
MARK FAIRWHALE ขับัเคลื่่�อนการเปลื่่�ยนแปลื่ง 
การดำำาเนนิงานทั้ ั�งหมดำใหเ้ป็นรปูแบบดำจิิทิั้ลัื่ 

ดำว้ย CENTRIC PLMTM

CENTRIC SOFTWARE เป็็นกำำ�ลังัสำำ�คัญัที่่�ช่ว่ยให้ ้MARK FAIRWHALE กำ�้วข้�้มกำ�รที่ำ�ง�น 
รปู็แบบดิจิิทิี่ลััในระดิบัห้น่วยธุรุกำจิิไป็สำู ่“ระดิบันเิวศวทิี่ย�” ไดิโ้ดิยสำมบรูณ์์
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การนำา CENTRIC PLM มาใช้น้ ั�นทั้ำาให ้

หนว่ยธุรุกจิิต่า่งๆ วางแผนงาน ออกแบบ 
แลื่ะจิดัำการหว่งโซ่อ่ปุทั้านผา่นระบบ

ดำจิิทิั้ลัื่ ทั้กุภาคส่ว่นจิงึเช้่�อมโยงถึงึกนัเพื่่�อ
เปลื่่�ยนแปลื่งกระบวนการทั้ำางานใหเ้ป็น 
รปูแบบดำจิิทิั้ลัื่ไดำท้ั้ ั�วทั้ ั�งธุรุกจิิ ในอนาคต่  
ช้อ่งทั้างการต่ลื่าดำ การขัาย คลื่งัส่นิคา้  

แลื่ะขัอ้มลูื่ภายนอกจิะถึกูนำามาใช้เ้พื่่�อ
ส่นบัส่นนุการเปลื่่�ยนแปลื่งการดำำาเนนิงาน
ขัอง MARK FAIRWHALE ใหเ้ป็นรปูแบบ
ดำจิิทิั้ลัื่ในระดำบัเครอ่ขัา่ยแลื่ะนเิวศวทิั้ยา

ความทั้า้ทั้าย
 + ระบบกำ�รจัิดิกำ�รข้อ้มลูัผลัติภัณั์ฑ์ก์ำอ่นห้น�้น่� 

ไมม่ป่็ระสำทิี่ธุภิั�พแลัะลั�้สำมยั

 + กำ�รว�งแผนแลัะกำ�รออกำแบบไมต่อบโจิที่ย ์
คัว�มตอ้งกำ�รข้องตลั�ดิไดิอ้ย�่งมป่็ระสำทิี่ธุผิลั

 + เข้�้ถึงึข้อ้มลูัไมไ่ดิแ้ลัะข้อ้มลูักำไ็มเ่ป็็นป็ระโยช่น์
ตอ่กำ�รตดัิสำนิใจิ

 + เป้็�ห้ม�ยเพ่�อวจัิิยแลัะพัฒน�ผลัติภัณั์ฑ์ไ์ดิ ้
อย�่งอสิำระ 100% บบ่ให้ต้อ้งยกำระดิบัพ่�นฐ�น 
กำ�รวจัิิยแลัะพัฒน� รวมที่ั �งกำ�รจัิดิกำ�รแบรนดิ์

 + จิำ�เป็็นตอ้งมเ่ที่คัโนโลัยใ่นกำ�รเป็ลั่�ยนแป็ลัง 
กำ�รดิำ�เนนิง�นให้เ้ป็็นรปู็แบบดิจิิทิี่ลััเพ่�อบรรลั ุ
เป้็�ห้ม�ยเช่งิกำลัยทุี่ธุแ์ลัะที่ำ�ให้ธุ้รุกำจิิรองรับ
อน�คัต
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“เราต่ ั�งเป้าหมายเม่�อ 10 ป่ทั้่�แลื่ว้วา่ จิะดำำาเนนิการ 
วจิิยัแลื่ะพื่ฒันา 100% ภายในบรษิัทัั้ ไมว่า่จิะเป็น 
การวางแผนผลื่ติ่ภณัฑ์ ์การออกแบบต่น้แบบ  
การจิดัำการวสั่ดำุ ไปจินถึงึการผลื่ติ่ต่น้แบบ
ผลื่ติ่ภณัฑ์ ์ ในช้่วงปลื่ายป่ 2020 Centric 
PLM ไดำก้า้วเขัา้มาช้่วยใหบ้รรลืุ่เป้าหมายใน
การเปลื่่�ยนกระบวนการทั้ำางานโดำยรวมใหเ้ป็น 
รปูแบบดำจิิทิั้ลัื่ในระดำบัทั้่�ใหญ่ก่วา่เดำมิ นบัเป็นการ
ปรบัโฉมโครงส่รา้งพื่่�นฐานระบบการจิดัำการ
ขัอง Mark Fairwhale ทั้ ั�งยงัเป็นการยกเคร่�อง 
ทั้ ั�งนวตั่กรรมการวจิิยัแลื่ะพื่ฒันาแลื่ะความ
ส่ามารถึในการผลื่ติ่ผลื่ติ่ภณัฑ์”์

