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TENTREE บ่ม่เพิาะร็ากฐานทางร็ะบ่บ่ด้จิทิลั



ความท้าทาย
+	 การบรหิารการเติบิโติท่�รวดเร็วสงู

+	 การขาดทศันวสิยัแลิะความโปรง่ใสใน 
การทำางาน

+	 รปูแบบสทิธิ์ิ�การใช้ง้าน	PLM	แบบดั �งเดมิ 
นั�นมร่าคาแพงสงูลิิ�วจนเกนิไป

+	 การรายงานท่�ติอ้งใช้ค้นทำานั�นกนิเวลิา 
ทำางานมาก

+	 ติอ้งมเ่ทคโนโลิยช่้ว่ยในการพัฒนาให ้
สอดคลิอ้งกบัการเปลิ่�ยนแปลิงในธิ์รุกจิ

+	 เป้าหมายดา้นความยั�งยนืสงูมาก
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“ติั �งแติป่่	2015	ทม่ของเราขยายขนาดมากข้�นเป็น	3	เทา่	ในเวลิาเพย่ง	5	ป่	
เราเปลิ่�ยนจากพมิพเ์สื�อยดืไมก่่�ติวัมาเป็นมากกวา่	500,000	ติวัติอ่ป่	สง่ผลิให ้
เครื�องมอือยา่งติารางขอ้มลูิแลิะอเ่มลิ	ท่�เราเคยใช้จั้ดการกระบวนการภายใน
ติา่งๆ	ในช้ว่งแรกเริ�มนั�น	ไมเ่หมาะสมอก่ติอ่ไปเมื�อเราติอ้งขยายการผลิติิ”

เดอรร์คิ	เอมสลิย่	์ประธิ์านกรรมการบรหิารของ	tentree	กลิ่าวถึง้สภาวะ
แวดลิอ้มในช้ว่งท่�บรษัิัทขยายติัวอยา่งรวดเร็ววา่	“อัติราการเติบิโติเป็นเรื�อง
ท่�น่าติื�นเติน้	แติก่็เป็นเรื�องท่�ทา้ทายในแงข่องปรมิาณดว้ยเช้น่กนั”	ปัจจบุันน่�	
tentree	ออกแบบแลิะพัฒนาสไติลิเ์พิ�มมากข้�นในทกุฤดกูาลิ	โดยวางจำาหน่าย
ผลิติิภณัฑ์ข์อง	tentree	ไปทั�วอเมรกิาเหนอืผา่นคูค่า้ดา้นคา้ปลิก่	คา้สง่	แลิะ
ช้อ่งทางอค่อมเมริซ์ท่�บรษัิัทเป็นเจา้ของ	พรอ้มไดรั้บความสนใจเพิ�มมากข้�นจาก
ผูค้า้ปลิก่ในออสเติรเลิย่แลิะยโุรป	บรษัิัทแฟช้ั�นแหง่น่�กา้วมาสูจ่ดุน่�ไดอ้ยา่งไร

ตน้ไม ้10 ตน้ตอ่ทกุร็ายการ็สำนิคา้
tentree	ไดรั้บการกอ่ติั �งข้�นในป่	2012	แลิะมุง่มั�นอยา่งไมล่ิดลิะในการสรา้ง
ธิ์รุกจิเสื�อผา้ท่�คำานง้ถึง้สิ�งแวดลิอ้มในรปูแบบใหม	่โดยเริ�มจากสำานักงานใหญ่ใ่น
เมอืงแวนคเูวอร	์ประเทศแคนาดา	เอมสลิย่ก์ลิา่ววา่	“เราเช้ื�อวา่การเปลิ่�ยนแปลิง
อันยิ�งใหญ่่เริ�มจากสิ�งเล็ิกๆ	ติน้ไมค้ือเหติุผลิท่�ทำาใหธ้ิ์ุรกจิของเราคงอยู	่ 
เราไมไ่ดม้องวา่ติวัเองเป็นบรษัิัทเสื�อผา้ท่�เกดิข้�นมาเพื�อปลิกูติน้ไม	้แติเ่รามอง
วา่ติวัเองเป็นบรษัิัทท่�ปลิกูติน้ไมแ้ลิะเกดิข้�นมาเพื�อขายเสื�อผา้”

tentree	มแ่นวทางท่�เป็นหลิักในการปฏิบิัติอิยู	่3	ประการคอื	การใหบ้รกิาร	 
ความโปร่งใส	แลิะชุ้มช้น	อก่ทั �งยังพจิารณาอย่างรอบคอบในการกำาหนด
ทอ้งถึิ�นเป้าหมายท่�จะไดรั้บประโยช้นม์ากท่�สดุจากการปลิกูติน้ไม	้แลิะลิกูคา้ 
ก็สามารถึใช้ร้หัสเฉพาะเพื�อติดิติามไดว้่า	สนิคา้ช้ิ�นท่�ซื�อนั�นจะใหม้ส่่วนใน 
การปลิกูติน้ไมท้่�ไหน	

