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ความท้าทายี
+	 อุปุสรรคท่�ขด้ขวางอุตุสาหกรรมน่�อุย่า่ง 
ตอุ่เน่�อุง

+	 การขาดความโปรง่ใส

+	 บทบาทหนา้ท่�ท่�ทบ้ซ้อุ้นกน้

+	 ย่ากท่�จะตดิตามการพ้ัฒนาจากการใช้อุ้เ่มลิ 
ตารางขอุ้มลูิ แลิะ PowerPoint

“เม่�อุกจิการขอุงคณุเตบิโตข้�นในระดบ้หน้�ง กถ็ึง้เวลิาท่�จะตอุ้งเปลิ่�ย่นรปูแบบ
การจ้ดการธิ์รุกจิ คณุจะเริ�มมเ่อุกสาร Word, PowerPoint แลิะ Excel มาก
จนเกนิไป อุก่ท้ �งย่ง้ตอุ้งการตดิตามทกุราย่ลิะเอุย่่ดในธิ์รุกจิอุย่า่งเขม้งวด”

ครสิ (ร็อุกก่�) ฟิินเลิย่ ์ประธิ์านเจา้หนา้ท่�ฝ่่าย่การเตบิโต (Chief Growth 
Officer) อุธิ์บิาย่ถึง้ความยุ่่งย่ากท่� Otabo เผช้ญิก่อุนท่�จะนำา Centric 
PLM ไปใช้ง้าน โดย่มอุงวา่ Otabo ตอุ้งจ้ดการใหม้ป่ระสทิธิ์ภิาพัมากข้�น 
ในดา้นการเตบิโตธิ์ุรกจิ การส่�อุสาร การสรา้งสรรคแ์นวคดิผลิติภ้ณฑ์ ์
การดำาเนนิการซ้ำ�าในวงจรการพ้ัฒนา (Development Iteration) แลิะการ
เป็นพ้ันธิ์มติรกบ้ลิกูคา้ 

ในป้จจบุน้ Otabo ไดส้รา้งข้ �นตอุนการทำางานเพั่�อุใหม้ป่ระสทิธิ์ภิาพัมาก
ข้�นในการพ้ัฒนาผลิติภ้ณฑ์ ์ดำาเนินงานใหแ้ก่ท้ �งลิูกคา้แลิะผูจ้ำาหน่าย่
สนิคา้อุย่า่งโปรง่ใสมากข้�น รวมท้ �งกำาหนดวธิิ์ร่วบรวมขอุ้มลูิขอุงผลิติภณ้ฑ์์
ท้ �งหมดเขา้ดว้ย่กน้แลิะทำาใหโ้ครงสรา้งพั่�นฐานแข็งแกรง่ย่ิ�งข้�น แตบ่รษ้ิัท
มาถึง้จดุน่�ไดอุ้ย่า่งไร

กจิำการิขึ้องคริอบคริวั
ซ้าบรน่ิา ฟิินเลิย่ ์ประธิ์านกรรมการบรหิารขอุง Otabo ไดเ้รย่่นรูเ้ก่�ย่วกบ้
อุตุสาหกรรมดา้นน่�มาจากธิ์รุกจิครอุบคร้วขอุงเธิ์อุในประเทศจน่ ซ้้�งเป็น 
ผูผ้ลิติรอุงเทา้ OEM ใหแ้กแ่บรนดต์า่งๆ เช้น่ Adidas, Nike แลิะ Timberland 
จากน้�น ซ้าบรน่ิากเ็ปิดตว้ธิ์รุกจิขอุงตนเอุงในช้่�อุ Otabo เม่�อุป่ 2016 บรษ้ิัทน่�
ทำาใหก้ระบวนการผลิติแบบครบวงจรเป็นจรงิได ้โดย่ทำาใหบ้รษ้ิัทสตารท์อุป้ 
ขนาดเล็ิกสามารถึแขง่ขน้กบ้แบรนดข์นาดใหญ ่แลิะย่ง้ทำาใหแ้บรนดข์นาด
ใหญ่มค่วามคลิ่อุงต้วแลิะประสทิธิ์ภิาพัมากย่ิ�งข้�น นอุกจากน่� สามข่อุง
เธิ์อุ ร็อุกก่� ก็ย่ง้มส่ว่นรว่มในความสำาเร็จน่�ในตำาแหน่งผูบ้รหิารขอุงอุงคก์ร 
ในป้จจุบ้น Otabo มเ่ครอุ่ขา่ย่โรงงานภาย่ใตก้ารดแูลิมากกวา่ 50 แหง่ 
โดย่มบ่ทบาทช้ว่ย่เสรมิสรา้งความสม้พ้ันธิ์ก์บ้ลิกูคา้แลิะผูจ้ำาหน่าย่สนิคา้ 
การดำาเนนิงานท่�โปรง่ใส แลิะการย่ด้ม้�นในคณุภาพัขอุงสนิคา้

