
CENTRIC PLM™ ช่ว่ยให้ ้WOOLWORTHS 
ประห้ยดัเวลาในงานบรหิ้ารไดถ้ึงึ 15-20%

ผู้้ �ค้ �าปลีกีผู้ลีติภัณัฑ์ห์ลีายประเภัทที�โดดเดน่รายนี�ชื่่�นชื่มถึงึการนำา PLM “เค้ร่�องมอ่นำาทางธุรุกจิ” 
มาใชื่ �เพื่่�อชื่ว่ยส่ง่เส่รมิการทำางานรว่มกนั ทศันวสิ่ยัในการทำางาน แลีะค้วามประหยดัคุ้ �มค้า่
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ความท้า้ท้าย

 + การตรวจส่อบย �อนกลีบั

 + การทำางานซ้ำำ�าซ้ำ �อน

 + การขาดทศันวสิ่ยัในการทำางานใน
หว่งโซ้ำอ่ปุทาน

 + การส่ร �างมาตรฐานให �กระบวนการ

 + การพื่ึ�งพื่าอเีมลีแลีะ Excel 

 + ระบบ PDM แบบเกา่ที�ลี �าส่มยั
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“เราไมไ่ด �แค้ใ่ชื่ �ระบบนี�ตั �งแตต่ �น แตเ่รายังได �
ทบทวนกระบวนการมากมาย รวมทั �งค้ �นหา 
ชื่อ่งวา่งแลีะโอกาส่เพื่่�อพื่ยายามทำาค้วามเข �าใจ
ว่า เราจะทำาให �ระบบแลีะกระบวนการทำางาน 
ดขีึ�นได �อยา่งไร” 

มอยรา่ อเล็ีกซ้ำานเดอร ์ผู้้ �จัดการโค้รงการปรับปรงุที� Woolworths 
กลี่าวถึงึค้วามยิ�งใหญ่่ของโค้รงการ การจัดการวงจรการผู้ลีติ 
(PLM) ซ้ำึ�งไม่ได �ส่่งผู้ลีกระทบต่อแผู้นกเดยีวเท่านั�น แต่ยังส่่ง
ผู้ลีกระทบตอ่แผู้นก แลีะทมีจำานวนมาก ซ้ำึ�งขบัเค้ลี่�อนให �เกดิการ
เปลีี�ยนแปลีงทั�วทั �งธุรุกจิ

หลีงัจากที�เป็นพัื่นธุมติรกบั Centric Software แลี �ว Woolworths 
กไ็ด �พื่บวา่มกีารทำางานรว่มกนัระหวา่งทมีมากขึ�นอยา่งเห็นได �ชื่ดั 
รวมทั �งมทีศันวสิ่ยัในการทำางานแลีะค้วามประหยดัคุ้ �มค้า่เพื่ิ�มขึ�น 
แตห่นึ�งในผู้้ �ค้ �าปลีกีรายใหญ่ท่ี�ส่ดุในซ้ำกีโลีกใต �นี�ดำาเนนิโค้รงการ
เปลีี�ยนแปลีงการทำางานเป็นรป้แบบดจิทิลัีให �ประส่บค้วามส่ำาเร็จ
ได �อยา่งไร

ธุรุกิจิแห้ง่ความเป็นท้่�ห้นึ�ง

Woolworths นำาเส่นอส่นิค้ �าแลีะบรกิารผู้ส่มผู้ส่านกัน ไมว่า่จะ
เป็นอาหาร แฟชื่ั�น ค้วามงาม เค้ร่�องใชื่ �ในบ �าน แลีะบรกิารทาง 
การเงนิ ร �าน Woolworths แห่งแรกได �เปิดให �ส่าธุารณชื่นใน
เม่องเค้ปทาวน์เข �าชื่มในเด่อนตุลีาค้ม ปี 1931 แลีะจวบจน
ปัจจบุนันี� Woolworths กภ็ัาค้ภัม้ใิจในการเป็นองค้ก์รที�ขบัเค้ลี่�อน 
ด �วยค้่านิยม โดยมุ่งมั�นที�จะนำาผู้ลีติภััณฑ์แ์ลีะบรกิารที�ส่ำาค้ัญ่ 
เข �าส่้ต่ลีาดกอ่นใค้ร

