบัสนุนการ

ออกแบบยานยนตแ์ห่งอนาคตดว้ยเครือข่ายซอฟตแ์วร์ บ๊อชจะควบรวมการพฒันาซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชัน่อิสระ

เขา้เป็นหน่ึงเดียวภายในกลางปี 2022 ในอนาคต บริษทัฯ จะพฒันาและจาํหน่ายซอฟตแ์วร์ยานยนตพ้ื์นฐาน 

ซอฟตแ์วร์ระดบักลาง งานบริการบนคลาวด ์และพฒันาอุปกรณ์สาํหรับแอพพลิเคชัน่สากล ภายใตบ้ริษทัลูก

อยา่ง ETAS GmbH ขณะเดียวกนับ๊อช ยงัเร่งพฒันาการขบัเคล่ือนยานยนตเ์ช่ือมต่ออตัโนมติัอีกดว้ย ตลอด

ระยะเวลาห้าปีท่ีผา่นมาน้ี บ๊อชสร้างรายไดก้ว่าเกา้พนัลา้นยโูรจากการขายระบบช่วยเหลือผูข้บัขี่และเซ็นเซอร์ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 
เข็มทิศเทคโนโลยีของบ๊อช: แบบสอบถามทีจั่ดทาํขึน้ในห้าประเทศท่ัวโลก 
เขม็ทิศเทคโนโลยีของบ๊อช เป็นแบบสอบถามท่ีจดัทาํขึ้นเพ่ือคน้หาคาํตอบว่าผูค้นจากทัว่โลกกาํลงัคาดหวงั

อะไรจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ซ่ึงแบบสอบถามน้ีไดถู้กจดัทาํขึ้นในห้าประเทศทัว่โลกและไดถู้กนาํเสนอในงาน

CES เป็นคร้ังแรก ผลสาํรวจรายงานว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนมาก (ร้อยละ72) เช่ือว่าความกา้วหนา้ทาง

เทคโนโลยีสามารถทาํให้โลกใบน้ีน่าอยูม่ากขึ้นได ้เช่น การรับมือกบัการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (ร้อย

ละ 76) ขณะเดียวกนัผูค้นส่ีจากห้าคนคิดว่าเทคโนโลยีควรมุ่งเป้าไปท่ีการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในช่วงเวลาน้ี 

มากกว่าการตอบสนองความตอ้งการส่วนบุคคล “ท่ีบอ๊ชเราเช่ือว่าเทคโนลียีสร้างผลดีไดใ้นหลายแง่มุม” 

รึกเคอร์ทกล่าว “เม่ือพูดถึงเทคโนโลยีลํ้าสมยั เราไม่ไดห้มายถึงเพียงแค่การทาํส่ิงท่ีเป็นไปไดใ้ห้ดีกว่าเก่าเท่านั้น 

แต่เราใชเ้ทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคุณภาพชีวิตของทุกคน ไม่ว่าเขาจะอาศยัอยูท่ี่ไหนก็ตาม” 

 

จากห้วงอวกาศสู่กุมารเวชศาสตร์: ระบบเซ็นเซอร์ SoundSee จากบ๊อช  

หน่ึงในตวัอยา่งของประโยชนจ์ากปัญญาประดิษฐ์และการเช่ือมต่อคือระบบเซ็นเซอร์ SoundSee ตั้งแต่

ปลายปี 2019 เป็นตน้มา เซ็นเซอร์ไดล้่องอยูใ่นห้วงอวกาศเพ่ือจาํแนกเสียงท่ีบ่งช้ีความผิดปกติบนสถานีอวกาศ

นานาชาติ โดยใชก้ระบวนการทาํงานของปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์และช้ีแนะว่าตอ้งทาํการซ่อมบาํรุงส่ิง