น�ยห้ย�ง คัุนเที่่ยน ป็ระธุ�นกำรรมกำ�รบริห้�รข้อง 
Mark Fairwhale บอกำกำับเร�ว่� “Mark Fairwhale 
ซึ่ึ�งอยู่ในฐ�นะแบรนดิเ์คัร่�องแต่งกำ�ยบุรุษช่ั �นนำ�ข้องจิ่น  
เป็็นบรษัิที่ที่่�มน่วัตกำรรมแลัะแน่วแน่ต่อกำ�รเป็ลั่�ยนแป็ลัง 
กำ�รที่ำ�ง�นให้เ้ป็็นรูป็แบบดิจิิทิี่ัลั” ในช่ว่งเริ�มตน้ป่็ 2021  
Mark Fairwhale เสำนอให้ต้ั �งเป้็�ห้ม�ยเช่งิกำลัยทุี่ธุใ์ห้มใ่น  
2 ดิ�้นคัอ่ “1. กำ�รสำร�้งโมเดิลัดิจิิทิี่ลััให้มส่ำำ�ห้รับกำ�รคั�้ป็ลัก่ำ
แบบห้ลั�ยช่อ่งที่�ง (Omni-channel Retailing) โดิยยดึิ 
ผูบ้รโิภัคัเป็็นศนูยก์ำลั�งกำ�รที่ำ�ง�น ซึ่ึ�งข้บัเคัลั่�อนกำ�รที่ำ�ง�น
ดิว้ยแบรนดิแ์ลัะผลัติภััณ์ฑ์ ์แลัะ 2. กำ�รจัิบแนวโนม้กำ�ร
สำร�้งสำรรคัผ์ลัง�นที่่�ห้ลั�กำห้ลั�ย” 

Mark Fairwhale จัิบมอ่กำับ Centric Software แลัว้ 
เดินิห้น�้เปิ็ดิตัวโคัรงกำ�ร PLM ในเดิอ่นม่น�คัม 2021  
โดิยมเ่ป้็�ห้ม�ยเพ่�อสำร�้งแพลัตฟอรม์ห้่วงโซึ่อุ่ป็ที่�นที่่�ม ่
คัว�มคัลั่องตัวแลัะดิำ�เนนิกำ�รผ่�นระบบดิจิิทิี่ัลั ที่ั �งน่�เป็็น
ไป็ต�มกำ�รว�งแผนผลัติภัณั์ฑ์ท์ี่่�สำง่เสำรมิกำ�รซึ่่�อข้�ยสำนิคั�้
ข้องผูค้ั�้

เกดิำมาเพื่่�อฮิติ่ คดิำกลื่า้พืุ่ง่ช้น
Mark Fairwhale กำ่อตั �งข้ึ�นในป่็ 2001 แลัะสำ่งเสำริม
ป็รัช่ญ� “เกำดิิม�เพ่�อฮิติ” ม�ตลัอดิระยะเวลั� 20 ป่็ Mark 
Fairwhale อยูภ่ั�ยใตก้ำ�รนำ�ข้องม�รก์ำ เฉิงิ นักำออกำแบบ
ที่่�ม่ช่่�อเสำย่งระดิับน�น�ช่�ต ิโดิยเป็็นแบรนดิแ์ฟช่ั�นที่่�ม ่
ตน้กำำ�เนดิิจิ�กำจิน่แลัะกำ่อตั �งข้ึ�นในป่็ 2001 แบรนดิต์่�งๆ 
ในสำังกำัดิ Mark Fairwhale ป็ระกำอบดิว้ย DEBRAND, 
RESHAKE, CAMEL ACTIVE แลัะ 5th SPACE แลัะ 
เป็็นเจิ�้ข้องร�้นบตูคิัแบบดิั �งเดิมิกำว�่ 2,500 แห้ง่ ร�้นคั�้
เรอ่ธุงออนไลัน ์(Online Flagship Store) แลัะร�้นคั�้ป็ลัก่ำ
ให้มท่ี่่�ผสำมผสำ�นรปู็แบบออนไลันไ์ป็ยงัออฟไลัน์