สมด้ลุท่�ซับัซัอ้น
Otabo มห่ลิก้การวา่หว่งโซ้อุ่ปุทาน (Supply Chain) ก็เป็นงานศลิิปะได ้
โดย่ม้กกำาหนดวธิิ์ด่ำาเนนิการมาตรฐาน (SOP) ท่�มป่ระสทิธิ์ภิาพัพัรอุ้มใช้ ้
งานอุยู่่เสมอุ แตท่วา่บรษ้ิัทก็เตบิโตอุย่่างรวดเร็วแลิะมง่านหลิาย่สว่นท่�
ตอุ้งเดนิหนา้ไมห่ย่ดุนิ�งเพั่�อุใหบ้รกิารลิกูคา้อุย่า่งดท่่�สดุ ความจำาเป็นท่�จะ
ตอุ้งเปลิ่�ย่นแปลิงการทำางานใหเ้ป็นรปูแบบดจิทิล้ิจง้เริ�มมค่วามช้ด้เจนมาก
ข้�นเร่�อุย่ๆ ซ้าบรน่ิากลิา่วถึง้การคน้หา PLM ไวว้า่ “มค่นในบรษ้ิัทเริ�มเขา้ไป
หาร็อุกก่� แลิว้บอุกวา่ตอุ้งการอุะไร แลิะเราย่ง้ไมม่อุ่ะไรใหพ้ัวกเขาบา้งใน
เร่�อุงท่�เก่�ย่วกบ้เทคโนโลิย่ ่น้�นก็คอุ่จดุเริ�มตน้จรงิๆ”

ร็อุกก่�กลิา่ววา่ “เม่�อุกจิการขอุงคณุเตบิโตข้�นในระด้บหน้�ง ก็ถึง้เวลิาท่�จะ
ตอุ้งเปลิ่�ย่นรปูแบบการจ้ดการธิ์รุกจิ คณุจะตอุ้งปร้บระดบ้กลิย่ทุธิ์ก์ารจ้ดการ 
รวมไปถึง้วธิิ์ท่่�คณุสอุน ใหอุ้ำานาจการต้ดสนิใจ จ้ดการกระแสขอุ้มลูิ แลิะ
ปกป้อุงขอุ้มลูิ สิ�งเหลิา่น่�ท้ �งหมดจะตอุ้งไดร้้บการปร้บระดบ้”

เขากลิา่วตอุ่ไปวา่ “ผมเห็นไดว้า่นสิย้่ในการทำางานมผ่ลิมากแคไ่หน แลิะ
การใช้ ้PLM เขา้มาเสรมิจะช้ว่ย่เพัิ�มประสทิธิ์ภิาพัขอุงงานน้�นอุย่า่งไร เช้น่ 
ช้ว่ย่ลิดเวลิาท่�เสย่่ไป ทำาใหเ้กดิความโปรง่ใสแลิะคลิอุ่งตว้มากข้�น ซ้้�งเรา
กไ็ดพ้ัดูคยุ่เร่�อุงน้�นแลิว้กน้ในทม่โดย่ผา่นการสาธิ์ติ เราเขา้ใจวา่มน้คุม้คา่ท่�
จะเปลิ่�ย่นแปลิง... น่�เป็นสว่นเสรมิโครงสรา้งพั่�นฐานท่�ช้ว่ย่เพัิ�มประสทิธิ์ภิาพั
แลิะความรวดเร็วในการทำางาน”

