
CENTRIC PLMTM เสริมิปริะสทิธิภิาพให้ก้ับั PE NATION  
เพ่�อริบัมอ่กับักัาริเติบิโติแบบกัา้วกัริะโดด

แบรนด์เ์สื้้�อผ้า้ออกกำาลังักายสื้ามารถด์ำาเนนิงานได์เ้ร็วขึ้้�นด์ว้ยแหลัง่ขึ้อ้มลูัจรงิแหลัง่เด์ยีว
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ในด์า้นการผ้ลัติ การเชื่้�อมตอ่กบั 

ระบบ ERP ขึ้องเราแลัะระบบอตัโนมตั ิ
บางอยา่งจาก PLM จะชื่ว่ยใหเ้รา 

สื้ามารถประหยดั์เวลัาในการป้อนขึ้อ้มลูั 
ได์ม้าก ซึ่้�งหมายความวา่ ทมีงานสื้ามารถ 

โฟกสัื้ไปที�ผ้ลัติภัณัฑ์ไ์ด์ ้แลัะนั�นคอ้ 
สื้ิ�งที�สื้ำาคญัที�สื้ดุ์ที� P.E NATION

“
“ 

ความทา้ทาย

 + ระบบเอกสื้ารไมส่ื้ามารถรับมอ้ในการจัด์การ 
SKU แลัะหมวด์หมูผ่้ลัติภัณัฑ์ท์ี�เพิ่ิ�มขึ้้�น

 + การเขึ้า้ถง้ไฟลัแ์ลัะการทำางาน 
นอกสื้ำานักงานชื่า้ลัง

 + ทมีตา่งๆ ตอ้งทำางานกบัตารางขึ้อ้มลูั
มากมายแทนที�จะมุง่ความสื้นใจไปที�
ผ้ลัติภัณัฑ์์
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“เราเป็นธิ์ุรกจิขึ้นาด์เล็ัก เตบิโตรวด์เร็ว แลัะ 
มีจำานวน SKU เพิ่ิ�มขึ้้�น แลัะเม้�อขึ้ยายไปยัง 
หมวด์หมูผ่้ลัติภัณัฑ์ต์า่งๆ เราก็เริ�มเห็นปัญหา”

มารก์ โรเจอรส์ื้ หัวหนา้ฝ่่ายปฏิบิัตกิารขึ้อง P.E Nation กลัา่วถง้ 
ชื่่วงเวลัาก่อนหนา้นี�ว่า แมจ้ะรูส้ื้ก้ยินด์ีที�เรามีการเติบโตแบบ
กา้วกระโด์ด์ในชื่่วงการระบาด์ขึ้องโควิด์-19 แต่ทีมงานเอง 
กร็ูส้ื้ก้หงดุ์หงดิ์แลัะเครยีด์จากการทำางานกบัแหลัง่ขึ้อ้มลูัหลัายแหง่  

แต่ความหงุด์หงิด์นั�นก็หมด์ไปในไม่กี�เด์้อนต่อมาด์ว้ยการใชื่ ้ 
Centric PLM ตอนนี�ทมีต่างๆ เริ�มจัด์การขึ้อ้มูลัที�เกี�ยวขึ้อ้งกับ
ผ้ลัติภััณฑ์ท์ั �งหมด์จากแหลัง่ขึ้อ้มลูัจรงิแหลัง่เด์ยีว รวมถง้เอกสื้าร
รายลัะเอยีด์ขึ้องผ้ลัติภัณัฑ์ ์ซึ่้�งเพิ่ิ�มประสื้ทิธิ์ภิัาพิ่ใหก้บัทมีในทันที
แลัะเพิ่ิ�มประสื้ทิธิ์ภิัาพิ่ทางธิ์รุกจิโด์ยรวมได์ ้

ชื่ดุ์ออกกำาลังักายในสื้ไตลัแ์ฟชื่ั�นแนวสื้ตรที
P.E Nation มสีื้ำานักงานใหญอ่ยูท่ี�เมอ้งซึ่ดิ์นยี ์ประเทศออสื้เตรเลัยี 
แลัะกอ่ตั �งโด์ยผู้ป้ระกอบการด์า้นฟิตเนสื้แลัะแฟชื่ั�นอยา่งพิ่ปิ เอ็ด์เวริด์์สื้ ์
แลัะแคลัร ์เทรโกนิ�ง โด์ยแบรนด์น์ำาเสื้นอแฟชื่ั�นแนวใหมค่ณุภัาพิ่เยี�ยม
สื้ำาหรับสื้วมใสื้เ่พิ่้�อออกกำาลังักายแลัะสื้วมใสื้ล่ัำาลัองในลัคุนักกฬีา