ใดบา้ง ดว้ยความร่วมมือขององคก์รสาธารณสุขไม่แสวงผลกาํไรไฮมาร์ค เมืองพิตส์เบิร์ก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา บ๊อชจึงไดต่้อยอดเทคโนโลยีน้ีให้เกิดประโยชน์แบบจบัตอ้งไดม้ากขึ้น โดยการศึกษาการใช้

เทคโนโลยีโสตปัญญาประดิษฐ์เป็นเคร่ืองมือในการวินิจฉยัโรคทางกุมารเวช บ๊อชและไฮมาร์คกาํลงัพฒันา

เซ็นเซอร์ให้สามารถตรวจจบัความผิดปรกติของระบบหายใจได ้เช่น การตรวจจบัโรคหอบหืดในระยะตน้ดว้ย

การฟังจงัหวะการหายใจของเด็ก “การใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีในการพฒันาสุขภาพของเด็ก คือตวัอยา่ง

ของเทคโนโลยีท่ีลํ้าสมยัท่ีเราพูดถึง” ไมค ์แมนซูเอติ ประธานบริษทับ๊อชภาคพ้ืนทวีปอเมริกาเหนือกล่าว การใช้

ระบบ SoundSee ในทางการแพทยน์ั้นยงัสามารถสะทอ้นพนัธกิจขององคก์ารท่ีว่า “เทคโนโลยีเพ่ือชีวิต” ได้

เป็นอยา่งดี 

 

https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/en/bosch-pools-development-activities-for-universal-vehicle-software-in-one-unit-235776.html
https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/en/bosch-pools-development-activities-for-universal-vehicle-software-in-one-unit-235776.html
https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/en/bosch-pools-development-activities-for-universal-vehicle-software-in-one-unit-235776.html
https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/en/bosch-pools-development-activities-for-universal-vehicle-software-in-one-unit-235776.html
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เซ็นเซอร์ก๊าซใหม่จากบ๊อช เป็นผลิตภณัฑแ์รกในตลาดท่ีใชปั้ญญาประดิษฐ์ในการปกป้องทั้งมนุษยแ์ละ

ส่ิงแวดลอ้ม เซ็นเซอร์ตรวจจบัไฟป่า Dryad Silvanet เป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์ดัง่จมูกดิจิทลัท่ีติดตั้งบนตน้ไม ้

ซ่ึงสามารถวดัสภาพอากาศในพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจจบัการเกิดอคัคีภยัขณะท่ียงัไม่ลุกลาม และแจง้เตือนเจา้หนา้ท่ี

ทอ้งถ่ินแบบไร้สาย กระบวนการน้ีสามารถทาํงานไดร้วดเร็วกว่าระบบกลอ้งหรือระบบดาวเทียม และนอกการ

จะเป็นการป้องกนัการเกิดภยัธรรมชาติแลว้ ยงัสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากไฟป่าไดอ้ีก

ดว้ย “เซ็นเซอร์น้ีจะช่วยปกป้องผูค้น ท่ีพกัอาศยั และยบัยั้งการเพ่ิมก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นชั้นบรรยากาศ 

ตอ้งขอบคุณปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีการเช่ือมต่อครับ” แมนซูเอติล่าว 

  
 
เทคโนโลยีลํา้สมัย High-tech #LikeABosch: แคมเปญใหม่สาํหรับโซลูชั่นอัจฉริยะ  
แคมเปญใหม่ท่ีชวนติดตามและแฝงไปดว้ยความน่ารักของตวัละครของบ๊อชบ่งบอกถึงโซลูชัน่ของบริษทัฯ ท่ี

พฒันาขึ้นเพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตในแต่ละวนัของผูค้น แคมเปญน้ีมีช่ือเรียกว่า “เทคโนโลยีลํ้าสมยั  High-
tech #LikeABosch” ดว้ยโซลชูัน่แห่งการเช่ือมต่อ ท่ีมีความอจัฉริยะ และส่งเสริมความยัง่ยืน นกัแสดงนาํ