แมว้า่ความยั�งยนืจะเป็นสิ�งแรกท่�มากอ่นสำาหรับ	tentree	แติผ่ลิติิภณัฑ์ก์็ผา่น
การคดิกลิั�นกรองมาอยา่งด	่โดยบรษัิัทสรา้งสรรคเ์สื�อผา้แลิะเครื�องแติง่กาย
คณุภาพสงู	ซ้�งสง่เสรมิใหผู้ค้นออกไปผจญ่ภยักลิางแจง้แลิะมส่ว่นรว่มในดา้น
สิ�งแวดลิอ้ม

การท่�	tentree	ปลิกูติน้ไม	้10	ติน้ติอ่ผลิติิภณัฑ์แ์ติล่ิะช้ิ�นท่�ขายไดนั้�น	ทำาให ้
ลิกูคา้ไดม้ส่ว่นรว่มในการปลิกูติน้ไมไ้ดถ้ึง้หลิายลิา้นติน้ในขณะน่�	แลิะ	tentree 
ยงัวางเป้าหมายท่�จะปลิกูใหถ้ึง้	1	พันลิา้นติน้ภายในป่	2030	อก่ดว้ย	

เมื�อ	SKU	หรือรหัสสนิคา้ของ	tentree	 เพิ�มจำานวนข้�นมาก	วธิิ์่การเดมิๆ	 
ในการติดิติามการผลิติิจง้เริ�มเป็นอปุสรรคติอ่ความสามารถึในการขยายธิ์รุกจิ
โดยปราศจากการลิดคณุคา่หลิกั	ดว้ยเหตินุ่�	tentree	จง้รับพนักงานใหมจ่ำานวน
มากมายเขา้มาเพื�อจัดการกับผลิติิภัณฑ์ใ์หม่	แลิะติอ้งการเทคโนโลิยใ่หม ่
เพื�อติดิติามการออกแบบ	การพัฒนา	แลิะการผลิติิไดอ้ย่างมป่ระสทิธิ์ภิาพ 
มากข้�น	

เทคโนโลยใีหมเ่พิ่�อกา้วใหมใ่นการ็เตบิ่โต

“

“

คา่ใชิจ้า่ยในการ็ใชิ ้ 
CENTRIC PLM อย่ใ่นร็ะด้บั่ 
ที�จบั่ตอ้งได้ ้และโซลช่ินันี� 
ยงัมทีกุอยา่งที�เร็าตอ้งการ็  
อกีท ั�งยงัมชุีิด้โมด้ล่เพิิ�มที� 

ชิว่ยใหเ้ร็าขยายการ็ใชิง้านได้ ้
เม่�อความตอ้งการ็ของเร็า 

เพิิ�มข้�น เร็าอยากวางร็ากฐาน 
ที�ด้เีพิ่�อชิว่ยสำง่เสำร็มิการ็เตบิ่โต  
ซ้�งไมใ่ชิแ่ค ่2-3 ปีีขา้งหนา้ แต ่
เป็ีนอกี 5 หร็อ่ 10 ปีีขา้งหนา้