“ฉัันค้ดิวา่ค้ำาอธุบิายที�ดทีี�ส่ดุส่ำาหรับค้นที�ไม่ร้ �จัก Woolworths 
ก็ค้อ่ บรษัิัทนี�ทำาธุรุกจิด �านอาหาร รวมทั �งด �านเส่่�อผู้ �า บ �าน แลีะ
ค้วามงาม โดยเป็นร �านค้ �าปลีกีชื่ั �นนำาในแอฟรกิาใต �ซ้ำึ�งเป็นแบรนด์
ในฝัันที�ผู้้ �ค้นส่ามารถึเข �าถึงึร �านได �ง่าย” ส่เตซ้ำี� แอนน์ ชื่อลีทซ้ำ ์
ผู้้ �จัดการทั�วไปของแผู้นก Kidswear ที� Woolworths กลีา่วส่รปุ

Woolworths มทีมีงานกวา่ 31,000 ค้นในแอฟรกิาใต � แลีะกวา่ 
43,000 ค้นในกลีุม่บรษัิัทในซ้ำกีโลีกใต �ทั �งหมด รวมทั �งมผีู้ลีติภัณัฑ์์
ที�หลีากหลีายแลีะค้รอบค้ลีุม จงึกลี่าวได �ว่าร้ปแบบธุุรกจิของ
บรษัิัทนี�ซ้ำบัซ้ำ �อนมาก

ความท้า้ท้ายกิอ่นใช่ ้PLM

Iแม �ว่า Woolworths จะมชีื่่�อเส่ยีงในตลีาดแลีะมปีระวัตคิ้วาม
ส่ำาเร็จมายาวนาน แต่บรษัิัทก็ไม่อาจหลีีกเลีี�ยงที�ต �องเผู้ชื่ญิ่
กับค้วามท �าทายของตลีาดได � ในปัจจุบัน ค้วามรวดเร็ว ค้วาม
ค้ลีอ่งแค้ลีว่ แลีะกระบวนการทางธุรุกจิที�ค้ลีอ่งตวัเป็นส่ิ�งที�จำาเป็นใน 
ส่ภัาพื่แวดลี �อมการค้ �าปลีีกที�มีการแข่งขันส่้ง ก่อนใชื่ � PLM 
ทมีงานของ Woolworths ทำางานโดยใชื่ �ระบบที�หลีากหลีายใน
รป้แบบที�แตกตา่งกนั ซ้ำึ�งทำาให �เส่ยีเวลีาอนัมคี้า่ไป



เราไดเ้ห็้นกิารประห้ยดั 
เวลาจรงิๆ ในแงข่อง 
งานบรหิ้าร เช่น่ 
กิารสรา้งรายกิาร 
กิารเสนอราคา 

และกิารสรปุต้น้ท้นุ...
โดยเราประห้ยดัเวลา 

กิบังานบางอยา่งเห้ลา่น ั�น 
ไดอ้ยา่งนอ้ย 15-20%

“

“ 
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ชื่อลีทซ้ำอ์ธุบิายวา่ “Woolworths เป็นองค้ก์รที�ใหญ่แ่ลีะซ้ำบัซ้ำ �อน 
ค้วามส่ามารถึในการตดิตามผู้ลีติภััณฑ์ ์ตั �งแต่ขั �นตอนแนวค้ดิ
จงึเป็นเร่�องที�ท �าทาย แลีะเรายังต �องประส่บกบัค้วามซ้ำำ�าซ้ำ �อนใน
ธุรุกจิอกีด �วย”

วธิุสี่ร �างคุ้ณลีักษัณะ วธิุกีำาหนดรหัส่ แลีะวธิุจัีดการผู้ลีติภััณฑ์ ์
มีค้วามซ้ำับซ้ำ �อนมากเกนิไปก่อนที�จะเริ�มใชื่ � PLM อีกทั �งฐาน
ซ้ำัพื่พื่ลีายเออรต์า่งๆ มากมายของ Woolworths ยังทำาให �เกดิ
ค้วามซ้ำบัซ้ำ �อนยิ�งขึ�น แลีะการจัดการค้ณุภัาพื่ในทกุภัาค้ส่ว่นของ
บรษัิัทกไ็มไ่ด �มาตรฐาน

ยิ�งไปกวา่นั�น ธุรุกจินี�ยงัทำางานในระบบการจัดการข �อมล้ีผู้ลีติภัณัฑ์ ์
(PDM) ที�ลี �าส่มัย ซ้ำึ�งทำาให �ต �องใชื่ �อเีมลีแลีะ Excel มากเกนิไป 
มกีารทำางานที�ซ้ำำ�าซ้ำ �อน การขาดการตรวจส่อบย �อนกลีบั ไปจนถึงึ
กระบวนการทางธุรุกจิที�ไมไ่ด �มาตรฐาน Woolworths จงึทราบดี
วา่ถึงึเวลีาแลี �วที�จะเปลีี�ยนแปลีงการทำางานให �เป็นรป้แบบดจิทิลัี 