เห้ตัผุู้ลท่�ควริเลอ่ก CENTRIC
สำาหร้บการเปลิ่�ย่นวธิิ์ก่ารทำางาน Otabo คน้หาโซ้ลิชู้น้ PLM ขอุงบรษ้ิัท
โดย่อุงิตามการพัจิารณาดา้นคณุสมบต้ ิราคา แลิะความเห็นขอุงผูใ้ช้ง้าน
บน Glassdoor ร็อุกก่�กลิา่ววา่ “มพ่ัน้กงานจำานวนมากบอุกวา่พัวกเขาช้อุบ
การทำางานท่� Centric มาก” “เราจง้มก่ารปร้บแนวทางขอุงกลิุม่บรษ้ิัทขอุง
เราใหส้อุดคลิอุ้งกน้ คา่นยิ่มขอุงเราสอุดคลิอุ้งตรงกน้ น้�นคอุ่ ความสามารถึ
ในการปร้บต้ว ความคลิอุ่งต้ว แลิะความทุ่มเทเพั่�อุคณุภาพั ความมุ่งม้�น
ต่อุความสำาเร็จขอุงบรษ้ิัทเป็นสว่นท่�ทำาใหต้กลิงก้นได”้ เขากลิ่าวต่อุว่า 
“รวมท้ �งความสามารถึท่�จะปร้บต้วเขา้กบ้การเปลิ่�ย่นแปลิงแลิะสรา้งความ
คลิ่อุงต้ว น้�นคอุ่ การเปลิ่�ย่นโฉมสำาหร้บเราแลิะทม่งาน ทม่งานมค่วาม
สม้พ้ันธิ์ท์่�ดต่อุ่กน้ดว้ย่ความรว่มมอุ่ ความไวว้างใจ แลิะความโปรง่ใส”

“

“

“CENTRIC ถึูกนำาไปบูรณาการ 
เขา้ก้บงานทุกช้ิ�นอุย่่างมาก 

เราคน้พับโอุกาสมากมาย่สำาหร้บอุงค์กร 
ม่ SOP เพัิ�มข้�น แลิะม่ประสทิธิ์ภิาพัมากข้�น 

น้�นเป็นสิ�งท่�น่าต่�นเตน้มากท่�สุดในเร่�อุงน่�” 
ซ้าบริน่า ฟิินเลิย่ ์

ประธิ์านกรรมการบริหาร OTABO กลิ่าว
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ผู้ลลพัื่ธิ์
+	 การวางแผนฉุกเฉนิอุย่า่งตอุ่เน่�อุงแลิะม่
ประสทิธิ์ภิาพัมากข้�นเพั่�อุร้บมอุ่อุปุสรรคท่�
อุาจเกดิข้�น

+	 การมป่ระสทิธิ์ภิาพัมากข้�นแลิะการส่�อุสาร
ท่�ดข่ ้�นในทกุสาย่งาน 

+	 บทบาทหนา้ท่�ท่�ช้ด้เจนมากข้�น 

+	 ขอุ้มลูิท่�มอุ่ยู่ใ่นคลิง้เกบ็ขอุ้มลูิสว่นกลิาง

เป็นมากกวา่ท่�คาด้ห้วงั
หลิง้จากท่�ไดม้ก่ารทำางานระย่ะไกลิในป่ 2020 อุย่า่งเต็มรปูแบบ ซ้้�งแมจ้ะไมม่ก่ารนำา
ระบบใหมเ่ขา้มาใช้ ้ก็ถึอุ่วา่เป็นป่ท่�ย่ากลิำาบากอุยู่แ่ลิว้ ซ้าบรน่ิากลิา่ววา่ “หน้�งในสิ�ง
ท่�น่าประหลิาดใจสำาหร้บเราอุย่า่งย่ิ�งแลิะไมไ่ดเ้ป็นสิ�งท่�เราคาดหวง้เลิย่ คอุ่ Centric 
PLM เปลิ่�ย่นรปูแบบการจ้ดการงานแลิะรปูแบบการทำางานรว่มกน้ขอุงทม่งานไปเป็น
อุย่า่งมาก ระบบน่�ทำาใหเ้ราคดิทบทวนวา่บทบาทในบางหนา้ท่�ขอุงธิ์รุกจิควรเป็นไป
ในรปูแบบใด”