บรษัิที่น่�สำรรห้�แรงบันดิ�ลัใจิจิ�กำวัฒนธุรรมที่่�ห้ลั�กำห้ลั�ย
ในช่ว่งเวลั�แลัะสำถึ�นที่่�ต�่งๆ รวมที่ั �งยังรังสำรรคัส์ำ ิ�งให้ม่ๆ  
ในที่กุำดิ�้นอย�่งตอ่เน่�องโดิยอ�ศยัศลิัป็ะจิ�กำมมุมองรว่มสำมยั 
แนวที่�งกำ�รดิำ�เนนิง�นข้องที่่�น่�ยงัตอบสำนองคัว�มตอ้งกำ�ร
สำว่นบคุัคัลัข้องผูก้ำำ�ห้นดิกำระแสำแฟช่ั�นไป็พรอ้มกำบัเป็็นผูน้ำ�
กำ�รพัฒน�แบรนดิจ์ิน่ที่่�สำร�้งกำระแสำดิว้ย

“
“ 
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การเปลื่่�ยนแปลื่งเป็นดำจิิทิั้ลัื่ในเช้งิกลื่ยทุั้ธุเ์พื่่�อ
ผลื่กัดำนัการพื่ฒันา
กำ�รป็ระสำบคัว�มสำำ�เร็จิในกำ�รดิำ�เนินโคัรงกำ�ร PLM  
นั�นถึอ่เป็็นสำว่นที่่�สำำ�คััญอย่�งยิ�งในกำลัยุที่ธุป่์็ 2021 ข้อง 
Mark Fairwhale แลัะจิะที่ำ�ให้ ้ Mark Fairwhale  
กำ�้วข้ึ�นเป็็นบรษัิที่ที่่�กำ�้วลัำ��นำ�สำมัยดิว้ยป็รัช่ญ�ธุุรกำจิิที่�ง
ดิจิิทิี่ัลัไดิอ้ย�่งแที่จ้ิรงิ

กำ�รบูรณ์�กำ�รที่รัพย�กำร กำ�รที่ำ�ง�นร่วมกำันเป็็นที่ม่ แลัะ
กำ�รแช่ร์ข้อ้มูลัจัิดิเป็็นองคั์ป็ระกำอบที่่�สำำ�คััญอย่�งยิ�งใน
กำลัยทุี่ธุด์ิจิิทิี่ลััข้องบรษัิที่แห้ง่น่� ซึ่ ึ�งจัิดิให้ม้ก่ำ�รสำง่ผ�่นข้อ้มลูั 
ที่ั�วที่ั �งกำระบวนกำ�รที่ำ�ง�นในธุรุกำจิิดิว้ยกำ�รนำ�แผนง�นต�่งๆ 
ไป็ป็ฏิบิัตแิลัะกำ�รสำร�้งระบบระเบ่ยบในห้่วงโซึ่่อุป็ที่�น  
โดิยเป็็นไป็ต�มกำลัยทุี่ธุก์ำ�รพัฒน�แลัะกำ�รมุง่เนน้ไป็ที่่�ธุรุกำจิิ
ห้ลัักำข้อง Mark Fairwhale

การเปลื่่�ยนแปลื่งเป็นดำจิิทิั้ลัื่ต่ ั�งแต่ร่ะดำบั 
หนว่ยธุรุกจิิไปจินถึงึระดำบันเิวศวทิั้ยา
กำ�รเป็ลั่�ยนแป็ลังเป็็นดิจิิทิี่ัลัข้อง Mark Fairwhale นั�น 
ข้บัเคัลั่�อนดิว้ยคัว�มตอ้งกำ�รเป็ลั่�ยนข้อ้มลูัให้เ้ป็็นสำนิที่รัพย์
ที่่�สำร�้งมูลัคั่� ในห้ลั�ยป่็ที่่�ผ่�นม� ห้ลั�ยบริษัที่ต่�ง
คัอ่ยๆ เสำรมิร�กำฐ�นที่�งดิจิิทิี่ัลัให้แ้ข็้งแกำร่งแลัะป็รับป็รุง 
กำ�รกำำ�กำับดิูแลักำจิิกำ�รแลัะกำ�รดิำ�เนนิง�นที่�งดิจิิทิี่ัลัให้ด้ิ ่
ยิ�งข้ึ�น น่�สำะที่อ้นให้เ้ห็้นอย่�งช่ัดิเจินถึงึกำ�รเป็ลั่�ยนแป็ลัง
ข้อง Mark Fairwhale