“เรามรีะบบ PDM ที�ลี �าส่มยัมาก” อเล็ีกซ้ำานเดอรก์ลีา่ว “โลีกมกีาร
เปลีี�ยนแปลีงมากมาย แลีะเราจำาเป็นต �องปรับตวัแลีะเปลีี�ยนแปลีง
ไปพื่ร �อมกบัโลีกเพื่่�อให �เข �ากบัอนาค้ตได �ดขี ึ�น” 

ขนาดแลีะค้วามซ้ำับซ้ำ �อนของ Woolworths เป็นปัจจัยที�จะ
ต �องพื่จิารณาในกระบวนการค้ัดเลีอ่กโซ้ำลี้ชื่ันที�เหมาะส่มเพื่่�อ
เปลีี�ยนแปลีงการทำางานให �เป็นรป้แบบดจิทิลัี
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WOOLWORTHS เร ิ�มต้น้กิา้วส่ร่ะบบ PLM 
ไดอ้ยา่งไร

“การหา PLM ที�เหมาะส่มต �องใชื่ �เวลีาส่ักระยะ Woolworths 
เป็นผู้้ �ค้ �าปลีกีรายใหญ่่ที�ส่ลีับซ้ำับซ้ำ �อนเน่�องจากมผีู้ลีติภััณฑ์ท์ี�
หลีากหลีาย เราจงึต �องตรวจส่อบให �แน่ใจวา่ เราจะส่ามารถึหา
ระบบที�เหมาะส่มเพื่่�อรองรับค้วามซ้ำับซ้ำ �อนทั �งหมดแลีะค้วาม 
แตกตา่งของผู้ลีติภัณัฑ์ท์ี�หลีากหลีายของเราได �” อเล็ีกซ้ำานเดอร ์
กลีา่ว

Woolworths เลีอ่ก Centric PLM ด �วยเหตุผู้ลีหลีายประการ 
รวมถึงึค้วามส่ามารถึของ Centric Software ในด �านแฟชื่ั�น 
แลีะการค้ �าปลีกี การทำาให �ลีก้ค้ �าแนะนำาส่นิค้ �าแลีะบรกิารตอ่ แลีะ
โอกาส่ในการส่นับส่นุนโค้รงการในระดบัท �องถึิ�นอยา่งแท �จรงิ

“เราต �องการระบบที�เข �าใจค้วามซ้ำับซ้ำ �อนของธุุรกจิค้ �าปลีกีด �าน
แฟชื่ั�น” อเล็ีกซ้ำานเดอร์กลี่าว “ประการที�ส่อง เม่�อเราทำาการ
วจัิยแลีะได �พื่ด้ค้ยุเพื่่�อเปรยีบเทยีบกบัผู้้ �ค้ �าปลีกีรายอ่�นๆ ทั�วโลีก 
เราได �ผู้ลีตอบรับที�ดมีากในแงค่้วามส่ามารถึของ Centric ในการ
ส่นับส่นุนเรา แลีะประการที�ส่าม เราคุ้ �นเค้ยกับ Cogworks ซ้ำึ�ง
เป็นพัื่นธุมติรด �านการตดิตั �งใชื่ �งานในพื่่�นที� แลีะเราก็ได �ทราบวา่ 
Cogworks ส่ามารถึส่ง่มอบแลีะให �การส่นับส่นุนได �”

กิารเปล่�ยนท้ศิท้าง

การตดิตั �งแลีะปรับ PLM เพื่่�อใชื่ �งานใน Woolworths นั�นเส่ร็จส่ิ�น
ภายในกิำาห้นดเวลาโดยไมเ่กินิงบประมาณ แลีะมขีอบเขต้ท้่�
กิวา้งกิวา่ที�ค้าดไว �ในตอนต �น แลีะเน่�องจากค้วามซ้ำบัซ้ำ �อนของ
ธุรุกจิแลีะขนาดขององค้ก์ร กญุ่แจที�จะนำาไปส่้ค่้วามส่ำาเร็จจงึต �อง
ประกอบไปด �วยการวางแผู้นอยา่งรอบค้อบ การส่่�อส่ารที�ราบร่�น 
แลีะการเริ�มต �นโดยค้ำานงึถึงึผู้ลีส่ดุท �าย

