
VT GARMENT ลดเวลาในการปลอ่ยสินิค้า้สิ่ต่ลาดลง 20%  
ดว้ย PLM สิำาหรบัอตุสิาหกรรมการผลติ

ผู้้ �ผู้ลิติเสื้้�อผู้ �าสื้ำาหรัับกิจิกิรัรัมกิลิางแจ �งแลิะกิฬีาในปรัะเทศไทยลิดเวลิาในกิารัดำาเนนิงานกิอ่นกิารัผู้ลิติ  
ปรัับปรังุความแมน่ยำาในกิารัคดิต �นทนุ เพิ่ิ�มกิารัตรัวจดก้ิารัผู้ลิติตวัอยา่งผู้ลิติภัณัฑ์ ์ 
แลิะปรัับกิารัจัดหาวตัถุดุบิให �เป็นไปอยา่งงา่ยดายแลิะรัวดเร็ัวด �วย Centric PLMTM
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“เช่น่เดยีวกิับผู้้ �ผู้ลิติหลิายรัาย เรัาต �องเผู้ช่ญิกิับแรังกิดดันอย่างมากิในกิารัเพิ่ิ�มความรัวดเร็ัวในกิารัวางตลิาดโดยไม่สื้ง่ 
ผู้ลิกิรัะทบต่อมาตรัฐานที�มีคุณภัาพิ่สื้้งของเรัา เรัาจำาเป็นต �องลิดเวลิาที�ใช่ �สื้ำาหรัับกิารับรัหิารัแลิะงานที�ไม่เพิ่ิ�มม้ลิค่า  
เพิ่้�อให �เรัาสื้ามารัถุมุง่เน �นไปที�กิารัสื้รั �างผู้ลิติภัณัฑ์ท์ี�ดทีี�สื้ดุสื้ำาหรัับลิก้ิค �าด �วยอตัรัากิารัผู้ลิติที�มปีรัะสื้ทิธิ์์ภิัาพิ่มากิยิ�งข้�น”

คุณมิ�งขวัญ โลิทารัักิษ์์พิ่งศ ์ผู้้ �จัดกิารัแผู้นกิพัิ่ฒนาผู้ลิติภััณฑ์ข์อง VT Garment อธิ์์บิายว่าทมีของผู้้ �ผู้ลิติสื้ิ�งทอช่ั�นนำารัายนี�เคย 
พิ่ยายามที�จะสื้รั �างสื้มดุลิรัะหว่างความต �องกิารัในผู้ังเวลิาที�กิรัะช่ับกิับกิารับรัหิารัข �อม้ลิ แลิะใช่ �เวลิามากิเกินิไปในกิารัมุ่งเน �นไปที� 
กิรัะบวนกิารัแทนที�จะจัดกิารักิบัผู้ลิติภัณัฑ์์

VT Garment เป็นบรัษัิ์ทนวัตกิรัรัมที�มคีวามภัาคภั้มใิจในกิารัลิงทุนด �านเทคโนโลิยทีี�ทันสื้มัยเพิ่้�อกิารัเตบิโตทางธิ์์ุรักิจิแลิะเป็นที� 
ช่ัดเจนว่าทีมของบรัษัิ์ทจำาเป็นต �องเพิ่ิ�มขีดความสื้ามารัถุทางดจิทิัลิ VT Garment เป็นผู้้ �นำาตลิาดแลิะเป็นบรัษัิ์ทแห่งแรักิใน 
ปรัะเทศไทยที�เลิอ้กิกิารัจัดกิารัวงจรักิารัผู้ลิติ (PLM) ของ Centric ในปี 2018 พิ่วกิเขาไมเ่คยมองย �อนกิลิบัตั�งแตนั่�นเป็นต �นมา

ทุกิวันนี� VT Garment ได �ลิดเวลิาในกิารัดำาเนินงานกิ่อนกิารัพัิ่ฒนา ปรัับปรัุงความแม่นยำาในกิารัคดิต �นทุน แลิะเพิ่ิ�มกิารัตรัวจด ้
วัสื้ดุตัวอย่าง เพิ่ิ�มความคลิ่องตัวในกิารัสื้้�อสื้ารัทั�วทั�งแผู้นกิต่างๆ แลิะลิดเวลิาที�ใช่ �ในกิารัป�อนข �อม้ลิแลิะกิารับรัหิารั PLM สื้ำาหรัับ 
อตุสื้าหกิรัรัมกิารัผู้ลิติของ Centric ทำาให �เกิดิกิารัเปลิี�ยนแปลิงนี�ที� VT Garment อยา่งไรั