tentree	 คำาน้งถึ้ง ปัจ จัยดา้นสิ�งแวดลิอ้ม	 สังคม	 แลิะบรรษััทภิบาลิ	 
(Environmental, Social, and Governance	หรือ	ESG)	อย่างจริงจัง	 
“เราทุ่มเทในการผลิติิสนิคา้ไปพรอ้มกับรับผดิช้อบติ่อสังคม	แติ่การมรู่ปแบบ 
การสื�อสารติ่างๆ	มากมายแลิะไม่เช้ื�อมโยงกันนั�นทำาใหก้ารรับผิดช้อบใน 
ระดับภายในองคก์รเป็นเรื�องยาก”	เอมสลิย่ก์ลิ่าว	“สิ�งท่�ทา้ทา้ยท่�สุดประการ 
หน้�งท่�เราเผช้ญิ่อยู่ก็คอื	การติรวจสอบยอ้นกลิับผ่านห่วงโซ่อุปทานของเรา 
ทั �งหมด	ห่วงโซก่ารคุม้ครองพยานหลิักฐาน	 (Chain of Custody)	คอืสิ�งท่� 
ทา้ทายอย่างมหาศาลิ	โดยเฉพาะในเรื�องวัสดุท่�ยั�งยนื	ซ้�งมักถึูกอา้งถึง้ท่�มา 
ของผลิติิภัณฑ์แ์ลิะวธิิ์ก่ารท่�แทจ้รงิในการทำาฟาร์มปลิูกฝ้้ายออร์แกนิค	แลิะ 
ในเรื�องความสามารถึในการติดิติามแลิะติรวจสอบยอ้นกลิับท่�มาของแติ่ลิะ 
ผลิติิภัณฑ์	์เราสามารถึทำาไดผ้า่นทางเทคโนโลิยเ่ทา่นั�น”	โดยซอฟติแ์วรค์วาม
โปรง่ใสในดา้นหว่งโซอ่ปุทานเป็นวธิิ์ห่น้�งท่�จะช้ว่ยใหแ้น่ใจไดว้า่	จะสามารถึเห็น
การทำางานติั �งแติร่ะดบัแนวคดิไปจนถึง้การวางสนิคา้ในหา้งรา้นติา่งๆ
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CENTRIC เขา้มามสีำว่นชิว่ยยกร็ะด้บั่การ็ทำางาน
หลิังจากคน้ควา้หาขอ้มูลิ	tentree	ก็พบว่า	แบรนดท์่�ตินช้ื�นช้อบนั�นพัฒนา
ผลิติิภณัฑ์โ์ดยใช้โ้ซลิชู้นั	PLM	แทนติารางขอ้มลูิ	การใสข่อ้มลูิดว้ยตินเอง	แลิะ
อเ่มลิ	อยา่งไรก็ติาม	ผูใ้หบ้รกิารซอฟติแ์วร	์PLM	หลิายรายมร่ปูแบบการใหส้ทิธิ์ิ�
ใช้ง้านซอฟติแ์วรแ์บบดั �งเดมิ	ซ้�งมร่าคาแพงจนเกนิไปสำาหรับธิ์รุกจิขนาดเล็ิกท่�ม่
การเคลิื�อนไหวอยา่งรวดเร็วเช้น่	tentree “เพื�อการเติบิโติท่�ยั�งยนื	การเกบ็เงนิสด
ไวใ้นองคก์รยอ่มมค่วามสำาคัญ่มากอยา่งแน่นอน”	เอมสลิย่ก์ลิา่ว	“เราไมอ่ยาก 
ซื�อเซริฟ์เวอรห์รอืจา้งทม่งานภายในเพื�อรองรับ	PLM”

โซลิชู้นัท่�เหมาะสมท่�สดุแลิะมร่ปูแบบสมาช้กิท่�ลิงติวัคอื	Centric PLM™	ซ้�งทำางาน
บนระบบคลิาวดแ์ลิะปรับใหล้ิงติวักบัธิ์รุกจิขนาดเล็ิกแลิะขนาดกลิางโดยเฉพาะ	
“มร่ปูแบบการสมัครใช้ง้านอื�นๆ	แติก่็ไมม่ใ่ครท่�มข่ด่ความสามารถึ	ความงา่ยใน
การใช้ง้าน	แลิะการรองรับการขยายติวัไดเ้หมอืน	Centric PLM”	เอมสลิย่ก์ลิา่ว

นอกเหนือจากเรื�องราคา	tentree	ยังพจิารณาปัจจัยอื�นๆ	ในการติัดสนิใจ	 
“เราเป็นบริษััทนอ้งใหม่ท่�เกดิข้�นจากกลิุ่มคนรุ่นใหม่	 ดังนั�นเราจ้งใช้ช้้่ว ิติ 
โดยอาศัยอินเทอร์เน็ติเป็นสำาคัญ่”	 อาร์เธิ์อร์	 โคโนนุก	ผูอ้ำานวยการฝ่้าย
ครเ่อทฟ่อธิ์บิาย	“เราจำาเป็นติอ้งมโ่ซลิชู้นัท่�เขา้ใช้ง้านไดจ้ากทกุท่�	ติลิอดเวลิา	 
แลิะสามารถึปรับเพื�อรองรับการเติบิโติท่�กำาลิังเกดิข้�นได	้ค่าใช้จ้่ายในการใช้	้
Centric PLM	อยูใ่นระดบัท่�จับติอ้งได	้แลิะโซลิชู้นัน่�ยงัมท่กุอยา่งท่�เราติอ้งการ	
อก่ทั �งยงัมช่้ดุโมดลูิเพิ�มท่�ช้ว่ยใหเ้ราขยายการใช้ง้านไดเ้มื�อความติอ้งการของเรา
เพิ�มข้�น	เราอยากวางรากฐานท่�ดเ่พื�อช้ว่ยสง่เสรมิการเติบิโติ	ซ้�งไมใ่ช้แ่ค	่2-3	ป่
ขา้งหนา้	แติเ่ป็นอก่	5	หรอื	10	ป่ขา้งหนา้”