P.E Nation ยังคงมแีนวโนม้ที�จะกา้วขึ้้�นเป็นแบรนด์ช์ื่ั �นนำาขึ้อง
โลักหลังัจากมกีารเตบิโตขึ้้�นอยา่งเห็นได์ช้ื่ดั์ทั �งในแลัะตา่งประเทศ 
ในชื่ว่งไม่กี�ปีที�ผ้่านมา โด์ยกำาลัังขึ้ยายหมวด์หมู่เคร้�องแต่งกาย 
ขึ้องแบรนด์์ แลัะได์เ้ปิด์ตัวเสื้้�อผ้า้ที�สื้รา้งสื้รรค์ขึ้้�นโด์ยร่วมม้อ 
กบัแบรนด์อ์ยา่ง Speedo แลัะ H&M อยา่งไรกต็าม เพิ่้�อใหเ้ตบิโต
ได์ต้ามเป้าหมายด์งักลัา่ว ธิ์รุกจิจำาเป็นตอ้งด์ำาเนนิการอยา่งรวด์เร็ว
แลัะปรับปรงุวธิิ์กีารทำางานตลัอด์กระบวนการเพิ่้�อเพิ่ิ�มประสื้ทิธิ์ภิัาพิ่
แลัะความคลัอ่งตวัใหเ้หมาะสื้ม 

PLM คอ้ขึ้ั �นตอนตอ่ไปที�ตอบโจทย ์
“การไม่มแีหลั่งขึ้อ้มูลัจรงิแหลั่งเด์ยีวหรอ้ไม่รูว้่าจะคน้หาอะไรได์ ้
ที�ไหนนั�นเป็นเร้�องที�ทา้ทาย บางครั �งเราพิ่มิพิ่ห์มายเลัขึ้สื้ไตลัท์ี� 
ไม่ถูกตอ้งหร้ออัปเด์ตบางอย่างไม่ได์ ้ เม้�อธิ์ุรกจิขึ้ยายใหญ่ขึ้้�น  
ตารางขึ้อ้มลูัก็จะยิ�งมากขึ้้�นหรอ้อัปเด์ตขึ้อ้มลูัชื่า้ลัง แลัะนั�นทำาให ้
เราหงดุ์หงดิ์ไปด์ว้ย” มารก์อธิ์บิาย “คณุตอ้งมทีกุอยา่งภัายในระบบ
เด์ยีวกนัเพิ่้�อปรับขึ้นาด์ธิ์รุกจิใหเ้หมาะสื้ม แลัะ PLM กเ็ป็นขึ้ั �นตอน
ตอ่ไปที�เหมาะสื้ำาหรับเรา” 

P.E Nation เลั้อกใชื่โ้ซึ่ลัูชื่ั�นการจัด์การวงจรการผ้ลัติ (PLM)  
ขึ้อง Centric Software เน้�องจาก Centric Software มโีซึ่ลัชูื่ั�น 
สื้ำาหรับองค์กรที�เ ป็นนวัตกรรมสืุ้ด์ลัำ�าเพิ่้�อใชื่ใ้นการวางแผ้น 
ออกแบบ พัิ่ฒนา ใหข้ึ้อ้มูลั แลัะขึ้ายผ้ลัติภััณฑ์์ เพิ่้�อทำาใหไ้ด์ ้
ตามเป้าหมายทางกลัยทุธิ์แ์ลัะการเปลัี�ยนแปลัง การด์ำาเนนิงานไป
สืู้ร่ปูแบบด์จิทิลัั



ผ้ลัลัพัิ่ธิ์์

 + แหลัง่ขึ้อ้มลูัจรงิแหลัง่เด์ยีวชื่ว่ย 
ลัด์ขึ้อ้ผ้ดิ์พิ่ลัาด์ขึ้องขึ้อ้มลูัแลัะ 
ขึ้อ้มลูัที�หายไป