ผ่บ้กุเบกิดา้นการผลติสิิ�งทอ

PLM สิำาหรบัอตุสิาหกรรม 
การผลติของ CENTRIC  

ไดเ้ปล่�ยนวธิีก่ารทำางาน 
ของเราไปแลว้  

พนกังานจะสิามารถ 
มุง่เนน้ไปท่�ผลติภัณัฑ์ ์

และการใหบ้รกิารลก่ค้า้ 
มากกวา่การป้อนขอ้มล่

“
“

ค้วามทา้ทาย
 + แรังกิดดนัให �เพิ่ิ�มความรัวดเร็ัวในกิารัวาง 

ตลิาดโดยไมส่ื้ง่ผู้ลิกิรัะทบตอ่คณุภัาพิ่

 + กิารัใช่ �เวลิามากิเกินิไปกิบักิารับรัหิารั  
ซึ่้�งไมเ่พิ่ยีงพิ่อตอ่เวลิาในกิารัดำาเนนิกิารั

 + กิารัป�อนข �อมล้ิที�ซึ่ำ�าซึ่ �อนในแผู้นกิตา่งๆ 
ทำาให �เสื้ยีเวลิา

 + ข �อมล้ิที�ไมถุ่ก้ิต �องทำาให �กิารัจัดกิารั 
ตวัอยา่งผู้ลิติภัณัฑ์ไ์มม่ปีรัะสื้ทิธิ์์ภิัาพิ่

 + กิารัขาดความสื้ามารัถุในกิารัตรัวจด ้
กิำาหนดเวลิาแลิะงาน ซึ่้�งทำาให �เกิดิ 
ข �อผู้ดิพิ่ลิาดแลิะความลิา่ช่ �า

 + กิารัสื้้�อสื้ารัแลิะความรัว่มมอ้รัะหวา่ง 
แผู้นกิตา่งๆ ที�มไีมเ่พิ่ยีงพิ่อ
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บรัษัิ์ท VT Garment จำากิดั ซึ่้�งกิอ่ตั�งข้�นในปี 1981 เป็นผู้้ �ออกิแบบที�มนีวัตกิรัรัม 
แลิะเป็นผู้้ �ผู้ลิติเสื้้�อตัวนอกิแลิะช่ดุกิฬีารัะดับโลิกิสื้ำาหรัับแบรันดช์่ั�นนำารัะดับสื้ากิลิ 
ซึ่้�งปรัะกิอบด �วย Patagonia, Jack Wolfskin, Montbell, O’Neill แลิะแบรันดอ์้�นๆ 
อกีิมากิมายจากิสื้หรััฐอเมรักิิาแลิะยโุรัป VT Garment เป็นผู้้ �นำาด �านอตุสื้าหกิรัรัม 
กิารัผู้ลิิตสื้ิ�งทอของปรัะเทศไทยแลิะมีพิ่นักิงานมากิกิว่า 3,000 คน ทั�วทั�ง 
โรังงานผู้ลิติทั�งสื้องแหง่ในปรัะเทศไทยแลิะพิ่มา่ ทกุิเดอ้น VT Garment จะผู้ลิติ 
เสื้้�อผู้ �าสื้ำาหรัับใช่ �งานแลิะไม่ใช่ �งานปรัะมาณ 185,000 หน่วย เช่่น แจ็กิเกิ็ต 
แลิะกิางเกิงสื้กิี กิางเกิงโต �คลิ้�น แจ็กิเกิ็ตบุนวมโพิ่ลิีเอสื้เตอรั์ เสื้้�อแจ็กิเกิ็ต 
แลิะกิางเกิงทอ แจ็กิเก็ิตถุักิ หรั้อชุ่ดป� องกิันที�ได �มาตรัฐานทางกิารัแพิ่ทย ์ 
พิ่รั �อมด �วยกิารัตกิแต่งที�ทำาในโรังงาน รัวมถุง้กิารัพิ่มิพิ่์ลิาย กิารับุตามตำาแหน่ง 
กิารัเย็บตะเข็บ กิารัตัดด �วยเลิเซึ่อรั์ กิารัเช่้�อม กิารัตัดด �วยคลิ้�นเสื้ียงสื้้ง  
กิารัทำาลิายน้น แลิะกิารัปักิ 