น�ยห้ม�่ จินุ ผูจั้ิดิกำ�รโคัรงกำ�รที่่� Mark Fairwhale กำลั�่ว
ว�่ “กำ�รนำ� Centric PLM ม�ใช่นั้�นที่ำ�ให้ห้้น่วยธุรุกำจิิต�่งๆ 
ว�งแผนง�น ออกำแบบ แลัะจัิดิกำ�รห้ว่งโซึ่อ่ปุ็ที่�นผ�่นระบบ
ดิจิิทิี่ัลั ทีุ่กำภั�คัสำ่วนจิงึเช่่�อมโยงถึงึกำันเพ่�อป็รับโฉิมกำ�ร
ที่ำ�ง�นที่ั�วที่ั �งธุรุกำจิิ ในอน�คัต ช่อ่งที่�งกำ�รตลั�ดิ กำ�รข้�ย  
คัลังัสำนิคั�้ แลัะข้อ้มลูัภั�ยนอกำจิะถึกูำนำ�ม�ใช่เ้พ่�อสำนับสำนุน
กำ�รเป็ลั่�ยนแป็ลังกำ�รดิำ�เนนิง�นข้อง Mark Fairwhale  
ให้เ้ป็็นรปู็แบบดิจิิทิี่ัลัในระดิับเคัรอ่ข้�่ยแลัะนเิวศวทิี่ย�”

ทั้ม่มอ่อาช้พ่ื่คอ่กญุ่แจิสู่ค่วามส่ำาเร็จิขัอง
โครงการ
น�ยห้ย�งไดิใ้ห้ข้้อ้คัดิิเห็้นเกำ่�ยวกำบักำ�รรว่มมอ่กำบั Centric 
โดิยกำลั่�วยกำย่องที่่ม Centric ว่� “Centric ไดิแ้สำดิง
ให้ผ้มเห็้นถึงึพลัังข้องที่ม่ง�นมอ่อ�ช่พ่ ผมรูส้ำกึำข้อบคัุณ์ 
เคัร่�องมอ่ แพลัตฟอรม์ แลัะที่่�ป็รกึำษ�มอ่อ�ช่พ่จิรงิๆ โคัรงกำ�ร 
PLM จิะสำำ�เร็จิไมไ่ดิถ้ึ�้ไมม่ก่ำ�รรว่มแรงรว่มใจิจิ�กำคันแลัะ
ที่รัพย�กำรเห้ลั�่น่�”

น�ยคัมิ จิอง วนั ผูอ้ำ�นวยกำ�รฝ่่�ยว�งแผนผลัติภัณั์ฑ์ข์้อง 
Mark Fairwhale เผยให้ท้ี่ร�บว�่ “ผมคัดิิว�่ คัว�มสำำ�เร็จิ
อนัยิ�งให้ญข่้องโคัรงกำ�รน่�สำะที่อ้นให้เ้ห็้นในกำ�รเป็ลั่�ยนแป็ลัง
กำ�รจัิดิกำ�รธุรุกำจิิ ซึ่ึ�งรวมถึงึกำ�รป็รับข้ั �นตอนกำ�รที่ำ�ง�นให้ ้
คัลัอ่งตวัม�กำข้ึ�น กำ�รเพิ�มป็ระสำทิี่ธุภิั�พ กำ�รเกำดิิม�ตรฐ�นใน

ผลื่ลื่พัื่ธุ์
 + ห้น่วยธุรุกำจิิต�่งๆ ที่่�รับผดิิช่อบดิ�้นกำ�รว�งแผน  

กำ�รออกำแบบ แลัะกำ�รจัิดิกำ�รห้ว่งโซึ่อ่ปุ็ที่�น ที่ำ�ง�น 
ผ�่นระบบดิจิิทิี่ลัักำอ่นเกำดิิกำ�รเช่่�อมโยงระห้ว�่งกำนัเพ่�อ
ที่ำ�ให้ก้ำระบวนกำ�รที่�งธุรุกำจิิที่ั �งห้มดิอยูใ่นรปู็แบบดิจิิทิี่ลัั