ผลลัพิธ์
+	 จำานวนหมวดหมูผ่ลิติิภณัฑ์เ์พิ�มข้�น	33%

+	 เกดิความโปรง่ใสอยา่งเต็ิมท่�ในดา้นการ
ออกแบบแลิะพัฒนาผลิติิภณัฑ์	์

+	 ติอบสนองติอ่ติลิาดไดด้ข่ ้�น	

+	 มก่ารรายงานแลิะการจัดการขั �นติอนการ
ทำางานท่�เป็นไปโดยอตัิโนมตัิิ

+	 ลิดเวลิาในการทำางานออกแบบติามปกติิ

+	 ปลิกูติน้ไมไ้ด	้66	ลิา้นติน้

สำภาพิแวด้ลอ้มในการ็ออกแบ่บ่
ลิซิา	ไลิ	ผูช้้ว่ยนักออกแบบเครื�องแติง่กายแลิะเสื�อผา้ถึกั	อธิ์บิายเก่�ยวกบักระบวน 
การทำางานแบบใช้ค้นลิงมอืทำาของ	tentree	กอ่นท่�จะมาใช้	้Centric	วา่	“ในการ
ทำาเอกสารรายลิะเอย่ดของผลิติิภัณฑ์นั์�น	เราติอ้งจับภาพหนา้จอเพื�อเอาไฟลิ	์
Illustrator	มาใสใ่น	Excel	ติอ้งใสข่อ้มลูิการวดัติา่งๆ	ดว้ยติวัเอง	ผังขนาดแลิะ
ระบบการใหเ้กรด	ทั �งหมดน่�กท็ำาผา่นติารางขอ้มลูิเหลิา่น่�	แลิะเพราะเราสง่เอกสาร	
Microsoft	ไปใหโ้รงงาน	จง้มกัมโ่อกาสเกดิขอ้ผดิพลิาด”

“ในฐานะนักออกแบบ	ถึอืเป็นเรื�องใหญ่่ท่�จะติอ้งขจัดขั �นติอนการทำางานดว้ย
ตินเองแบบน่�”	ไลิกลิา่ว	“ซอฟติแ์วรน์่�ทำาใหม้เ่วลิามากข้�นเยอะสำาหรับงานดา้น
ความคดิสรา้งสรรคแ์ลิะงานท่�เราช้ำานาญ่	เพราะฉะนั�นเราก็เลิยสามารถึรา่งแบบ
แลิะสรา้งสรรคผ์ลิงานไดด้ว้ยวธิิ์น่่�	การลิงสเ่สน้เป็นหน้�งในขั �นติอนการออกแบบ	
ซ้�งเราติอ้งดวูา่	SKU	อะไรแลิะใช้ส้อ่ะไร	กอ่นท่�จะมาใช้	้Centric	จรงิๆ	แลิว้เรา
ติอ้งพมิพไ์ฟลิ	์Illustrator	ออกมาแลิว้นับสต่ิา่งๆ	ทั �งหมดกนัเอง	แติต่ิอนน่�กแ็ค่
ใช้ต้ิัวกรองดเูฉพาะขอ้มลูิของซซ่นันั�น	สิ�งท่�น่าจะใช้เ้วลิาทำางานหลิายช้ั�วโมงก็
ลิดลิงมาเหลิอื	10-20	นาท”่