นอกิจากิคุณภัาพิ่แลิะฝีีม้อกิารัผู้ลิิตที�ได �รัับรัางวัลิแลิ �ว VT Garment ยังม ี
ความภัาคภั้มิใจในกิารัเป็นหน้�งในบรัิษั์ท OEM/ODM ที�ใหญ่ที�สืุ้ดในโลิกิที� 
ได �รัับฉลิากิแฟรั์เทรัด ซึ่้�งสื้นับสื้นุนให �มีค่าแรังแลิะสื้ภัาพิ่กิารัทำางานที�ดียิ�งข้�น 
ความยั�งย้นในท �องถุิ�น แลิะกิารัปกิป� องสื้ิ�งแวดลิ �อม บรัิษั์ทได �นำาเทคโนโลิย ี
ดิจิทัลิมาใช่ �อย่างกิรัะต้อรั้อรั �น รัวมถุ้งโซึ่ลิ้ช่ันกิารัวางแผู้นทรััพิ่ยากิรัองค์กิรั 
(ERP) แลิะรัะบบกิารับรัหิารักิารัผู้ลิติแบบดจิทิัลิที�ทันสื้มัยทั�วทั�งบรัษัิ์ท ซึ่้�งช่่วย 
ให �เกิดิกิารัเช่้�อมตอ่เครั้�องจักิรัแลิะกิารัตรัวจสื้อบผู้ลิติภัาพิ่กิารัผู้ลิติแบบเรัยีลิไทม์

ค้วามตอ้งการค้วามรวดเร็ว
เพิ่้�อตอบสื้นองต่อแรังกิดดันที�เพิ่ิ�มข้�นจากิตลิาดในกิารัลิดเวลิาในกิารัดำาเนนิงาน 
กิอ่นกิารัผู้ลิติโดยไม่ลิดทอนคณุภัาพิ่ VT Garment จำาเป็นต �องปรัับกิรัะบวนกิารั 
ทั�วทั�งองค์กิรัให �เป็นไปอย่างง่ายดายแลิะรัวดเร็ัว รัวมทั�งลิดเวลิาที�ใช่ �ในกิารั 
ป� อนข �อม้ลิ งานที�ซึ่ำ�าซึ่ �อน แลิะกิารับรัหิารั เพิ่้�อมุ่งเน �นไปที�กิจิกิรัรัมที�เกิี�ยวข �อง 
กิับผู้ลิิตภััณฑ์์โดยตรัง VT Garment ปฏิิบัติตามหลิักิกิารัของกิารัลิงทุน 
ในเทคโนโลิยีขององค์กิรัที�ดีที�สืุ้ดสื้ำาหรัับธิ์์ุรักิิจของตนแลิะเรัิ�มกิารัค �นหา 
โซึ่ลิช้่นั PLM

“เรัาเคยใช่ �เวลิาดำาเนินงานกิ่อนกิารัผู้ลิิตที�ยาวนานในรัะหว่างกิรัะบวนกิารั 
พัิ่ฒนาของเรัา ซึ่้�งเป็นความท �าทายหลิักิ” คุณมิ�งขวัญอธิ์์บิาย “มีกิารัเน �นด �าน 
กิรัะบวนกิารัมากิกิว่าผู้ลิิตภััณฑ์์ เรัาต �องกิารัโซึ่ลิ้ช่ัน PLM เพิ่้�อให �ได �รัับ 
แหลิ่งข �อม้ลิจรัิงแห่งเดียวในกิารัดำาเนินงานของเรัาแลิะลิบความซึ่ำ�าซึ่ �อนของ 
ข �อม้ลิ แลิะด �วย Centric PLM เรัาสื้ามารัถุลิดเวลิาในกิารัดำาเนินงานกิ่อน 
กิารัผู้ลิติลิงถุง้ 7% โดยปรัะหยัดเวลิาที�เคยใช่ �ในกิารัจัดรัะเบยีบข �อม้ลิ โดยรัวม 
แลิ �วเรัาสื้ามารัถุเพิ่ิ�มผู้ลิิตภัาพิ่ได �ถุ้ง 30% เพิ่รัาะเรัาช่่วยให �บุคลิากิรัมีเวลิา 
ดำาเนนิกิารัแลิะสื้ามารัถุเห็นผัู้งเวลิาแลิะกิจิกิรัรัมทั�วทั�งองคก์ิรัได �” 