ไดพ้าผูช้มไปดูชีวิตประจาํวนัของเธอท่ีใชโ้ซลูชัน่จากบอ๊ชหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นแว่นตาอจัฉริยะท่ีเช่ือมต่อ

กบัจกัรยานไฟฟ้า หรือการเขา้ถึงการทาํงานแบบดิจิทลั ส่ิงน้ีทาํให้คาํกล่าวของลูกชายของเธอในตอนตน้คลิป

วีดีโอท่ีบอกว่าแม่ของเขา “ลา้สมยั” นั้นดูคลาดเคล่ือนไปจากขอ้เท็จจริง ชมคลิปไดท่ี้น่ี High-Tech 

LikeABosch  

 
ภาพข่าวประชาสัมพนัธ:์ ตามเอกสารแนบ 

 

ข้อมูลประชาสัมพันธเ์พิ่มเติม:  

บริษัท โรเบิรต์ บ๊อช จาํกดั 

อินทิรา พารค์ 
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เก่ียวกับกลุ่มบ๊อชในประเทศไทย 

บ๊อชไดเ้ร่ิมเขา้มามีบทบาทในประเทศไทยตัง้แต่พ.ศ. 2466 ปัจจุบัน บ๊อชสรา้งความหลากหลายในธุรกิจถึง 4 ดา้น 

ไดแ้ก่ โซลูชั่นส์แห่งการขับเคลื่อน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สินคา้อุปโภคบริโภค และเทคโนโลยีพลงังานและอาคาร 

บริษัทมีโรงงานผลิตในธุรกิจโซลูชั่นสแ์ห่งการขบัเคลือ่นสองแห่ง พรอ้มทัง้ศูนย์วิจยัและพฒันา อีกทัง้สาํนกังานขายและ

ศูนย์บริการสาํหรบัอุปกรณ์ไฮดรอลิกและเครื่องจักรในจังหวดัระยอง ในปีทีผ่่านมา บ๊อชในประเทศไทยมีพนกังานกว่า 

1,200 คน ขอ้มูลเพิ่มเตมิ: http://www.bosch.co.th และ https://www.facebook.com/BoschThailand 

 

กลุ่มบริษัทบ๊อช ผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายเทคโนโลยีและบริการชัน้นาํของโลก มีพนกังานทั่วโลกกว่า 395,000 คน (ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2563) ผลประกอบการในปี 2563 บริษัทฯ มียอดขายรวมทัง้สิน้กว่า 71.5 พนัลา้นยูโร โดยแบง่การ

ดาํเนนิงานออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจสาํคญัไดแ้ก่ กลุ่มโซลูชั่นสแ์ห่งการขบัเคลือ่น กลุ่มเทคโนโลยีอตุสาหกรรม กลุ่มสนิคา้

อปุโภคบริโภค และกลุ่มเทคโนโลยีพลงังานและอาคาร ในฐานะผูน้าํทางดา้น IoT (Internet of Things) บ๊อชนาํเสนอ

นวตักรรมแห่งโซลูชั่นสเ์พือ่บา้นอจัฉริยะ อตุสาหกรรม 4.0 และยานยนตท์ีส่ามารถเชือ่มต่อถึงกนั บ๊อชยืนหยดัใน

วิสยัทศันท์ีช่่วยใหก้ารขบัเคลือ่นเป็นไปดว้ยความยั่งยืน ปลอดภยั และมีความน่าตืน่ตาตืน่ใจ ดว้ยความเชีย่วชาญใน

เทคโนโลยีเซนเซอร์ ซอฟทแ์วร์ และการใหบ้ริการ รวมถึงไอโอทคีลาวดข์องบอ๊ชเอง เราจึงสามารถใหบ้ริการโซลูชั่นส ์

https://www.youtube.com/watch?v=LLRQQ2YD9dk
https://www.youtube.com/watch?v=LLRQQ2YD9dk
mailto:intirap@th.bosch.com
http://www.bosch.co.th/
https://www.facebook.com/BoschThailand
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ทีเ่ชือ่มต่อแบบขา้มโดเมนไดเ้บ็ดเสร็จจากแหล่งเดยีว เปา้หมายกลยทุธข์องเราคอืเอือ้อาํนวยการใชชี้วิตทีเ่ชือ่มต่อดว้ย