ระบบเทคโนโลิยท่่�บังคับใหผู้ใ้ช้ต้ิอ้งใช้นั้�นแสดงวา่ไมไ่ดส้นองติอ่วัติถึปุระสงค์
ของระบบเอง		“แติ่การมอ่นิเทอรเ์ฟซท่�ใช้ง้านง่ายอย่างน่�ทำาใหก้ระบวนการ 
เรย่นรูว้ธิิ์ใ่ช้ง้านนั�นเป็นไปอย่างรวดเร็วจรงิๆ	การเรย่นรูจ้ง้เป็นเรื�องท่�ง่ายมาก
สำาหรับคนท่�ไมเ่คยใช้ซ้อฟติแ์วรน์่�”	โคนูนักกลิา่ว

นอกเหนือจากการเพิ�มความพง้พอใจของผูใ้ช้แ้ลิว้	Centric PLM	ยังสง่เสรมิการทำางานร่วมกันใหเ้ป็นไปเองโดยธิ์รรมช้าติ	ิแลิะใหผ้ลิลิัพธิ์ด์เ่ย่�ยมใน 
ดา้นน่�เช้น่กัน	“กอ่นท่�จะมาใช้	้PLM	ติอ้งมส่มาช้กิในทม่สักหน้�งคนท่�คอยอัปเดติขอ้มูลิการเปลิ่�ยนแปลิงติ่างๆ	ในเอกสารหลิัก”	โคนูนักกลิ่าว	“แติ ่
ติอนน่�	นักออกแบบท่�ทำางานใน	Illustrator	สามารถึทำางานเก่�ยวกบัสไติลิใ์น	PLM	ได	้แลิว้ทม่ติา่งๆ	ท่�จัดการสนิคา้แลิะบรหิารสายผลิติิภณัฑ์ก์จ็ะไดรั้บ
งานสไติลิเ์พื�อนำาไปพจิารณาไดใ้นทนัท	่กระบวนการท่�วา่น่�เคยใช้เ้วลิาไมเ่กนิ	2	วนั	แติเ่มื�อทำางานรว่มกนัผา่น	Centric PLM	เราสามารถึจัดการการอปัเดติ
แบบเดย่วกนัไดใ้นเวลิาแคช่้ั�วโมงเดย่ว	สง่ออกเอกสารขอ้มลูิสายผลิติิภณัฑ์	์แลิว้กพ็รอ้มท่�จะเดนิหนา้งานติอ่ไดเ้ลิย”



ผลลพัิธท์ ี�เห็น
tentree	ติั �งใจลิดจำานวนสไติลิล์ิง	20-30%	เพื�อโฟกัสท่�ความลิก้ซ้�งมากกว่าความหลิากหลิาย	สรา้งความสัมพันธิ์ท์่�แน่นแฟ้นกับพันธิ์มติิรรายสำาคัญ่ 
ท่�ผลิติิวัสดุท่�ยั�งยืนแลิะย่อยสลิายไดต้ิามธิ์รรมช้าติ	ิแลิะเพิ�มจำานวนหมวดหมู่ผลิติิภัณฑ์จ์าก	15	 เป็น	20	โดยเพิ�มเครื�องแติ่งกายอย่างกระเป๋าเงนิ	 
กระเป๋าสะพายหลิงั	แลิะขวดบรรจนุำ�า

อนิเทอรเ์ฟซของ	Centric PLM	ไมเ่พย่งทำาใหเ้ห็นภาพการทำางานแลิะใช้ง้านงา่ย	แติย่งัช้ว่ยลิดการใช้เ้วลิาแลิะมค่วามสำาคญั่ในการทำาใหส้ไติลิข์อง	tentree 
ถึกูติอ้งสมบรูณ	์พรอ้มเพิ�มความเร็วในการนำาผลิติิภณัฑ์ข์องแบรนดอ์อกวางติลิาดดว้ย

ไลิกลิ่าวว่า	“แติ่กอ่นน่�	มง่านสำาคัญ่ๆ	ท่�ติอ้งทำาเองกับมอืหลิายงานดว้ยกัน	แลิะก็น่าอายจรงิๆ	ท่�เมื�อเกดิความคดิสรา้งสรรคข์้�นมาแลิว้อยากจะร่างแบบ 
แลิะลิงส	่แติก่็ติอ้งจัดการกบังานท่�น่าเบื�อพวกนั�น	ติอนน่�ขั �นติอนการทำางานนั�นเป็นไปอยา่งรวดเร็ว	ทำาใหม้เ่วลิาสำาหรับงานความคดิสรา้งสรรค	์แน่นอนวา่ 
เราไมอ่าจมช่้ว่ติิท่�	tentree	ไดถ้ึา้ไมม่	่Centric”