ผลลพัธี์
 + ลิดเวลิาในดำาเนนิงานกิอ่นกิารัพัิ่ฒนา 7% 

เพิ่้�อทำาให �วางตลิาดได �เร็ัวข้�น 20%

 + เพิ่ิ�มผู้ลิติภัาพิ่ 30% โดยลิดเวลิาที�ใช่ �กิบังาน
ที�ไมเ่พิ่ิ�มมล้ิคา่เพิ่้�อมุง่เน �นไปที�ผู้ลิติภัณัฑ์์

 + เพิ่ิ�มอตัรัากิารัจัดทำาตวัอยา่งผู้ลิติภัณัฑ์ท์ี� 
จบในกิรัะบวนกิารัเดยีว 80%

 + แหลิง่ข �อมล้ิจรังิแหง่เดยีวแบบเรัยีลิไทม ์
ขจัดปัญหาข �อมล้ิซึ่ำ�าซึ่ �อน

 + กิารัจัดกิารัปฏิทินิช่ว่ยให �มกีิารัตรัวจดผัู้้ง 
เวลิาแลิะกิารัแจ �งเตอ้นงานอตัโนมตัิ

 + เพิ่ิ�มความคลิอ่งตวัในกิารัสื้้�อสื้ารัรัะหวา่ง 
ทมีเพิ่้�อเพิ่ิ�มปรัะสื้ทิธิ์์ภิัาพิ่
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การผจญภัยัค้ร ั�งใหมก่บั Centric
VT Garment เลิ้อกิพิ่ิจารัณาผู้้ �จำาหน่าย PLM หลิายรัาย แต่ในที�สืุ้ด 
กิ็เลิอ้กิ PLM สื้ำาหรัับอตุสื้าหกิรัรัมกิารัผู้ลิติของ Centric บนพิ่้�นฐานของ 
ปรัะสื้บกิารัณ์ในอุตสื้าหกิรัรัมของ Centric Software® แลิะคุณสื้มบัต ิ
ที�ใช่ �งานงา่ยของโซึ่ลิช้่นันี�

ตามที�คุณมิ�งขวัญกิลิ่าวไว �ว่า “เรัาเลิ้อกิ Centric PLM เพิ่รัาะพิ่วกิเขา 
ได �รัับกิารักิลิา่วถุง้หลิายครัั�งจากิกิารัใช่ �งานมากิอ่นหน �านี�แลิะจากิที�ปรัก้ิษ์า 
ที�มีปรัะสื้บกิารัณ์ที�เข �าใจในด �านธิ์์ุรักิจิเสื้้�อผู้ �า พิ่วกิเขานำาเสื้นอโซึ่ลิ้ช่ัน 
ที� นำ ามาใช่ �ได �เลิยโดยไม่ต �องมีกิารัป รัับแต่งใดๆ แต่ให �ป รัับกิารั 
กิำาหนดค่าได �เต็มรั้ปแบบแลิะหน �าจอผู้้ �ใช่ �ของ Centric 8 มีลิักิษ์ณะ 
คลิ �ายกิบัรัป้แบบ Excel ซึ่้�งเป็นที�คุ �นเคยสื้ำาหรัับทมีของเรัา”