Otabo จ้ดระบบกระบวนการทำางานตา่งๆ ใหมจ่ากการใช้แ้หลิง่ขอุ้มลูิเพัย่่งแหง่เดย่่ว
ขอุง Centric PLM “มก่ารนำา Centric ไปบรูณาการเขา้กบ้งานทกุช้ิ�นเป็นอุย่า่งมาก 
เราคน้พับโอุกาสสำาหร้บอุงคก์รมากข้�น ม ่SOP เพัิ�มข้�น แลิะมป่ระสทิธิ์ภิาพัมากข้�น 
น้�นเป็นสิ�งท่�น่าต่�นเตน้มากท่�สดุในเร่�อุงน่�” ซ้าบรน่ิากลิา่ว

ด้ว้ยีความชั้ว่ยีเห้ลอ่จำากเพื่่�อนๆ
ภาวะการระบาดใหญ่ท้�วโลิกบบ่ใหบ้รษ้ิัทต่างๆ ท้�วโลิกมท่างเลิอุ่กนอุ้ย่ลิง ความ
ตง้เครย่่ดท่�เกดิข้�นกบ้หว่งโซ้อุ่ปุทานแลิะอุปุสงคข์อุงลิกูคา้ท่�แตกตา่งกน้อุย่า่งมาก
ทำาใหเ้กดิสภาวะความไมแ่น่นอุน บทเรย่่นท่�เราไดร้้บจาก Otabo มค่า่อุย่า่งมากสำาหร้บทกุสถึานการณ ์

ซ้าบรน่ิาอุธิ์บิาย่วา่ ภาวะการระบาดใหญท่้�วโลิกคร้�งน่�ไมเ่พัย่่งทำาใหเ้กดิอุปุสรรคอุย่า่งท่�ไมเ่คย่เกดิข้�นมากอุ่นเทา่น้�น แตย่่ง้มค่วามรนุแรงย่ิ�งกวา่ดว้ย่ “ป้ญหา
ท่�เกดิข้�นมก้จะเป็นเร่�อุงท่�เหมอุ่นๆ กน้ อุย่า่งเช้น่ เกดิป้ญหาดา้นหว่งโซ้อุ่ปุทานในบางสว่น หรอุ่กำาหนดเวลิา หรอุ่ไมก่็เกดิป้ญหากบ้แผนการเปิดตว้สนิคา้ 
เช้น่ ไมส่ามารถึจ้ดสง่สนิคา้ตามกำาหนดเวลิาได ้เน่�อุงจากป้ญหาดา้นการจ้ดสง่ หรอุ่เกดิไตฝุ้่่ นท่�สรา้งความเสย่่หาย่กบ้คลิง้วต้ถึดุบิขอุงเราท้ �งฤดกูาลิ เราม่
ป้ญหากบ้โครงขา่ย่ไฟิฟ้ิาหลิาย่ตอุ่หลิาย่คร้�ง ทำาใหต้อุ้งปิดโรงงานผลิติ แลิะย่า้ย่ไปย่ง้สาย่การผลิติอุ่�นๆ ดง้น้�น เม่�อุคดิถึง้ป้ญหาตา่งๆ เรากเ็พัย่่งแคห่วง้ให ้
ทกุสิ�งทกุอุย่า่งพัรอุ้มทำางานอุยู่เ่สมอุ”

ซ้าบรน่ิากลิา่ววา่ “เรามก้จะดำาเนนิการวางแผนย่ามฉุกเฉนิอุย่า่งจรงิจ้งเสมอุ แลิะสำาหร้บในป่ 2020 สิ�งแรกท่�เราทำา คอุ่ การพัจิารณาสิ�งท่�เราอุย่ากใหม้ค่วาม
โปรง่ใสมากข้�น แลิะทำาใหเ้กดิข้�นท้�วท้ �งหว่งโซ้อุ่ปุทาน รวมท้ �งในสว่นขอุงลิกูคา้เช้น่กน้ เราทำาความเขา้ใจวา่ทกุคนอุยู่ใ่นสถึานการณ์ใดในการทำางานท่�
ทา้ทาย่ถึอุย่อุอุกมาแลิะมอุงความเป็นจรงิขอุงป้ญหา แลิว้เรากป็ระเมนิใหมว่า่ จะตอุ้งทำาอุย่า่งไรกบ้หว่งโซ้อุ่ปุทานแลิะทำางานกบ้ลิกูคา้อุย่า่งไร”