 + ทมีตา่งๆ ทำางานได์เ้ร็วขึ้้�นแลัะ 
มเีวลัามุง่เนน้ไปที�ผ้ลัติภัณัฑ์์

 + พิ่อรท์ลััซึ่พัิ่พิ่ลัายเออรจ์ะชื่ว่ยให ้
สื้ามารถแลักเปลัี�ยนขึ้อ้มลูัได์ ้
รวด์เร็วแลัะสื้มำ�าเสื้มอ

 + การเชื่้�อมตอ่ขึ้อ้มลูัระหวา่ง PLM/ERP  
จะชื่ว่ยลัด์การป้อนขึ้อ้มลูังานการผ้ลัติ 
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ทกุอยา่งครบ จบในที�เด์ยีว
“เราใชื่เ้วลัาพิ่จิารณาเลัอ้กโซึ่ลัชูื่ั�น PLM หลัายแบบ แตเ่ราเลัอ้ก  
Centric เพิ่ราะเหมาะกับเรา ทมีงาน P.E Nation มวีธิิ์ทีำางาน 
ที�สื้รา้งสื้รรค์มาก ด์ังนั�นการเชื่้�อมต่อ Adobe Illustrator  
เขึ้า้กบั Centric PLM จง้ทำาใหท้มีออกแบบสื้ามารถสื้รา้งสื้ไตลัใ์น  
Illustrator แลัะสื้ง่ไปรับคอมเมนตไ์ด์โ้ด์ยอัตโนมัต ิเม้�อสื้ามารถ
ใชื่ง้านทกุอยา่งได์ใ้นระบบเด์ยีวกนั เชื่น่ เอกสื้ารรายลัะเอยีด์ขึ้อง 
ผ้ลัติภัณัฑ์ ์ขึ้อ้มลูัจำาเพิ่าะ แลัะตน้ทนุ จง้ทำาใหท้กุอยา่งเขึ้า้ใจงา่ย
ขึ้้�นจรงิๆ” มารก์อธิ์บิาย

อกีทั �งการอนิเทอรเ์ฟซึ่ขึ้อ้มลูัที�ใชื่ง้านงา่ย มฟัีงกช์ื่นัการใชื่ง้านที�ด์ ี 
แลัะสื้ามารถสื้รา้งรายงานได์ ้ทำาใหเ้ป็นโซึ่ลัชูื่ั�นที�ครบวงจร”

มปีระสื้ทิธิ์ภิัาพิ่ตั �งแตแ่รกเริ�ม 
“ผ้มไม่น้กเลัยว่าจะได์เ้ห็นประสื้ทิธิ์ภิัาพิ่งานในทันท ีผ้ลัตอบรับ 
ที�ผ้มได์รั้บจากทมีนั�นเป็นไปใน เชื่งิบวก บางคนก็ทำางานเสื้ร็จกอ่น
กำาหนด์ ทมีตา่งๆ ได์เ้ห็นวา่ระบบใชื่ง้า่ยเพิ่ยีงใด์แลัะชื่ว่ยใหท้ำางาน
เสื้ร็จได์เ้ร็วขึ้้�นแคไ่หน” มารก์เผ้ย

“ขึ้อ้ด์ีขึ้อง Centric ก็ค้อระบบอยู่ในคลัาวด์์ คุณจ้งใชื่ง้านได์ ้
แมว้า่จะไมไ่ด์เ้ขึ้า้มาที�สื้ำานักงาน การระบาด์ขึ้องโรคเป็นตัวอยา่ง 
ที�เห็นได์ช้ื่ัด์เลัย คุณรูว้่ามกีารล็ัอกด์าวน์เป็นเวลัา 5 วัน แต่มัน 
ไมไ่ด์ท้ำาใหค้ณุตอ้งหยดุ์ทำางานหรอ้หยดุ์กา้วไปขึ้า้งหนา้”