“เรัามีความสืุ้ขมากิกิับกิรัะบวนกิารั Agile DeploymentSM เน้�องจากิ 
กิรัะบวนกิารันี�ช่่วยให �เรัาสื้ามารัถุเห็นภัาพิ่แลิะเรัียนรั้ �เกิี�ยวกิับรัะบบได � 
อยา่งรัวดเร็ัว” คณุมิ�งขวัญกิลิา่ว “เรัาทำางานรัว่มกิบัทมี Centric ในอนิเดยี  
ซึ่้�งตอบสื้นองได �เป็นอย่างดแีลิะเข �าใจธิ์์ุรักิจิของเรัาโดยแท �จรังิ ที�ปรัก้ิษ์า 
มคีวามเป็นมอ้อาช่พีิ่แลิะมอบทางแกิ �ปัญหาสื้ำาหรัับทุกิสื้ถุานกิารัณ์ที�เรัา 
เผู้ช่ญิแลิะมกัิตอบกิลิบัภัายใน 24 ช่ั�วโมง”

อตัราการผลติท่�เร็วข ้�นและการมุง่เนน้ไปท่�ผลติภัณัฑ์์
นับตั�งแตเ่รัิ�มใช่ � PLM สื้ำาหรัับอตุสื้าหกิรัรัมกิารัผู้ลิติของ Centric ในปี 2019 VT Garment กิ็เพิ่ลิดิเพิ่ลินิไปกิบัความรัว่มมอ้ที�ดขี ้�น 
ทั�วทั�งแผู้นกิตา่งๆ เวลิาในกิารัวางตลิาดที�เร็ัวข้�น แลิะกิารัสื้้�อสื้ารัที�โปรัง่ใสื้มากิข้�น

“PLM สื้ำาหรัับอตุสื้าหกิรัรัมกิารัผู้ลิติของ Centric ได �เปลิี�ยนวธิิ์์กีิารัทำางานของเรัาไปแลิ �ว พิ่นักิงานจะสื้ามารัถุมุง่เน �นไปที�ผู้ลิติภััณฑ์ ์
แลิะกิารัให �บรักิิารัลิก้ิค �ามากิกิวา่กิารัป�อนข �อมล้ิแลิะกิารัทำางานด �วยคอมพิ่วิเตอรั”์ คณุมิ�งขวัญกิลิา่ว “Centric ได �เพิ่ิ�มความคลิอ่งตวัใน 
กิารัสื้้�อสื้ารัรัะหวา่งแผู้นกิตา่งๆ แลิะทำาให �ช่วีติของผู้้ �ใช่ �ของเรัางา่ยข้�น ด �วยแหลิง่ข �อมล้ิจรังิแหง่เดยีวแบบเรัยีลิไทมท์ี� PLM ให �บรักิิารั  
เรัาได �สื้รั �างมาตรัฐานกิรัะบวนกิารัพิ่ัฒนาผู้ลิติภัณัฑ์แ์ลิะขจัดปัญหากิารัป�อนข �อมล้ิที�ซึ่ำ�าซึ่ �อน กิารัใช่ � Centric ทำาให �เรัาสื้ามารัถุลิดเวลิา 
ในกิารัดำาเนินงานกิ่อนกิารัผู้ลิติ จัดกิรัะบวนกิารัภัายใน แลิะสื้้�อสื้ารัความคาดหวังได �อย่างช่ัดเจน เพิ่้�อให �เรัาสื้ามารัถุมุ่งเน �นไปที� 
ผู้ลิติภัณัฑ์ข์องเรัาได �มากิข้�น”

บรัษัิ์ทมคีวามปรัะทับใจเป็นอยา่งยิ�งกิับคณุสื้มบัตขิอง PLM สื้ำาหรัับอตุสื้าหกิรัรัมกิารัผู้ลิติของ Centric ที�รัองรัับกิารัจัดทำาตัวอยา่ง  
วสัื้ดแุลิะผัู้งเวลิา

“มันงา่ยกิวา่ที�จะวางแผู้นกิารัดำาเนนิกิารัแลิะจัดกิารัสื้ต็อกิตวัอยา่งผู้ลิติภััณฑ์”์ คณุมิ�งขวัญกิลิา่ว “เรัาเพิ่ิ�มความแมน่ยำาในกิารัคดิต �นทนุ 
เพิ่ิ�มอตัรัากิารัจัดทำาตวัอยา่งผู้ลิติภัณัฑ์ท์ี�จบในกิรัะบวนกิารัเดยีว 80% แลิะลิดเวลิาที�ใช่ �ในกิารัเตรัยีมวสัื้ดเุพิ่้�อสื้รั �างตวัอยา่งผู้ลิติภัณัฑ์”์