ผลิตภณัฑ์หรือโซลูชั่นซ่ึงมีส่วนประกอบหรือไดร้บัการพฒันาโดยใชเ้ทคโนโลยีปัญญาประดษิฐ์ บ๊อช พฒันาคณุภาพ

ชีวิตดว้ยผลิตภณัฑ์และบริการทีเ่ป็นนวตักรรมและสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัผูค้นทั่วทกุมมุโลกซ่ึงนบัไดว้า่เป็น 

“เทคโนโลยีเพือ่ชีวิต” กลุ่มบ๊อช ประกอบดว้ยบริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จีเอ็มบีเอช และบริษัทในเครืออีกกว่า 440 บริษัท 

รวมถึงสาํนกังานระดบัภูมิภาคในประเทศต่างๆ อีกกว่า 60 ประเทศ หากรวมบริษัทคู่คา้ผูจ้ดัจาํหนา่ยและใหบ้ริการ

ต่างๆ ทัง้ส่วนการผลติ งานวิศวกรรม และเครือข่ายดา้นการขาย บ๊อชครอบคลมุอยู่เกือบทกุประเทศทั่วโลก บ๊อชไดบ้รรลุ

ความเป็นกลางทางคาร์บอนในสถานประกอบการของบริษัทฯ กว่า 400 แห่งทั่วโลกตัง้แต่ช่วงไตรมาสแรกของปีพ.ศ. 

2563 เพราะพืน้ฐานสาํคญัสาํหรบัการขยายตวัในอนาคตของบริษัทขึน้อยู่กบัความแข็งแกร่งดา้นนวตักรรม บริษัทฯ จึง

มีพนกังานในส่วนการวิจยัและพฒันากว่า 73,000 คน ในศูนย์วิจยัและพฒันากว่า 129 แห่งทั่วโลก รวมทัง้วศิวกร

ซอฟตแ์วร์อีกกว่า 34,000 คน ขอ้มูลเพิ่มเตมิ: www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, 

www.twitter.com/BoschPresse 
 

 

เก่ียวกับกลุ่มบ๊อช 

กลุ่มบริษัทบ๊อช ผูผ้ลติและจดัจาํหน่ายเทคโนโลยีและบริการชัน้นาํของโลก มีพนกังานทั่วโลกกว่า 394,500 คน (ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) จากตวัเลขเบือ้งตน้ ในปี 2563 บริษัทมียอดขายรวมทัง้สิน้กว่า 71.6 พนัลา้นยูโร โดยแบ่ง

การดาํเนนิงานออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจสาํคญัไดแ้ก่ กลุ่มโซลูชนัสแ์ห่งการขบัเคลือ่น กลุ่มเทคโนโลยีอตุสาหกรรม กลุม่

สนิคา้อปุโภคบริโภค และกลุ่มเทคโนโลยีพลงังานและอาคาร ในฐานะผูน้าํทางดา้น IoT (Internet of Things) บ๊อช 

นาํเสนอนวตักรรมแห่งโซลูชั่นส ์เพือ่บา้นอจัฉริยะ อตุสาหกรรม 4.0 และยานยนตท์ีส่ามารถเชือ่มต่อถึงกนั บ๊อชยืนหยดั

ในวิสยัทศันท์ีช่่วยใหก้ารขบัเคลือ่นเป็นไปดว้ยความยั่งยืน ปลอดภยั และมีความน่าตืน่ตาตืน่ใจ ดว้ยความเชีย่วชาญใน