ประสื้ทิธิ์ภิัาพิ่แลัะความแมน่ยำา 
“ในเด์อ้นตอ่ๆ มา ผ้มคดิ์วา่เราจะได์เ้ห็นประสื้ทิธิ์ภิัาพิ่งานที�ไมใ่ชื่่
แค่การสื้รา้งสื้ไตลัเ์ท่านั�น แต่ยังรวมถง้การอนุมัตสิื้ไตลัเ์หลั่านั�น 
ด์ว้ย Centric PLM จะเชื่้�อมต่อกับเคร้�องม้อการขึ้ายขึ้องเรา  
ด์ังนั�นทันทีที�สื้ไตลั์ได์รั้บการอนุมัตจิากฝ่่ายขึ้าย สื้ไตลั์นั�นจะ 
เขึ้า้ไปอยู่ในระบบขึ้องพิ่วกเขึ้าโด์ยตรง ซึ่้�งเป็นเร้�องที�ยอด์เยี�ยม  
จะไมเ่กดิ์ขึ้อ้ผ้ดิ์พิ่ลัาด์หรอ้การด์ง้ขึ้อ้มลูัผ้ดิ์อกีตอ่ไปแลัว้”

P.E Nation จะผ้สื้านรวมซึ่ัพิ่พิ่ลัายเออรเ์ขึ้า้กับ Centric PLM  
เพิ่้�อใหเ้กดิ์การทำางานรว่มกนัมากที�สื้ดุ์ สื้ง่ผ้ลัใหป้ระหยัด์เวลัาแลัะ 
ได์ง้านที�ถกูตอ้งแมน่ยำา

“เราไมต่อ้งสื้ง่อเีมลั เพิ่ราะจะมกีารสื้ง่ขึ้อ้มลูัมาจากระบบโด์ยตรง 
คณุไมจ่ำาเป็นตอ้งเปิด์โปรแกรม ตารางขึ้อ้มลูัขึ้นาด์ใหญเ่ร้�องตน้ทนุ
ที�ใชื่เ้วลัาอปัเด์ตคร้�งชื่ั�วโมง เพิ่ราะมนัซึ่บัซึ่อ้นมาก”



ขึ้อ้มลูัเกี�ยวกบั P.E Nation (www.pe-nation.com)
แนวคดิ์ขึ้อง P.E NATION ถอ้กำาเนดิ์ขึ้้�นที�เมอ้งซึ่ดิ์นยี ์ประเทศออสื้เตรเลัยีโด์ยพิ่ปิ เอ็ด์เวริด์์สื้ ์แลัแคลัร ์เทรโกนิ�ง 

นับตั �งแต่เปิด์ตัวในเด์อ้นมนีาคม ปี 2016 แบรนด์เ์สื้้�อผ้า้ที�ใสื้่ได์ท้ั �งลัำาลัองแลัะเลั่นกฬีานี�ได์ข้ึ้ยายแบบเสื้้�อผ้า้ไปจนถง้ 
ชื่ดุ์ออกกำาลัังกายเชื่งิเทคนคิขึ้ั �นสื้งู เสื้้�อผ้า้ทั�วไปจากยุค 90 ที�ชื่วนใหน้ก้ถง้อด์ตี อปุกรณ์เลั่นกฬีาบนหมิะ เคร้�องประด์ับ  
ยนีสื้แ์ฟชื่ั�น แลัะขึ้ณะนี�ก็มเีสื้้�อผ้า้พิ่้�นฐานทั�วไปด์ว้ย ในปี 2019 นี� P.E NATION ด์ำาเนนิงานอย่างตอ่เน้�องแลัะพัิ่ฒนาได์ ้
อยา่งรวด์เร็วน่าเหลัอ้เชื่้�อ โด์ยขึ้ยายหมวด์หมูผ่้ลัติภััณฑ์ใ์หม ่ผ้ลัติภััณฑ์ร์ุน่พิ่เิศษ มไีอเด์ยีรเิริ�มระด์ับโลักมากมาย แลัะการ 
รว่มมอ้กนัระหวา่งแบรนด์ท์ี�มแีนวคดิ์เด์ยีวกนั