“ตว้อุย่า่งเช้น่ มณฑ์ลิตา่งๆ ในประเทศจน่ถึกูกก้บรเิวณเพั่�อุป้อุงกน้การแพัรก่ระจาย่ขอุงโรค แน่นอุนวา่เราใหค้วามสำาคญ้กบ้ความปลิอุดภย้่เป็นอุน้ดบ้แรก 
หากผูค้นไมส่ามารถึทำางานในสภาพัแวดลิอุ้มท่�ปลิอุดภย้่ หรอุ่ไมส่ามารถึเดนิทางไดอุ้ย่า่งปลิอุดภย้่ เรากจ็ะตด้ป้ญหาดง้กลิา่วอุอุกไปจากการเป็นตว้เลิอุ่ก 
เราพัจิารณาวา่ หากปราศจากทร้พัย่ากรท่�เคย่มต่ามปกตแิลิว้ เราจะไปหาจากท่�ไหนไดอุ้ก่ไหม” ซ้าบรน่ิาตอุบคำาถึามน่� ซ้้�งถึอุ่เป็นกา้วสำาคญ้ในการดำาเนนิ
ธิ์รุกจิวา่ “หน้�งในต้วเลิอุ่กท่�เราเขา้หาก็คอุ่คูแ่ขง่ขอุงเราเอุง เราคน้หาโรงงานตา่งๆ ท่�ไดร้้บผลิกระทบอุ้นเน่�อุงมาจากแบรนดข์นาดใหญห่ลิาย่ราย่ย่กเลิกิ 
คำาส้�งซ้่�อุสนิคา้ 

มโ่รงงานหลิาย่แหง่ท่�ทำางานไดต้ามปกตแิลิะมค่นงานพัรอุ้มปฏิบิต้งิาน เพัย่่งแตว่า่ไมม่ค่ำาส้�งซ้่�อุเขา้มา สดุทา้ย่เรากแ็ช้รท์ม่งานกน้ โดย่จ้บมอุ่เป็นพ้ันธิ์มติร
กบ้คูแ่ขง่เพั่�อุใหก้จิการขอุงพัวกเราทกุคนอุยู่ร่อุด”

สำาหร้บในสว่นขอุงซ้พ้ัพัลิาย่เอุอุร ์Otabo ขอุใหผู้จ้ำาหน่าย่สนิคา้หลิาย่ราย่จ้ดทำาวต้ถึดุบิท่�เหมอุ่นกน้ แลิะแจง้ใหท้ราบวา่มเ่พัย่่งธิ์รุกจิเดย่่วท่�จะไดร้้บคำาส้�งซ้่�อุ 
แตก่ารขอุใหท้ำาเช้น่น่�ในคร้ �งแรกๆ ย่ง้คงทำาใหเ้กดิคา่ใช้จ้า่ย่ในการดำาเนนิธิ์รุกจิจากการเริ�มโครงการ การดำาเนนิงานพ้ัฒนา แลิะการทำาใหค้นงานทำางานได ้
อุย่า่งตอุ่เน่�อุง 

จดุย่น่ท่�สำาคญ้น่�ตอุ้งอุาศย้่ความคดิท่�เปิดกวา้งแลิะความสม้พ้ันธิ์ท์่�แน่นแฟ้ิน ซ้้�งเป็นเร่�อุงท่�ทา้ทาย่เพัราะมผ่ลิขย่าย่ไปสูล่ิกูคา้ดว้ย่เช้น่กน้ ซ้าบรน่ิากลิา่ววา่ 
“เราตอุ้งเขา้พับแบรนดต์า่งๆ แลิะบอุกใหพ้ัวกเขารูว้า่เรามป้่ญหาหน้กจรงิๆ ทำาใหเ้ราอุาจไมส่ามารถึจ้ดสง่สนิคา้ช้ิ�นน่�โดย่เฉพัาะได ้แตเ่ราสามารถึสง่มอุบ
สนิคา้อุก่รุน่ได ้แตก่ารทำาเช้น่น่�จะทำาใหค้ณุตอุ้งร้บผดิช้อุบคา่ใช้จ้า่ย่มากข้�น หรอุ่ไมอุ่ย่า่งน้�นก็อุาจจะตอุ้งสง่มอุบแบบรอุงเทา้ 5 แบบแทนท่�จะเป็นเพัย่่ง
แบบเดย่่ว เพั่�อุใหเ้ราสามารถึเปลิ่�ย่นแปลิงตามท่�จำาเป็นได”้ บทเรย่่นตา่งๆ ท่�ไดร้้บจากสถึานการณ์น่� คอุ่ การสรา้งความสม้พ้ันธิ์ท์่�แน่นแฟ้ินแลิะม้�นคงกบ้ 
ผูจ้ำาหน่าย่สนิคา้แลิะลิกูคา้ ปร้บตว้ใหส้ามารถึร้บมอุ่กบ้ความเปลิ่�ย่นแปลิงแลิะสรา้งความคลิอุ่งตว้ในการทำางาน รวมท้ �งมแ่ผนฉุกเฉนิเสมอุ