“เราได �รับค้ำาแนะนำาหลีายอยา่งจากทมี Centric แลีะทมี Cogworks” 
อเล็ีกซ้ำานเดอรอ์ธุบิาย “เน่�องจากเรามรีะบบอย้แ่ลี �ว เราจงึต �อง
นำาระบบใหมม่าแทนที�ฟังกช์ื่นัการทำางานนั�น แลี �วจงึเพื่ิ�มส่ว่นอ่�น 
แลีะเรากไ็มส่่ามารถึนำามาใชื่ �กบัแค้ใ่นส่ว่นเล็ีกๆ ของกระบวนการ
พัื่ฒนาผู้ลีติภัณัฑ์ไ์ด � เราต �องใชื่ �กบักระบวนการทั �งหมดเพื่่�อที�จะ
ยกเลีกิการใชื่ �ระบบเกา่ได �” 

การกำาหนดปัจจัยแห่งค้วามส่ำาเร็จส่ามารถึทำาได �โดยระบุ KPI 
ตั �งแตเ่ริ�มต �น ตรวจส่อบ KPI ตลีอดทั �งโค้รงการ แลีะเริ�มโค้รงการ
อยา่งมกีลียทุธุ์
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“KPI ที�เราตดิตามวัดผู้ลีอย้่ ได �แก่ การเพื่ิ�มกำาไรส่่วนต่างของ
ผู้ลีติภัณัฑ์ ์การพัื่ฒนาด �านทศันวสิ่ยัในการทำางานแลีะการตดิตาม
เส่ �นทางวกิฤต ตลีอดจนประส่ทิธุภิัาพื่การทำางานของพื่นักงาน” 
อเล็ีกซ้ำานเดอรก์ลีา่ว “เราตดัส่นิใจที�จะจัดการกบัแตล่ีะหน่วยแลีะ
กลีุม่ธุรุกจิในขณะที�พัื่ฒนาเพื่่�อก �าวไปข �างหน �า...จัดโค้รงส่ร �างแลีะ
แบง่การทำางานเป็นชื่ว่งๆ เพื่่�อไมใ่ห �เปิดตวัทกุอยา่งกบัองค้ก์รใน
ค้รั �งใหญ่ค่้รั �งเดยีว”

ชื่อลีทซ้ำก์ลีา่วเพื่ิ�มเตมิวา่ “Centric แลีะ Cogworks มกัทำาให �เรา
ร้ �ส่กึเหมอ่นเป็นลีก้ค้ �าเพื่ยีงรายเดยีวในแอฟรกิาใต � ทั �งส่องบรษัิัท
นี�ให �ข �อม้ลีมากมายเกี�ยวกับวธิุจัีดโค้รงส่ร �างของโค้รงการแลีะ 
วธิุสี่ง่มอบโค้รงการ”

อเล็ีกซ้ำานเดอรอ์ธุบิายตอ่ไปเกี�ยวกบัวธิุทีี� Woolworths เริ�มนำา
ระบบมาใชื่ �งานโดยผู้า่นผู้้ �ใชื่ �ขั �นส่ง้ในแตล่ีะแผู้นก 

“เม่�อเราผู้า่นขั �นตอนการออกแบบแลี �ว เราพื่ยายามให �มตีัวแทน
ระหวา่งกลีุม่ เราจงึมผีู้้ �ใชื่ �ขั �นส่ง้จากทกุกลีุม่ ไมว่า่จะเป็นด �านการ
ออกแบบ การซ้ำ่�อ การวางแผู้น หรอ่เทค้โนโลีย ีจากนั�นเรากด็ำาเนนิ
การตอ่ เราได �รับค้ำาตชิื่มมากมาย เพื่ราะเราทำาตามวธิุแีบบ Iterative 
(แบง่เป็นส่ว่นยอ่ย พัื่ฒนาส่ว่นหนึ�งจนเส่ร็จ แลี �วไปพัื่ฒนาส่ว่นอ่�น
ตอ่) แลีะเม่�อเราเปิดตวัให �ใชื่ �งาน เรากท็ำาทลีีะกลีุม่ ซ้ำึ�งทำาให �เรามี
โอกาส่ในการแก �ไขการดำาเนนิงานให �เหมาะส่ม”

CENTRIC SOFTWARE 
และ COGWORKS 
(พันัธุมติ้รดา้นกิาร 
ต้ดิต้ ั�งใช่ง้านในพั้�นท้่�) 
ให้ข้อ้มล่กิบัเรามากิมาย 
เกิ่�ยวกิบัวธิุก่ิารวาง 
โครงสรา้งโปรเจกิต้ ์
และวธิุก่ิารสง่มอบ

“

“ 
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กิารเปล่�ยนแปลงไปส่ร่ะบบดจิทิ้ลั 
และกิารเปล่�ยนแปลงท้างธุรุกิจิ