P.E NATION ถอ้กำาเนดิ์ขึ้้�นจากการที�ทั�วโลักตอ้งการชื่ดุ์ออกกำาลังักายอเนกประสื้งคไ์ปพิ่รอ้มๆ กบัการเปลัี�ยนแปลังวถิชีื่วีติ
ใหม้คีวามเร่งรบีมากขึ้้�น เทรนด์ไ์ลัฟ์สื้ไตลัท์ี�ผู้ห้ญงิใสื้ช่ื่ดุ์ออกกำาลัังกายตลัอด์ทั �งวันเผ้ยใหเ้ห็นชื่อ่งว่างที�แทจ้รงิในตลัาด์  
ซึ่้�งแสื้ด์งใหเ้ห็นอย่างชื่ัด์เจนถง้ความตอ้งการใสื้่เสื้้�อผ้า้แฟชื่ั�นสื้ำาหรับการออกกำาลัังกาย เชื่่น ชืุ่ด์ออกกำาลัังกายที�เนน้
การออกแบบ กา้วตามเทรนด์แ์ฟชื่ั�นระด์ับโลัก ใชื่ส้ื้สีื้ันที�คัด์สื้รรสื้ำาหรับฤด์ูกาลั รวมทั �งลัวด์ลัายที�คดิ์คน้มาเป็นอย่างด์ ี 
ออกแบบใหม้สีื้ไตลั ์แลัะสื้วมใสื้เ่ป็นแฟชื่ั�นได์ ้แตย่งัคงมปีระสื้ทิธิ์ภิัาพิ่หลักัในการผ้ลัติแลัะคณุสื้มบตัทิางเทคนคิขึ้องชื่ดุ์กฬีา 
นอกจากนี� ยังมคีวามสื้วยงามที�โด์ด์เด์น่แลัะเป็นเอกลัักษณ์ ซึ่้�งแบรนด์ย์ด้์มั�นเสื้มอมาแลัะเป็นที�ยอมรับอยา่งสื้งู ตลัอด์จน 
วสิื้ัยทัศน์แลัะการสื้้�อสื้ารที�ชื่ัด์เจนขึ้องแบรนด์์ ซึ่้�งเป็นพิ่้�นฐานขึ้องการสื้รา้งแลัะการสื้รา้งสื้รรค์หน้�งในแบรนด์์เสื้้�อผ้า้ 

ออกกำาลังักายที�เป็นที�ปรารถนาแลัะปรับเปลัี�ยนได์ม้ากที�สื้ดุ์ ซึ่้�งกา้วสืู้เ่วทรีะด์บันานาชื่าตดิ์ว้ยความมุง่มั�นแลัะกำาลังัพิ่ลักิโฉม
ตลัาด์ระด์บัโลักขึ้องเสื้้�อผ้า้ที�ใสื้ไ่ด์ท้ั �งลัำาลัองแลัะเลัน่กฬีา

ปรัชื่ญาขึ้อง P.E NATION ใหค้วามสื้ำาคัญไปที�การออกแบบแลัะการสื้รรสื้รา้งอย่างมคีณุภัาพิ่ ในขึ้ณะเด์ยีวกันก็รังสื้รรค ์
แฟชื่ั�นที�กา้วลัำ�า พิ่รอ้มกับใหค้วามทันสื้มัยแลัะความสื้บายในการสื้วมใสื้่ ซึ่้�งออกแบบมาโด์ยเฉพิ่าะเพิ่้�อใหคุ้ณใสื้่ใน 
ชื่วีติประจำาวนัได์ด้์ว้ย นอกจากนี� แบรนด์ย์งัสื้ะทอ้นใหเ้ห็นถง้ความแข็ึ้งแกรง่ขึ้องชื่มุชื่นแลัะการรว่มมอ้กนั รวมทั �งสื้ง่เสื้รมิให ้
ผู้ห้ญงิคน้พิ่บสื้ิ�งที�ชื่อบแลัะความสื้ามารถขึ้องตนเอง พิ่รอ้มเพิ่ลัดิ์เพิ่ลันิไปกับวถิชีื่วีติแบบไมห่ยดุ์นิ�ง P.E Nation เสื้้�อผ้า้ 
ออกกำาลังักายแลัะลัำาลัองเพิ่้�อชื่วีติคนเมอ้งที�ไมห่ยดุ์นิ�ง โด์ยออกแบบมาพิ่รอ้มใหใ้สื้ไ่ด์ท้ั �งวนัแลัะทกุวนั

ขึ้อ้มลูัเกี�ยวกบั CENTRIC SOFTWARE (www.centricsoftware.com)
Centric Software® ซึ่้�งมสีื้ำานักงานใหญท่ี�ซึ่ลิักิอน วลััเลัย ์ใหบ้รกิารแนวคดิ์ผ้ลัติภัณัฑ์ไ์ปจนถง้แพิ่ลัตฟอรม์การเปลัี�ยนแปลัง
เป็นด์จิทิัลัสื้ำาหรับแฟชื่ั�น การคา้ปลักี รองเทา้ สื้นิคา้ฟุ่ มเฟ้อย สื้นิคา้สื้ำาหรับกจิกรรมกลัางแจง้ แลัะสื้นิคา้อุปโภัคบรโิภัค  