การิปริบัริะด้บัอยีา่งถูกูตัอ้งและเห้มาะสม
ต้วอุย่่างขอุงบทเรย่่นเดย่่วก้นน่�สามารถึนำาไปใช้ไ้ดก้้บการปร้บระด้บ ซ้าบรน่ิากลิา่วว่า กอุ่นท่�จะเริ�มคดิถึง้การปร้บระด้บ คณุควรสรา้งสิ�งตา่งๆ ตอุ่ไปน่� 
เสย่่กอุ่น คอุ่

• ความสม้พ้ันธิ์ก์บ้ซ้พ้ัพัลิาย่เอุอุรท์่�เหนย่่วแน่นแลิะไวว้างใจได ้

• การส่�อุสารอุย่า่งมป่ระสทิธิ์ภิาพัระหวา่งทม่ท่�ดแูลิลิกูคา้ ผูจ้ำาหน่าย่สนิคา้ แลิะทม่งานภาย่ใน

• ความโปรง่ใสในเร่�อุงขอุงงานท่�ทา้ทาย่ แผนงาน แลิะความเส่�ย่ง

• กระบวนการตา่งๆ ท่�เป็นไปอุย่า่งสอุดคลิอุ้งกน้เพั่�อุเพัิ�มประสทิธิ์ภิาพั

การทำาคอุลิเลิกช้น้ต้ �งแตร่อุงเทา้ 10,000 คูไ่ปจนถึง้ 300,000 คูน้่�นอุาจทำาใหต้อุ้งเปลิ่�ย่นแปลิงในระดบ้โรงงานผลิติลิงมาจนถึง้การมซ่้พ้ัพัลิาย่เอุอุร ์ระบบ
โลิจสิตกิส ์แลิะราย่ลิะเอุย่่ดอุ่�นใหม ่จง้เป็นเร่�อุงสำาคญ้ท่�แบรนดจ์ะตอุ้งสรา้งรากฐานลิว่งหนา้เพั่�อุรอุงร้บการขย่าย่ธิ์รุกจิ

PLM และความโปริง่ใส
Centric PLM ทำาใหเ้กดิความโปรง่ใสในการทำางาน ซ้้�งเป็นสิ�งท่�สำาคญ้มากท่�ทำาให ้Otabo ประสบความสำาเร็จในการกำาหนดทศิทางกา้วเดนิทา่มกลิางอุปุสรรค 
ซ้าบรน่ิากลิา่ววา่ “การมแ่หลิง่ขอุ้มลูิแหง่เดย่่วแลิะการท่�สามารถึวเิคราะหต์รวจสอุบขอุ้มลูิท้ �งหมดเก่�ย่วกบ้วต้ถึดุบิแลิะการจ้ดทำาตน้ทนุขอุงผูจ้ำาหน่าย่สนิคา้ 
รวมท้ �งการรวบรวมทกุอุย่า่งน่�เขา้ดว้ย่กน้เพั่�อุทำางานอุอุกแบบน้�น จะทำาใหแ้บรนดต์า่งๆ เขา้ใจถึง้ผลิขอุงการอุอุกแบบได ้คณุสามารถึเห็นขอุ้มลูิไดอุ้ย่า่งช้ด้เจน
เพั่�อุต้ดสนิใจแลิะทำาขอุ้ตกลิงตอุ่รอุงกบ้แบรนดใ์นเร่�อุงขอุงคา่ใช้จ้า่ย่แลิะกำาหนดเวลิา น่�เป็นสิ�งท่� PLM ช้ว่ย่ใหเ้ราทำาเช้น่น้�นได ้น้บเป็นการเปลิ่�ย่นแปลิง 
สิ�งตา่งๆ มากมาย่ ไมเ่พัย่่งในดา้นความเร็ว แตร่วมถึง้วธิิ์ค่ดิท่�เรามต่อุ่การทำาธิ์รุกจิดว้ย่”
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Otabo (www.otabo.com)
Otabo กอุ่ต้ �งข้�นในป่ 2016 โดย่เป็นบรษ้ิัทผลิติรอุงเทา้ เส่�อุผา้ แลิะเคร่�อุงแตง่กาย่ในระด้บนานาช้าต ิหลิ้งจากท่�ประกอุบธิ์รุกจิผลิติรอุงเทา้มากวา่ 1 ทศวรรษั 
ซ้าบรน่ิา ฟิินเลิย่ ์ประธิ์านกรรมการบรหิารขอุงบรษ้ิัท กพ็ับวา่ บรษ้ิัทสตารท์อุป้ ซ้้�งมแ่นวคดิท่�ดน้่�น ย่ง้ไมไ่ดร้้บการสน้บสนุนเทา่ท่�ควรแลิะมศ่ก้ย่ภาพัมากกวา่ท่�ทราบกน้ 
รวมท้ �งย่ง้ต้ �งคำาถึามขอุ้หน้�งท่�สำาคญ้แลิะสามารถึสรา้งผลิลิพ้ัธิ์ท์่�แตกตา่งได ้น้�นคอุ่ “ทำาไมถึง้ปฏิเิสธิ์ลิกูคา้ราย่เล็ิกๆ ในเม่�อุท่�จรงิแลิว้พัวกเขามค่วามสำาคญ้มากท่�สดุ” 