การ็ผลกัด้นัใหเ้กดิ้ปีร็ะสำทิธภิาพิและความย ั�งยน่
ลิูโดวคิ	ดูรัน	ผูอ้ำานวยการการคา้ผลิติิภัณฑ์	์อธิ์บิายเก่�ยวกับสภาพท่� 
เกดิข้�นในการใช้ร้ะบบการทำางานแบบแยกสว่นหรอืไซโลิว่า	“ขอ้มูลิ 
ของคุณม่แนวโนม้ท่�จะอยู่กระจัดกระจายในแพลิติฟอร์มติ่างๆ	แลิะ 
เพราะเหติุน่�	การรวมศูนยข์อ้มูลิจง้เริ�มติน้ข้�น	จากจุดน่�	คุณสามารถึ
เพิ�มเครื�องมอือื�นๆ	ใสฟั่งกช์้นัการทำางานติา่งๆ	ในฐานขอ้มลูิกลิาง	แลิะ 
มข่อ้มลูิทกุอยา่งอยูใ่นท่�เดย่ว”

“พันธิ์มติิรดา้นสิ�งแวดลิอ้มรายสำาคัญ่อย่าง	Bluesign, Higg Index 
แลิะ	Textile Exchange	เพิ�มคณุคา่ใหก้บัผลิติิภณัฑ์ไ์ดแ้มผู้ผ้ลิติิไมรู่ว้า่ 
โลิกของเสื�อผา้ท่�ยั�งยนืนั�นเป็นอยา่งไร	เมื�อคณุเขา้สูเ่สน้ทางความยั�งยนื	 
กจ็ะมข่อ้มลูิมากมายลิน้หลิาม	จนอาจจะทำาใหม้น้ไปหมดวา่ขั �นติอนติอ่
ไปคอือะไร	การท่�	Centric	มข่ั �นติอนการทำางานใหพ้รอ้มนั�นช้ว่ยเพิ�ม 
ขอ้ไดเ้ปรย่บในการแขง่ขนั	โดยขั �นติอนการทำางานนั�นเป็นสิ�งท่�น่าดง้ดดู
ใจใหบ้รษัิัทติา่งๆ	นำามาใช้	้เพราะพวกเขาไมต่ิอ้งคน้หานอกแพลิติฟอรม์	
แลิว้ก็สามารถึเห็นไดว้่าขั �นติ่อไปท่�ติอ้งทำาคืออะไร”	น่�คือสรุปสั �นๆ	 
เก่�ยวกบัความสำาเร็จในการความยั�งยนืในธิ์รุกจิแฟช้ั�น

เอมสลิย่ก์ลิา่ววา่	“จรงิๆ	แลิว้เราสามารถึทำาผังหว่งโซอ่ปุทานแลิว้ทำา 
ความเขา้ใจอย่างลิก้ซ้�งไดว้่า	กา้วแรกๆ	ของเราจะเป็นอย่างไร	แลิะ 
เรามาถึง้จดุไหนในเสน้ทางสูค่วามสำาเร็จดา้นความยั�งยนื	แลิะติอนน่�เรา 
ก็กำาลิังใช้ร้ะบบอยา่ง	Centric PLM	ช้ว่ยในการสรรหาวัสดไุดเ้ร็วข้�น	
สรา้งผลิติิภณัฑ์ไ์ดเ้ร็วยิ�งข้�น	แลิะออกวางติลิาดไดเ้ร็วข้�น	แลิว้ทา้ยท่�สดุ
กจ็ะนำาเราไปสูก่ารปลิกูติน้ไมม้ากข้�น”

“บรษัิัทติ่างๆ	กำาลิังเปลิ่�ยนแปลิงวธิิ์่คดิเก่�ยวกับความยั�งยืน	แลิะก็ม ่
บทบาทในดา้นการเปลิ่�ยนแปลิงสภาพภูมอิากาศ”	เอมสลิย่เ์สรมิว่า	
“นอกจากนั�น	เรายังจะโฟกสัในเรื�องการฟื�นฟโูลิกผา่นผลิติิภัณฑ์ท์่�เรา
ขายดว้ย”