กระบวนการเพื่่�อเปลีี�ยนแปลีงการทำางานให �เป็นร้ปแบบดจิทิัลี 
ส่ง่ผู้ลีกระทบตอ่ Woolworths อยา่งลีำ�าลีกึกวา่การใชื่ �ระบบ PLM 
เพื่ยีงอย่างเดยีว โดยส่่งผู้ลีต่อการพัื่ฒนาวธิุทีั �งหมดในการทำา
ธุรุกจิของบรษัิัท 

“โค้รงการนี�เป็นโอกาส่ที�เราจะได �ทบทวนอกีค้รั �งว่า ทุกอย่างที�
เราดำาเนนิการในธุรุกจิเป็นอยา่งไร” อเล็ีกซ้ำานเดอรอ์ธุบิาย “นี�จงึ
ไมไ่ด �เป็นเพื่ยีงแค้ก่ารนำาระบบมาใชื่ � แตย่ังเป็นกระบวนการแลีะ
เป็นวธิุกีารทำางานที�ยงัค้งพัื่ฒนาตอ่ไป”

Woolworths ได �รับผู้ลีตอบแทนอยา่งมากจากการลีงทนุตั �งแต่
เปิดร �าน ทั �งในแงข่องการประหยดัเวลีา การส่่�อส่ารแลีะการทำางาน
รว่มกนั การขจัดค้วามซ้ำำ�าซ้ำ �อนของงาน ค้วามประหยดัคุ้ �มค้า่ แลีะ
ทศันวสิ่ยัในการทำางานได �มากขึ�น 

“เราได �เห็นการประหยัดเวลีาจรงิๆ ในแง่ของงานบรหิาร เชื่่น 
การส่ร �างรายการ การเส่นอราค้า แลีะการส่รปุต �นทนุ ค้ณุได �เห็น
แลี �วว่าเวลีาของงานบางส่่วนนั�นลดลงอย่างนอ้ย 15-20%” 
อเล็ีกซ้ำานเดอรก์ลีา่ว “Centric PLM ชื่ว่ยให �เราใชื่ �วสั่ดไุด �อยา่งมี
ประส่ทิธุผิู้ลีมากขึ�น เพื่ิ�มค้วามค้ลีอ่งตวัให �กบักระบวนการการค้ดิ
ต �นทนุ แลีะเพื่ิ�มประส่ทิธุภิัาพื่ของกระบวนการตา่งๆ ซ้ำึ�งส่ง่ผู้ลีให �
ผลกิำาไรของผลติ้ภณัฑ์เ์พัิ�มขึ�น 0.2%”

กอ่นหน �านี� Woolworths เค้ยค้ดิต �นทนุวธิุหีนึ�งส่ำาหรับซ้ำพัื่พื่ลีายเออร์
ในท �องถึิ�นแลีะอกีวธิุหีนึ�งส่ำาหรับซ้ำพัื่พื่ลีายเออรต์า่งประเทศ แต่
ขณะนี� Centric PLM ได �ทำาให �เห็นทศันวสิ่ยัในการทำางานทั�วทั �ง
หว่งโซ้ำอ่ปุทาน

“ตอนนี�เราค้ดิต �นทุนจำานวนที�ส่ง้ขึ�นหลีายรายการผู้่านระบบ ซ้ำึ�ง
ชื่ว่ยให �เราตดัส่นิใจได �วา่ใค้รเส่นอราค้าที�ดทีี�ส่ดุ” อเล็ีกซ้ำานเดอร์
กลีา่วเส่รมิ

ชื่อลีทซ้ำก์ลีา่วถึงึประโยชื่นเ์พื่ิ�มเตมิบางประการที� Centric PLM 
มอบให �กบั Woolworths วา่ “ประโยชื่นอ์กีข �อหนึ�งค้อ่ ระบบทำางาน
บนค้ลีาวด ์ปัจจบุันนี�เราจงึส่ามารถึเข �าถึงึระบบได �ไมว่า่เราจะอย้่
ที�ไหนก็ตาม ประโยชื่น์อกีข �อหนึ�งที�ดมีากค้อ่ ทัศนวสิ่ัยในการ
ทำางานในเส่ �นทางวกิฤต แน่นอนวา่ผู้มยนิดทีี�ได �เห็นการทำางาน
ร่วมกันมากขึ�นในระบบ ขณะนี�ข �อม้ลีถึ้กจัดเก็บไว �ในศ้นยก์ลีาง
แหง่เดยีว จงึทำาให �ผู้้ �มสี่ว่นเกี�ยวข �องทกุค้นเข �าถึงึข �อมล้ีได � แลีะ
แน่นอนวา่ชื่ว่ยขจัดค้วามซ้ำำ�าซ้ำ �อนของงาน ซ้ำึ�งเป็นปัญ่หาที�เราเค้ย
ประส่บมากอ่นหน �านี�ได �”