เทคโนโลยีเซนเซอร์ ซอฟทแ์วร์ และการใหบ้ริการ รวมถึงไอโอทคีลาวดข์องบอ๊ชเอง เราจึงสามารถใหบ้ริการโซลูชั่นสท์ี่

เชือ่มต่อแบบขา้มโดเมนไดเ้บ็ดเสร็จจากแหล่งเดยีว เปา้หมายกลยทุธข์องเราคอืเอือ้อาํนวยการใชชี้วิตทีเ่ชือ่มต่อดว้ย

ผลิตภณัฑ์หรือโซลูชั่นซ่ึงมีส่วนประกอบหรือไดร้บัการพฒันาโดยใชเ้ทคโนโลยีปัญญาประดษิฐ์ บ๊อช พฒันาคณุภาพ

ชีวิตดว้ยผลิตภณัฑ์และบริการทีเ่ป็นนวตักรรมและสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัผูค้นทั่วทกุมมุโลกซ่ึงนบัไดว้า่เป็น 

“เทคโนโลยีเพือ่ชีวิต” กลุ่มบ๊อช ประกอบดว้ยบริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จีเอ็มบีเอช และบริษัทในเครืออีกกว่า 440 บริษัท 

รวมถึงสาํนกังานระดบัภูมิภาคในประเทศต่าง ๆ อีกกว่า 60 ประเทศ หากรวมบริษัทคู่คา้ผูจ้ดัจาํหนา่ยและใหบ้ริการ

ต่าง ๆ ทัง้ส่วนการผลิต งานวศิวกรรม และเครือขา่ยดา้นการขาย บ๊อชครอบคลมุอยู่เกือบทกุประเทศทั่วโลก เพราะ

พืน้ฐานสาํคญัสาํหรบัการขยายตวัในอนาคตของบริษทัขึน้อยู่กบัความแข็งแกร่งดา้นนวตักรรม บริษัทจึงมีพนกังานใน

ส่วนการวิจยัและพฒันากวา่ 73,000 คน ในศูนย์วิจยัและพฒันากว่า 126 แห่งทั่วโลก รวมทัง้วิศวกรซอฟตแ์วร์อีกกวา่ 

30,000 คน  

 

บริษัทก่อตัง้ขึน้ ในปีพ.ศ. 2429 ณ เมืองชตทุทก์าร์ท ประเทศเยอรมน ีโดย มร.โรเบิร์ต บ๊อช (พ.ศ. 2404 – 2485) โดย

เร่ิมการเปิด “ศูนย์วิศวกรรมการออกแบบและควบคมุเชิงกลศาสตร์และวิศวกรรมไฟฟ้า” ดว้ยโครงสรา้งทีพ่เิศษของ โร

เบิร์ต บ๊อช ทาํใหบ้ริษัทมีอิสระในการดาํเนนิงาน และสามารถวางแผนในระยะยาว ทาํการลงทนุไดอ้ย่างทนัท่วงทเีพือ่

เป็นหลกัประกนัในอนาคตของบริษัท โดยมีมูลนธิิ โรเบิร์ต บ๊อช เป็นผูถ้ือหุน้หลกัรอ้ยละ 94 ของบริษัท โรเบิร์ต บ๊อช 

จีเอ็มบีเอช แต่ทว่าสทิธใินการลงคะแนนและอาํนาจในการบริหารจดัการจะไดร้บัการดูแลโดย คณะผูบ้ริหารบ๊อช 

(Robert Bosch Industrietreuhand KG) ซ่ึงเป็นผูจ้ดัการทรพัย์สนิทางอตุสาหกรรม และปัจจุบนัหุน้ส่วนทีเ่หลือนัน้เป็น

ของเครือบริษัทบ๊อช และบริษัทโรเบิร์ต บ๊อช จีเอ็มบีเอช เยอรมน ี 

 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิ www.bosch.com , www.iot.bosch.com , www.bosch-press.com , 

https://twitter.com/BoschPress 
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