ฟิินเลิย่เ์ริ�มสำารวจแลิะแสวงหาโอุกาสท่�จะไดจ้้บมอุ่ทำางานร่วมก้บสตารท์อุ้ปเพั่�อุสน้บสนุนความคดิสรา้งสรรคข์อุงบรษ้ิัทเหลิา่น่� โดย่สรา้งแนวทางการทำางานใน
อุตุสาหกรรมการผลิติใหเ้ป็นไปตามแบบฉบบ้ขอุงตนเอุง ซ้้�งเป็นการสน้บสนุนใหบ้รษ้ิัทเสรมิสรา้งความสม้พ้ันธิ์ก์บ้ลิกูคา้แลิะผูจ้ำาหน่าย่สนิคา้ ดำาเนนิงานอุย่า่งโปรง่ใส 
แลิะย่ด้ม้�นในคณุภาพัขอุงสนิคา้ สำาหร้บวธิิ์ก่ารขอุง Otabo น้�น น้บวา่ไมเ่หมอุ่นใคร โดย่ทำาใหบ้รษ้ิัทสตารท์อุ้ปขนาดเล็ิกสามารถึแขง่ขน้กบ้แบรนดข์นาดใหญไ่ด ้
รวมท้ �งทำาใหแ้บรนดข์นาดใหญค่ลิอุ่งตว้แลิะมป่ระสทิธิ์ภิาพัมากข้�น ป้จจบุน้น่� Otabo ดำาเนนิงานรว่มกบ้โรงงานกวา่ 50 แหง่แลิะผูจ้ำาหน่าย่วต้ถึดุบิแลิะช้ิ�นสว่นประกอุบ
หลิาย่รอุ้ย่ราย่ เพั่�อุช้ว่ย่ทำาใหแ้นวคดิท่�ดม่ศ่ก้ย่ภาพักลิาย่เป็นจรงิได ้