“เรัากิำาลิังใช่ �โมด้ลิข �อม้ลิจำาเพิ่าะของผู้ลิติภััณฑ์์ ซึ่้�งช่่วยสื้้�อสื้ารัข �อกิำาหนดทางเทคนิคแลิะรัายช่้�อวัสื้ดุ (BOM) ทั�วทั�งองค์กิรั  
ตั�งแตก่ิารัจัดทำาตัวอยา่งไปจนถุง้กิารัเตรัยีมผู้ลิติในปรัมิาณมากิ” คณุมิ�งขวัญกิลิา่วตอ่ “โมดล้ิกิารัจัดกิารัวัสื้ดชุ่ว่ยให �เรัาสื้ามารัถุจัดหา 
ซึ่พัิ่พิ่ลิายเออรัห์ลิายรัายในฐานข �อมล้ิของเรัา รัวมทั�งจัดกิารัวสัื้ดใุหมแ่ลิะวสัื้ดทุี�มอีย้แ่ลิ �ว ซึ่้�งเช่้�อมตอ่กิบัโซึ่ลิช้่นักิารัวางแผู้นทรััพิ่ยากิรั 

องคก์ิรั (ERP) ของเรัา กิารัจัดหาผู้ลิติภััณฑ์ล์ิดเวลิาที�เรัาใช่ �ในกิารัป�อน BOM อกีิครัั�งในแผู้น่กิารัคดิต �นทนุแลิะยังลิดข �อผู้ดิพิ่ลิาดใน 
กิารัป�อนข �อมล้ิด �วย”

“กิารัจัดกิารัปฏิทินิเป็นเรั้�องที�สื้ำาคัญอยา่งยิ�ง” กิอ่นที�เรัาจะใช่ � Centric PLM ผู้้ �จัดกิารักิารัจัดจำาหน่ายสื้นิค �าต �องจดจำาแลิะแจ �งเตอ้น 
ผู้้ �จัดจำาหน่ายสื้นิค �าเม้�อพิ่วกิเขาจำาเป็นต �องทำางานให �เสื้ร็ัจตามวงจรักิารัพัิ่ฒนาผู้ลิติภััณฑ์ ์แลิะสื้ง่ผู้ลิให �งานถุก้ิลิม้หรัอ้เกิดิความลิา่ช่ �า  
ตอนนี�ผู้้ �ใช่ �จะได �รัับกิารัแจ �งเตอ้นโดยอตัโนมตัแิลิะสื้ามารัถุเห็นได �วา่งานใดที�พิ่วกิเขาต �องทำาหลิงัจากินี�”

พลงังานบวกสิำาหรบัอนาค้ต
VT Garment แลิะ Centric เป็นพัิ่นธิ์์มติรัที�ทำางานรัว่มกินัในกิารัสื้รั �างผู้ลิผู้ลิติ แลิะในขณะนี� VT Garment ปรัะสื้บความสื้ำาเร็ัจแลิะ 
ดำาเนนิกิารัด �วย Centric PLM ทมีตา่งๆ จะทำางานรัว่มกินัในกิารัผู้สื้านกิารัทำางานรัะหวา่ง Centric PLM แลิะรัะบบ ERP ของพิ่วกิเขา

“เรัารัอคอยปรัะสื้ทิธิ์์ภิัาพิ่แลิะผู้ลิติภัาพิ่ที�จะเพิ่ิ�มข้�นด �วยกิารัผู้สื้านกิารัทำางานรัะหวา่ง PLM แลิะ ERP แลิะเรัาทรัาบดวีา่ทมี Centric  
จะให �บรักิิารัลิก้ิค �าในรัะดบัสื้ง้ตอ่ไปทั�งในปัจจบุนัแลิะในอนาคต” คณุมิ�งขวญักิลิา่วสื้รัปุ