ผลลพััธุ์

 + ตดิตั �งแลีะนำาไปใชื่ �งานได �ภัายใน 
กำาหนดเวลีาแลีะไมเ่กนิงบประมาณ 
แม �จะมขีอบเขตที�กว �างขึ�น

 + มผีู้้ �ใชื่ �จำานวนส่ง้มากนำาไปใชื่ �งาน

 + ทำางานรว่มกนัจากระยะไกลีได �

 + ใชื่ �เวลีาในงานบรหิารลีดลีง 15-20%

 + ประหยดัแลีะคุ้ �มค้า่

 + ชื่ว่ยให �มทีศันวสิ่ยัในการทำางาน

 + รองรับโมเดลีธุรุกจิที�ยั�งยน่
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คำาแนะนำาสำาห้รบัผ่ค้า้ปลก่ิผลติ้ภณัฑ์ห์้ลายประเภท้
Woolworths มีมาตรฐานระดับส่้งในฐานะที�เป็นผู้้ �ค้ �าปลีีก 
รายใหญ่ท่ี�มคี้วามซ้ำบัซ้ำ �อนแลีะขายผู้ลีติภัณัฑ์ห์ลีายประเภัท แลีะ
ให �ค้ำาแนะนำาแกผู่้้ �ที�ต �องการนำาระบบ PLM แบบใหมม่าใชื่ �

“ค้ณุจำาเป็นต �องร้ �วา่ ค้ณุต �องการเปลีี�ยนกระบวนการอะไรแลีะค้ณุ
ต �องการเปลีี�ยนแปลีงส่ิ�งไหน ค้ณุต �องตัดส่นิใจเร่�องลีำาดับค้วาม
ส่ำาค้ญั่ของด �านที�ต �องการมุง่เน �นในแงข่องหมวดหม้ห่รอ่ประเภัท
ผู้ลีติภััณฑ์ ์แลีะจัดกลีุม่ประเภัทผู้ลีติภััณฑ์ท์ี�ค้ลี �ายค้ลีงึกนัเข �าไว �
ด �วยกนั” อเล็ีกซ้ำานเดอรแ์นะนำา “ตวัอยา่งเชื่น่ เราตดัส่นิใจนำาระบบ
มาใชื่ �ในแผู้นกค้วามงามของเรา แตเ่รากไ็มไ่ด �พื่ยายามส่ร �างค้วาม
ส่บัส่นให �ตวัเองด �วยการนำาค้วามซ้ำบัซ้ำ �อนของธุรุกจิค้วามงามมาใชื่ �
ในการดำาเนนิงานด �านเค้ร่�องแตง่กาย”

ค้ำาแนะนำาที�ดทีี�ส่ดุที�เราได �รับค้อ่ การเริ�มต �นโค้รงการโดยค้ำานงึถึงึ 
เป�าหมายส่ดุท �ายแลีะทำาค้วามเข �าใจวา่ค้วามก �าวหน �าค้อ่กญุ่แจ
ส่ำาค้ญั่ 

“ค้ตพิื่จนข์องฉัันค้อ่ค้วามก �าวหน �าส่ำาค้ัญ่กวา่ค้วามส่มบร้ณ์แบบ” 
อเล็ีกซ้ำานเดอรก์ลีา่ว “ค้ณุไมส่่ามารถึมุง่ส่้ค่้วามส่มบร้ณ์แบบได �
ตั �งแตว่นัแรก”

กิารกิา้วต้อ่ไปดว้ย CENTRIC

“ฉัันค้ดิวา่ส่ิ�งตอ่ไปค้อ่การพัื่ฒนาอยา่งส่มำ�าเส่มอ ซ้ำึ�งก็เหมอ่นกบั
ระบบงานที�จะมกีารอปัเกรดอยา่งตอ่เน่�อง” อเล็ีกซ้ำานเดอรก์ลีา่ว 
“เราได �ใชื่ �โมด้ลีการจัดจำาหน่ายส่นิค้ �า แลีะตอนนี�เรากำาลีังเริ�ม
พื่จิารณาการลีงทนุในระบบการวางแผู้นของเรา โค้รงการ PLM 
เป็นค้วามส่มัพัื่นธุท์ี�ตอ่เน่�องเกี�ยวกับวธิุทีี�เราจะส่ามารถึไปถึงึจุด
ส่ง้ส่ดุจดุใหมแ่ลีะชื่ว่ยให �ผู้้ �ใชื่ �ของเราใชื่ �งานได �งา่ยขึ�น”