ABOUT CENTRIC SOFTWARE (www.centricsoftware.com)
Centric Software® ซ้้�งมส่ำาน้กงานใหญท่่�ซ้ลิิกิอุน ว้ลิเลิย่ ์ใหบ้รกิารแนวคดิผลิติภ้ณฑ์ไ์ปจนถึง้แพัลิตฟิอุรม์การเปลิ่�ย่นแปลิงเป็นดจิทิ้ลิสำาหร้บแฟิช้้�น การคา้ปลิก่ 
รอุงเทา้ สนิคา้ฟิุ่ มเฟ่ิอุย่ สนิคา้สำาหร้บกจิกรรมกลิางแจง้ แลิะสนิคา้อุปุโภคบรโิภค ซ้้�งรวมถึง้เคร่�อุงสำาอุางแลิะผลิติภณ้ฑ์ข์อุงใช้ส้ว่นตว้ อุาหาร แลิะเคร่�อุงด่�ม Centric 
PLMTM แพัลิตฟิอุรม์การจ้ดการวงจรการผลิติ (PLM) ท่�สำาคญ้ขอุง Centric มอุบฟ้ิงกช์้้�นการวางแผนการคา้ระดบ้วสิาหกจิ การพ้ัฒนาผลิติภณ้ฑ์ ์การจ้ดหาวส้ด ุคณุภาพั 
แลิะนวต้กรรมการคำานวนสด้สว่นการลิงทนุท่�ใหผ้ลิตอุบแทนตอุ่ความเส่�ย่งดท่่�สดุสำาหร้บผลิติภณ้ฑ์โ์ดย่เฉพัาะสำาหร้บอุตุสาหกรรมสนิคา้อุปุโภคบรโิภคท่�หมนุเวย่่นเร็ว 
Centric SMB จะใหค้วามสำาคญ้กบ้เคร่�อุงมอุ่หลิก้แลิะการปฏิบิต้ทิ่�ดท่่�สดุในอุตุสาหกรรมสำาหร้บแบรนดม์าแรง Centric Visual Innovation Platform (CVIP) มอุบ
ประสบการณง์านระด้บบรหิารแบบดจิทิล้ิเสมอุ่นจรงิเพั่�อุการทำางานรว่มกน้แลิะการทำาการตด้สนิใจ Centric Software เป็นผูบ้กุเบกิการทำางานทางไกลิ โดย่มแ่อุป 
บนมอุ่ถึอุ่ใหบ้รกิารเป็นแอุปแรกสำาหร้บการจ้ดการวงจรการผลิติ (PLM) แลิะเป็นท่�รูจ้้กอุย่า่งกวา้งขวางในการเช้่�อุมตอุ่ระบบอุงคก์รอุ่�นๆ หลิาย่อุงคก์ร เช้น่ ERP, DAM, 
PIM, e-com, การวางแผน แลิะอุก่มากมาย่ รวมถึง้เคร่�อุงมอุ่การทำางานสรา้งสรรคต์า่งๆ เช้น่ Adobe® Illustrator แลิะโฮสตข์อุงตว้เช้่�อุมตอุ่ CAD 3 มติ ินวต้กรรม
ขอุง Centric มพ่ัลิง้ขบ้ดน้ทางการตลิาด 100% โดย่มอุ่ต้ราการนำาไปใช้ท้่�สงูท่�สดุแลิะใช้เ้วลิารวดเร็วท่�สดุในการใหผ้ลิตอุบแทนในอุตุสาหกรรม นวต้กรรมท้ �งหมด
ขอุง Centric ช้ว่ย่ลิดเวลิาในการทำาตลิาด สง่เสรมินวต้กรรมผลิติภณ้ฑ์ ์แลิะลิดตน้ทนุตา่งๆ 

Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) เป็นเจา้ขอุงราย่ใหญข่อุง Centric Software แลิะเป็นผูน้ำาขอุงโลิกในดา้นซ้อุฟิตแ์วรอ์ุอุกแบบ 3 มติ ิ
การทำารปูจำาลิอุงแบบ 3 มติ ิแลิะโซ้ลิชู้น้ PLM

Centric Software ไดร้้บรางวล้ิอุตุสาหกรรมหลิาย่ราย่การ ซ้้�งรวมถึง้การไดร้้บเสนอุช้่�อุจาก Red Herring ใหอุ้ยู่ใ่นราย่การ Top 100 Global ในป่ 2013, 2015 แลิะ 
2016 นอุกจากน่� Centric ย่ง้ไดร้้บรางวล้ิย่อุดเย่่�ย่มอุก่หลิากหลิาย่ราย่การจาก Frost & Sullivan ในป่ 2012, 2016, 2018 แลิะ 2021 อุก่ดว้ย่

http://www.centricsoftware.com
https://www.facebook.com/CentricPLM/
https://www.instagram.com/centric_plm/
https://www.youtube.com/channel/UCuuVMHduI6fqxTc9ZnlIS6Q?sub_confirmation=1
https://www.linkedin.com/company/centric-software/
https://twitter.com/Centric_PLM
http://www.otabo.com
http://www.centricsoftware.com