“ทมี Centric มคีวามเป็นมอ้อาช่พีิ่ในกิารัทำางานรัว่มกินัแลิะมพีิ่ลิังงานบวกิรัะหวา่ง Centric กิบั VT Garment เรัารั้ �วา่เรัาได �รัับกิารั 
สื้นับสื้นุนจากิ Centric”



VT GARMENT (www.vtgarment.com)
ผู้้ �ออกิแบบแลิะผู้้ �ผู้ลิติเสื้้�อผู้ �ากิฬีาแลิะเสื้้�อตัวนอกิอยา่ง VT Garment มคีวามภัาคภัม้ใิจในสื้ิ�งที�เหนอ้กิวา่คณุภัาพิ่แลิะฝีีมอ้ 
กิารัผู้ลิติที�ได �รัับรัางวลัิ ผู้้ �นำาด �านกิรัะบวนกิารัผู้ลิติสื้ิ�งทอที�มนีวตักิรัรัมของปรัะเทศไทยนับตั�งแตเ่รัิ�มต �นในปี 1981 ได �ปรัะสื้บ 
ความสื้ำาเร็ัจในกิารันำาโซึ่ลิ้ช่ันกิารัวางแผู้นทรััพิ่ยากิรัขององคก์ิรัไปใช่ �ทั�วทั�งบรัษัิ์ท รัวมทั�งนำารัะบบปรัะมวลิผู้ลิดจิทิัลิแลิะ 
กิารัดำาเนนิกิารัผู้ลิติในแนวทางอตุสื้าหกิรัรัม 4.0 มาใช่ � ซึ่้�งช่ว่ยให �สื้ามารัถุเช่้�อมตอ่เครั้�องจักิรักิับกิารัตรัวจสื้อบผู้ลิติภัาพิ่ 

แบบเรัยีลิไทม ์กิารัปฏิบิัตดิังกิลิา่วได �รัับกิารัยอมรัับจากิ Thailand Lean Award 2017 ซึ่้�งทำาให � VT Garment ได �รัับ  
Golden Award อนัทรังเกิยีรัต ิโดยเป็นเครั้�องพิ่สิื้จ้นถ์ุง้ความมุง่มั�นด �านนวตักิรัรัมแลิะปรัะสื้ทิธิ์์ภิัาพิ่ผู้า่นกิารัจัดกิารัแบบลินี  
โดยไมเ่พิ่ยีงแตช่่นะค้แ่ขง่ในอตุสื้าหกิรัรัมเสื้้�อผู้ �าเทา่นั�น แตย่งัรัวมถุง้ผู้้ �นำาอตุสื้าหกิรัรัมอ้�นๆ ด �วยเช่น่กินั VT Garment ได �รัับ 
ความไว �วางใจจากิแบรันดท์ี�มชี่ ้�อเสื้ยีง ซึ่้�งปรัะกิอบด �วย Patagonia, Jack Wolfskin, Montbell, O’Neill แลิะแบรันดข์นาด 
เล็ิกิใหญอ่้�นๆ ในสื้หรััฐอเมรักิิาแลิะยโุรัป บรัษัิ์ทผู้ลิติเสื้้�อผู้ �าสื้ำาหรัับใช่ �งานแลิะไมใ่ช่ �งานได �ถุง้ 185,000 ช่ ิ�นตอ่เดอ้น เช่น่  
แจ็กิเกิต็แลิะกิางเกิงสื้กิ ีกิางเกิงโต �คลิ้�น แจ็กิเกิต็บโุพิ่ลิเีอสื้เตอรั ์เสื้้�อแจ็กิเกิต็แลิะกิางเกิงทอ แจ็กิเกิต็ถุกัิ หรัอ้ช่ดุป�องกินัที�ได � 
มาตรัฐานทางกิารัแพิ่ทย ์พิ่รั �อมด �วยกิารัตกิแต่งที�ทำาในโรังงาน รัวมถุง้กิารัพิ่มิพิ่ล์ิาย กิารับุตามตำาแหน่ง กิารัเย็บตะเข็บ  
กิารัตดัด �วยเลิเซึ่อรั ์กิารัเช่้�อม กิารัตดัด �วยคลิ้�นเสื้ยีงสื้ง้ กิารัทำาลิายน้น แลิะกิารัปักิ ในโรังงานในปรัะเทศไทยแลิะพิ่มา่