ดูรันกลิ่าวว่า	“เราอยากจะหาวธิิ์พั่ฒนาโซลิูช้ันเพื�อความเป็นเลิศิใน
วงการธิ์รุกจิ	ผมคดิวา่	เพราะ	Centric	มว่ธิิ์นั่�น	เราจง้มโ่อกาสทำางาน
รว่มกนัอยา่งติอ่เนื�อง	แลิะสำาหรับ	Centric	เองกจ็ะมุง่สูก่ารเป็นผูน้ำาใน
ดา้น	PLM	ท่�ยั�งยนื”
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เกี�ยวกบั่ tentree (www.tentree.com)
ทศันย่ภาพอนัสวยงามท่�เราเคยพบเห็นแลิะช้ื�นช้อบกำาลิงัจะหายไปอยา่งรวดเร็ว	พวกเราท่�	tentree	เช้ื�อวา่เราสามารถึสรา้งแรงบนัดาลิใจใหก้บักลิุม่ลิกูคา้
ใหมใ่นการรว่มรับมอืปัญ่หาสิ�งแวดลิอ้มท่�เราเผช้ญิ่กนัอยูใ่นขณะน่�	โดยปลิกูติน้ไม	้10	ติน้ติอ่สนิคา้	1	ช้ ิ�น	แลิะติรวจสอบเพื�อความมั�นใจวา่	เสื�อผา้ทกุช้ิ�น
ของเราถึกูผลิติิข้�นอยา่งมค่วามรับผดิช้อบติอ่สิ�งแวดลิอ้ม

เราเปิดโอกาสใหล้ิกูคา้ทกุรายสรา้งความแติกติา่ง	แลิะมุง่มั�นท่�จะเยย่วยาสิ�งแวดลิอ้มโดยไมใ่ช้เ่พย่งแคส่รา้งกระแสเพื�อผลิกัดนัยอดขายใหเ้ติบิโติ	แติเ่รา
เช้ื�อในสิ�งท่�เราทำาน่�วา่	จะช้ว่ยสรา้งผลิกระทบเช้งิบวกอยา่งมหาศาลิใหก้บัสิ�งแวดลิอ้มติอ่ไปในอนาคติ	น่�คอืโลิกของคณุ	ช้ว่ติิของคณุ	แลิะสถึานท่�พักผอ่น
สำาหรับคณุ	มาช้ว่ยกนัปกป้องโลิก	ดว้ยความรว่มแรงรว่มใจกนั	พวกเราจะสามารถึสรา้งป่าได	้

การปลิกูติน้ไมเ้ป็นวธิิ์ฟื่�นฟสู ิ�งแวดลิอ้ม	รักษัาระบบนเิวศ	แลิะทำาใหโ้ลิกมส่ขุภาพดแ่ลิะน่าอยูม่ากข้�น	น่�ไมใ่ช้เ่รื�องใหม	่แติเ่รื�องใหมค่อืวธิิ์ท่่�เรานำาแนวคดิ 
การปลิกูติน้ไมไ้ปใช้เ้พื�อสรา้งแรงบนัดาลิใจใหก้บัผูป้ระกอบการ	สรา้งช้มุช้นท่�ยั�งยนื	สรา้งแหลิง่ท่�อยูอ่าศยั	แลิะเพิ�มคณุภาพช้ว่ติิทั�วไป

ผูก้อ่ติั �ง	tentree	มป่ระสบการณห์ลิายป่ในวงการปลิกูติน้ไม	้แลิะไดใ้ช้ป้ระสบการณน์่�ในการสรา้งรปูแบบธิ์รุกจิท่�เช้ื�อมั�นไดว้า่จะมก่ารปลิกูติน้ไมอ้ยา่งยั�งยนื
ดว้ยวธิิ์ท่่�จะสรา้งผลิกระทบเช้งิบวกไดม้ากท่�สดุ	โดยคณุประโยช้นบ์างประการในการปลิกูติน้ไม	้ไดแ้ก่

•	สรา้งแลิะฟื�นฟคูวามหลิากหลิายทางช้ว่ภาพ
•	ลิดปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกในช้ั �นบรรยากาศ
•	สรา้งการติกติะกอนทางช้ว่ภาพ
•	สรา้งระบบนเิวศท่�ยั�งยนืแลิะฟื�นฟตูิวัเองไดต้ิามธิ์รรมช้าติิ