ซึ่้�งรวมถง้เคร้�องสื้ำาอางแลัะผ้ลัติภััณฑ์ข์ึ้องใชื่ส้ื้่วนตัว อาหาร แลัะเคร้�องด์้�ม Centric PLMTM แพิ่ลัตฟอร์มการจัด์การ
วงจรผ้ลัติภััณฑ์์ (PLM) ที�สื้ำาคัญขึ้อง Centric มีฟังก์ชื่ั�นการวางแผ้นการคา้ การพัิ่ฒนาผ้ลัติภััณฑ์์ การจัด์หาวัสื้ด์ ุ
คุณภัาพิ่ แลัะนวัตกรรมที�คุม้ค่าต่อการลังทุนที�ใหผ้้ลัตอบแทนที�ด์ทีี�สื้ดุ์สื้ำาหรับผ้ลัติภััณฑ์โ์ด์ยเฉพิ่าะสื้ำาหรับอุตสื้าหกรรม
สื้ินคา้อุปโภัคบริโภัคที�หมุนเวียนเร็ว Centric SMB จะใหค้วามสื้ำาคัญกับเคร้�องม้อหลัักแลัะการปฏิิบัติที�ด์ีที�สืุ้ด์ 
ในอตุสื้าหกรรมสื้ำาหรับแบรนด์ม์าแรง Centric Visual Innovation Platform (CVIP) มอบประสื้บการณ์งานระด์ับบรหิาร 
แบบด์จิทิัลัเสื้มอ้นจรงิเพิ่้�อการทำางานรว่มกนัแลัะการทำาการตดั์สื้นิใจ Centric Software เป็นผู้บ้กุเบกิการทำางานทางไกลั 
โด์ยมแีอปพิ่ลัเิคชื่ั�นบนมอ้ถอ้ใหบ้รกิารเป็นรายแรกสื้ำาหรับการจัด์การวงจรผ้ลัติภัณัฑ์ ์(PLM) แลัะเป็นที�รูจั้กอยา่งกวา้งขึ้วาง 
ในการเชื่้�อมตอ่ระบบองคก์รอ้�นๆ หลัายองคก์ร เชื่น่ ERP, DAM, PIM, e-com, การวางแผ้น แลัะอกีมากมาย รวมถง้เคร้�องมอ้ 
การทำางานสื้รา้งสื้รรคต์่างๆ เชื่น่ Adobe® Illustrator แลัะโฮสื้ตข์ึ้องตัวเชื่้�อมต่อ CAD 3 มติ ินวัตกรรมขึ้อง Centric  
มพีิ่ลัังขึ้ับเคลั้�อนทางการตลัาด์ 100% โด์ยมอีัตราการนำาไปใชื่ส้ืู้งที�สืุ้ด์แลัะใชื่เ้วลัารวด์เร็วที�สืุ้ด์ในการใหผ้้ลัตอบแทน 
ในอตุสื้าหกรรม นวตักรรมทั �งหมด์ขึ้อง Centric ชื่ว่ยลัด์เวลัาในการออกสืู้ต่ลัาด์ สื้ง่เสื้รมินวตักรรมผ้ลัติภัณัฑ์ ์แลัะลัด์ตน้ทนุตา่งๆ

Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) เป็นเจา้ขึ้องรายใหญข่ึ้อง Centric Software แลัะเป็นผู้น้ำา
ขึ้องโลักในด์า้นซึ่อฟตแ์วรอ์อกแบบ 3 มติ ิการทำารปูจำาลัองแบบ 3 มติ ิแลัะโซึ่ลัชูื่นั PLM

Centric Software ได์รั้บรางวลััอตุสื้าหกรรมหลัายรายการ ซึ่้�งรวมถง้การได์รั้บเสื้นอชื่้�อจาก Red Herring ใหอ้ยูใ่นรายการ 
Top 100 Global ในปี 2013, 2015 แลัะ 2016 นอกจากนี� Centric ยังได์รั้บรางวัลัยอด์เยี�ยมอกีหลัากหลัายรายการ 
จาก Frost & Sullivan ในปี 2012, 2016, 2018 แลัะ 2021 อกีด์ว้ย

www.centricsoftware.com
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