CENTRIC SOFTWARE (www.centricsoftware.com)
Centric Software ซึ่้�งมีสื้ำานักิงานใหญ่ที�ซึ่ลิิกิิอน วัลิเลิย ์ให �บรักิิารัแพิ่ลิตฟอรั์มกิารัเปลิี�ยนแปลิงเป็นดจิทิัลิสื้ำาหรัับ 

แบรันดช์่้�อดงัในด �านแฟช่ั�น กิารัค �าปลิกีิ รัองเท �า สื้นิค �าฟุ่ มเฟ้อย รัวมถุง้สื้นิค �าสื้ำาหรัับกิจิกิรัรัมกิลิางแจ �ง สื้นิค �าอปุโภัคบรัโิภัค 

แลิะของตกิแตง่บ �าน Centric 8 แพิ่ลิตฟอรัม์กิารัจัดกิารัวงจรักิารัผู้ลิติ (PLM) ที�สื้ำาคญัของ Centric มอบฟังกิช์่ั�นกิารัวางแผู้น 
กิารัค �ารัะดับวสิื้าหกิจิ กิารัพัิ่ฒนาผู้ลิติภััณฑ์ ์กิารัจัดกิารักิารัหาวัสื้ด ุคณุภัาพิ่ แลิะกิารัรัวบรัวมที�ปรัับให �เหมาะสื้มโดยเฉพิ่าะ 
สื้ำาหรัับอตุสื้าหกิรัรัมสื้นิค �าอปุโภัคบรัโิภัคที�หมนุเวยีนเร็ัว Centric SMB มเีทคโนโลิย ีPLM อนัเป็นนวตักิรัรัม แลิะมขี �อมล้ิกิารั 
เรัยีนรั้ �ที�สื้ำาคญัทางอตุสื้าหกิรัรัมสื้ำาหรัับแบรันดท์ี�กิำาลิงัพัิ่ฒนา Centric Visual Innovation Platform (VIP) มอบปรัะสื้บกิารัณ ์
ด �านภัาพิ่แลิะทางดจิทิลัิแบบใหมอ่ยา่งเต็มที�สื้ำาหรัับกิารัปรัะสื้านกิารัทำางานรัว่มกินัแลิะกิารัตดัสื้นิใจ รัวมทั�งยงัม ีCentric Buying
Board ที�จะเปลิี�ยนเซึ่สื้ช่นักิารัซึ่้�อภัายในแลิะเพิ่ิ�มมล้ิคา่สื้ง้สื้ดุให �กิับกิารัค �าปลิกีิ แลิะ Centric Concept Board สื้ำาหรัับ 
กิารัขบัเคลิ้�อนความคดิสื้รั �างสื้รัรัคแ์ลิะกิารัพัิ่ฒนาแนวคดิผู้ลิติภัณัฑ์ ์นวตักิรัรัมทั�งหมดของ Centric ช่ว่ยลิดเวลิาในกิารัทำาตลิาด 
สื้ง่เสื้รัมินวตักิรัรัมผู้ลิติภัณัฑ์ ์แลิะลิดต �นทนุตา่งๆ

Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) เป็นเจ �าของรัายใหญข่อง Centric Software ซึ่้�งเป็นผู้้ �นำา 
ของโลิกิในด �านซึ่อฟตแ์วรัอ์อกิแบบ 3 มติ ิกิารัทำารัป้จำาลิองแบบ 3 มติ ิแลิะโซึ่ลิช้่นั PLM

Centric Software ได �รัับรัางวลัิอตุสื้าหกิรัรัมหลิายรัายกิารั ซึ่้�งรัวมถุง้กิารัได �รัับเสื้นอช่้�อจากิ Red Herring ให �อย้ใ่นรัายกิารั 
Top 100 Global ในปี 2013, 2015 แลิะ 2016 นอกิจากินี� Centric ยงัได �รัับรัางวลัิยอดเยี�ยมอกีิหลิากิหลิายรัายกิารัจากิ 
Frost & Sullivan ในปี 2012, 2016 แลิะ 2018 อกีิด �วย

www.centricsoftware.com
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