ขอ้มล่เกิ่�ยวกิบั WOOLWORTHS (www.woolworths.co.za)

ที� Woolworths ค้ณุภัาพื่อย้ใ่นตวัเรา เป็นปรัชื่ญ่าของเรา แลีะเป็นวธิุดีำาเนนิงานของเรา ค้ณุภัาพื่เป็นส่ิ�งที�เราส่ร �างแลีะเป็นวธิุี
ที�เรายดึมั�นมาตั �งแตปี่ 1931 โดยเป็นค้วามมุง่มั�น ค้วามหลีงใหลี แลีะค้ำาส่ญั่ญ่าที�เราให �กบัลีก้ค้ �าแลีะให �กนัแลีะกนั

เราเป็นธุรุกจิที�ขบัเค้ลี่�อนด �วยค้า่นยิม แลีะส่รรค้ส์่ร �างค้ณุภัาพื่ให �กบัลีก้ค้ �าทกุรายที�ให �บรกิาร ผู้ลีติภัณัฑ์ท์กุชื่ิ�นที�ขาย แลีะการ
ตดัส่นิใจทกุค้รั �ง ค้า่นยิมของเราบง่บอกถึงึแลีะเป็นรากฐานในการดำาเนนิธุรุกจิของเรา เราพื่ยายามปลีก้ฝัังค้า่นยิมของเราในทกุ
มติขิองธุรุกจิ ตั �งแตค่้วามเป็นผู้้ �นำาที�เน �นค้า่นยิมไปจนถึงึการส่นับส่นุนแบรนดอ์ยา่งกระตอ่รอ่ร �น ที� Woolworths เรานำาเส่นอ
ส่นิค้ �าแลีะบรกิารผู้ส่มผู้ส่านกนั ไมว่า่จะเป็นอาหาร แฟชื่ั�น ค้วามงาม เค้ร่�องใชื่ �ในบ �าน แลีะบรกิารทางการเงนิ โดยมวีสิ่ยัทศัน์
ในการเป็นผู้้ �ค้ �าปลีกีด �านแฟชื่ั�นชื่ั �นนำาในซ้ำกีโลีกใต � เรามพีื่นักงานกวา่ 31,000 ค้นในแอฟรกิาใต �แลีะกวา่ 43,000 ค้นในกลีุม่
บรษัิัทในแอฟรกิาใต � แอฟรกิา แลีะออส่ตราเลีเซ้ำยี ที�จะชื่ว่ยเปลีี�ยนวสิ่ยัทัศนน์ี�ให �กลีายเป็นค้วามจรงิ หัวใจส่ำาค้ัญ่ของธุรุกจิ 
Woolworths ค้อ่ การดำาเนนิธุรุกจิอยา่งมคี้วามรับผู้ดิชื่อบ โปรง่ใส่ แลีะมจีรยิธุรรม นอกจากนี� เรายงัมคี้วามยั�งยน่เป็นหนึ�งใน 
ค้า่นยิมแลีะกถ็ึอ่เป็นส่ิ�งที�ส่ำาค้ญั่อยา่งยิ�งในเชื่งิกลียทุธุด์ �วย โดยเราไว �วางใจให �พื่นักงานของเราเป็นศน้ยก์ลีางแหง่การส่ร �างส่รรค้์
แลีะการส่ร �างนวตักรรมของธุรุกจิโดยการผู้ส่านรวมค้วามค้ดิรเิริ�มด �านค้วามยั�งยน่เข �ากบัทกุส่ิ�งที�เราทำา ค้วามพื่ยายามรว่มกนั 
ค้วามมุง่มั�น แลีะการส่นับส่นุนจากพื่นักงาน ซ้ำพัื่พื่ลีายเออร ์แลีะลีก้ค้ �าของเรา ชื่ว่ยให �เรายงัค้งส่ร �างค้วามก �าวหน �ามากมายใน
การดำาเนนิการเพื่่�อชื่ว่ยให �โลีกแลีะชื่มุชื่นของเราเป็นส่ถึานที�ที�ดยี ิ�งขึ�น

ขอ้มล่เกิ่�ยวกิบั CENTRIC SOFTWARE (www.centricsoftware.com)