เกี�ยวกบั่ Centric Software (www.centricsoftware.com)
Centric Software®	ซ้�งมส่ำานักงานใหญ่่ท่�ซลิิกิอน	วัลิเลิย	์ใหบ้รกิารแนวคดิผลิติิภัณฑ์ไ์ปจนถึง้แพลิติฟอรม์การเปลิ่�ยนแปลิงเป็นดจิทิัลิสำาหรับแฟช้ั�น	 
การคา้ปลิก่	รองเทา้	สนิคา้ฟุ่ มเฟือย	สนิคา้สำาหรับกจิกรรมกลิางแจง้	อปุกรณ์อเิล็ิกทรอนกิสเ์พื�อผูบ้รโิภคแลิะสนิคา้อปุโภคบรโิภค	ซ้�งรวมถึง้เครื�องสำาอาง
แลิะผลิติิภัณฑ์ข์องใช้ส้ว่นติัว	อาหาร	แลิะเครื�องดื�ม	Centric PLM™	แพลิติฟอรม์การจัดการวงจรการผลิติิ	(PLM)	ท่�สำาคัญ่ของ	Centric	มอบฟังกช์้ั�น 
การวางแผนการคา้ระดบัวสิาหกจิ	การพัฒนาผลิติิภณัฑ์	์การจัดหาวสัด	ุคณุภาพ	แลิะนวตัิกรรมการคำานวนสดัสว่นการลิงทนุท่�ใหผ้ลิติอบแทนติอ่ความเส่�ยง 
ดท่่�สดุสำาหรับผลิติิภณัฑ์โ์ดยเฉพาะสำาหรับอตุิสาหกรรมสนิคา้อปุโภคบรโิภคท่�หมนุเวย่นเร็ว	Centric Visual Innovation Platform (CVIP)	มอบประสบการณ์
งานระดบับรหิารแบบดจิทิลัิเสมอืนจรงิเพื�อการทำางานรว่มกนัแลิะการทำาการติดัสนิใจ	Centric Retail Planning	เป็นโซลิชู้นัท่�อาศยัการประมวลิผลิคลิาวด ์
อยา่งเต็ิมท่�ซ ้�งเป็นนวัติกรรมท่�ไดรั้บการสนับสนุนโดย	Armonica Retail S.R.L.	ท่�สง่มอบกระบวนการวางแผนการคา้ปลิก่แบบครบวงจรท่�ออกแบบมา 
เพื�อเพิ�มผลิการดำาเนนิงานของธิ์รุกจิคา้ปลิก่ใหไ้ดส้งูสดุ	Centric Software	เป็นผูบ้กุเบกิการทำางานทางไกลิ	โดยมแ่อปพลิเิคช้นับนมอืถึอืใหบ้รกิารเป็น 
รายแรกสำาหรับการจัดการวงจรผลิติิภณัฑ์	์(PLM)	แลิะเป็นท่�รูจั้กอยา่งกวา้งขวางในการเช้ื�อมติอ่ระบบองคก์รอื�นๆ	หลิายองคก์ร	เช้น่	ERP, DAM, PIM, e-com, 
การวางแผน	แลิะอก่มากมาย	รวมถึง้เครื�องมอืการทำางานสรา้งสรรคต์ิา่งๆ	เช้น่	Adobe® Illustrator	แลิะโฮสติข์องติวัเช้ื�อมติอ่	CAD 3	มติิ	ินวตัิกรรมของ	
Centric	มพ่ลิังขบัเคลิื�อนทางการติลิาด	100%	โดยมอ่ัติราการนำาไปใช้ส้งูท่�สดุแลิะใช้เ้วลิารวดเร็วท่�สดุในการใหผ้ลิติอบแทนในอตุิสาหกรรม	นวัติกรรม
ทั �งหมดของ	Centric	ช้ว่ยลิดเวลิาในการทำาติลิาด	สง่เสรมินวตัิกรรมผลิติิภณัฑ์	์แลิะลิดติน้ทนุติา่งๆ	

Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA)	เป็นเจา้ของรายใหญ่ข่อง	Centric Software	แลิะเป็นผูน้ำาของโลิกในดา้นซอฟติแ์วรอ์อกแบบ	
3	มติิ	ิการทำารปูจำาลิองแบบ	3	มติิ	ิแลิะโซลิชู้นั	PLM 

Centric Software	ไดรั้บรางวลัิอตุิสาหกรรมหลิายรายการ	ซ้�งรวมถึง้การไดรั้บเสนอช้ื�อจาก	Red Herring	ใหอ้ยูใ่นรายการ	Top 100 Global	ในป่	2013, 
2015	แลิะ	2016	นอกจากน่�	Centric	ยงัไดรั้บรางวลัิยอดเย่�ยมอก่หลิากหลิายรายการจาก	Frost & Sullivan	ในป่	2012, 2016, 2018	แลิะ	2021	อก่ดว้ย	

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.tentree.com
http://www.centricsoftware.com