Centric Software® ซ้ำึ�งมสี่ำานักงานใหญ่ท่ี�ซ้ำลิีกิอน วลัีเลีย ์ให �บรกิารแนวค้ดิผู้ลีติภัณัฑ์ไ์ปจนถึงึแพื่ลีตฟอรม์การเปลีี�ยนแปลีง
เป็นดจิทิลัีส่ำาหรับแฟชื่ั�น การค้ �าปลีกี รองเท �า ส่นิค้ �าฟุ่ มเฟ่อย ส่นิค้ �าส่ำาหรับกจิกรรมกลีางแจ �ง แลีะส่นิค้ �าอปุโภัค้บรโิภัค้ ซ้ำึ�งรวม
ถึงึเค้ร่�องส่ำาอางแลีะผู้ลีติภัณัฑ์ข์องใชื่ �ส่ว่นตวั อาหาร แลีะเค้ร่�องด่�ม Centric PLMTM แพื่ลีตฟอรม์การจัดการวงจรการผู้ลีติ 
(PLM) ที�ส่ำาค้ญั่ของ Centric มอบฟังกช์ื่ั�นการวางแผู้นการค้ �าระดบัวสิ่าหกจิ การพัื่ฒนาผู้ลีติภัณัฑ์ ์การจัดหาวสั่ด ุค้ณุภัาพื่ แลีะ
นวตักรรมการค้ำานวนส่ดัส่ว่นการลีงทนุที�ให �ผู้ลีตอบแทนตอ่ค้วามเส่ี�ยงดทีี�ส่ดุส่ำาหรับผู้ลีติภัณัฑ์โ์ดยเฉัพื่าะส่ำาหรับอตุส่าหกรรม
ส่นิค้ �าอปุโภัค้บรโิภัค้ที�หมนุเวยีนเร็ว Centric SMB จะให �ค้วามส่ำาค้ญั่กบัเค้ร่�องมอ่หลีกัแลีะการปฏิบิตัทิี�ดทีี�ส่ดุในอตุส่าหกรรม
ส่ำาหรับแบรนดม์าแรง Centric Visual Innovation Platform (CVIP) มอบประส่บการณง์านระดบับรหิารแบบดจิทิลัีเส่มอ่นจรงิ
เพื่่�อการทำางานรว่มกนัแลีะการทำาการตดัส่นิใจ Centric Software เป็นผู้้ �บกุเบกิการทำางานทางไกลี โดยมแีอปบนมอ่ถึอ่ให �
บรกิารเป็นแอปแรกส่ำาหรับการจัดการวงจรการผู้ลีติ (PLM) แลีะเป็นที�ร้ �จักอยา่งกว �างขวางในการเชื่่�อมตอ่ระบบองค้ก์รอ่�นๆ 
หลีายองค้ก์ร เชื่น่ ERP, DAM, PIM, e-com, การวางแผู้น แลีะอกีมากมาย รวมถึงึเค้ร่�องมอ่การทำางานส่ร �างส่รรค้ต์า่งๆ เชื่น่ 
Adobe® Illustrator แลีะโฮส่ตข์องตวัเชื่่�อมตอ่ CAD 3 มติ ินวตักรรมของ Centric มพีื่ลีงัขบัดนัทางการตลีาด 100% โดย
มอีตัราการนำาไปใชื่ �ที�ส่ง้ที�ส่ดุแลีะใชื่ �เวลีารวดเร็วที�ส่ดุในการให �ผู้ลีตอบแทนในอตุส่าหกรรม นวัตกรรมทั �งหมดของ Centric 
ชื่ว่ยลีดเวลีาในการทำาตลีาด ส่ง่เส่รมินวตักรรมผู้ลีติภัณัฑ์ ์แลีะลีดต �นทนุตา่งๆ

Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) เป็นเจ �าของรายใหญ่่ของ Centric Software แลีะเป็นผู้้ �นำา 
ของโลีกในด �านซ้ำอฟตแ์วรอ์อกแบบ 3 มติ ิการทำารป้จำาลีองแบบ 3 มติ ิแลีะโซ้ำลีช้ื่นั PLM 

Centric Software ได �รับรางวลัีอตุส่าหกรรมหลีายรายการ ซ้ำึ�งรวมถึงึการได �รับเส่นอชื่่�อจาก Red Herring ให �อย้ใ่นรายการ 
Top 100 Global ในปี 2013, 2015 แลีะ 2016 นอกจากนี� Centric ยังได �รับรางวัลียอดเยี�ยมอกีหลีากหลีายรายการจาก 
Frost & Sullivan ในปี 2012, 2016, 2018 แลีะ 2021 อกีด �วย
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