 + เพิ�มข้ด่ิคัว�มสำ�ม�รถึในกำ�รคั�ดิกำ�รณ์ค์ัว�มตอ้งกำ�ร 
แลัะตอบสำนองตอ่กำ�รตดัิสำนิใจิไดิอ้ย�่งรวดิเร็ว

 + สำร�้งม�ตรฐ�นในกำ�รที่ำ�ง�นรว่มกำนัระห้ว�่งแผน

 + สำง่เสำรมิกำ�รพัฒน�ที่รัพย�กำรบคุัคัลั พรอ้มที่ั �งสำร�้ง 
“กำรอบคัว�มคัดิิที่�งดิจิิทิี่ลัั” ให้ก้ำบัที่ม่ง�นต�่งๆ

 + เป็ลั่�ยนข้อ้มลูัผลัติภัณั์ฑ์ใ์ห้ก้ำลั�ยเป็็นสำนิที่รัพยท์ี่่� 
สำร�้งมลูัคั�่

กำ�รที่ำ�ง�นรว่มกำนัระห้ว�่งแผนกำ รวมที่ั �งกำ�รข้ดัิเกำลั�กำลัไกำ
กำ�รพัฒน�ที่รัพย�กำรบคุัคัลั” นอกำจิ�กำน่� น�ยคัมิยังช่่�นช่ม
ที่ม่ Centric ในดิ�้นคัว�มรับผดิิช่อบแลัะป็ระสำทิี่ธุภิั�พ
ในกำ�รป็ฏิบิตังิ�นดิว้ย

ทีุ่กำวันน่� Mark Fairwhale ไดิก้ำำ�ห้นดิแลัะใช่ก้ำลัยุที่ธุ์
กำ�รเป็ลั่�ยนแป็ลังกำ�รดิำ�เนนิง�นให้เ้ป็็นรูป็แบบดิจิิทิี่ัลัไดิ ้
อย�่งคัรอบคัลัมุ โคัรงกำ�ร PLM ช่ว่ยให้ ้Mark Fairwhale 
จัิดิกำระบวนกำ�รที่�งธุุรกำิจิให้ม่ แลัะป็รับเป็ลั่�ยนกำรอบ 
คัว�มคัดิิเร่�องดิจิิทิี่ัลัข้องที่ม่ต่�งๆ สำ่งผลัให้ข้้อ้มูลักำลั�ย 
เป็็นสำนิที่รัพยท์ี่่�สำร�้งมลูัคั�่ไดิม้�กำข้ึ�น

PLM เป็นเพื่ย่งจิดุำเร ิ�มต่น้ ไมใ่ช้เ้ส่น้ช้ยั
นอกำจิ�กำจิะช่่วยให้ ้Mark Fairwhale จัิดิกำระบวนกำ�ร 
ที่�งธุุรกำจิิให้ม่แลัว้ กำ�รใช่ง้�น PLM ยังช่่วยให้บ้รษัิที่ 
เสำริมสำร�้งกำรอบคัว�มคัดิิเร่�องดิจิิิที่ัลั ที่ั �งน่� PLM เป็็น 
เพย่งจิดุิเริ�มตน้ ไมใ่ช่เ้สำน้ช่ยั โดิยคัณุ์คั�่ข้อง Centric PLM 
อยู่ที่่�กำ�รสำร�้งร�กำฐ�นที่่�มั�นคังสำำ�ห้รับก์ำ�รเป็ลั่�ยนแป็ลัง 
กำ�รดิำ�เนนิง�นให้เ้ป็็นรูป็แบบดิจิิทิี่ัลัแลัะกำ�รพัฒน�ระบบ
ดิจิิทิี่ลัักำนัอย�่งกำว�้งข้ว�งในอตุสำ�ห้กำรรมในอน�คัต

“กำ�รเป็ลั่�ยนแป็ลังกำ�รดิำ�เนินง�นให้เ้ป็็นรูป็แบบดิจิิทิี่ัลั
ผ�่นห้ว่งโซึ่ค่ัณุ์คั�่นั�นเป็็นโคัรงกำ�รข้น�ดิมห้มึ� เร�ไดิเ้ริ�ม 
กำ�้วแรกำโดิยเช่่�อมโยงกำ�รว�งแผนผลัิตภััณ์ฑ์์เข้�้กำับ 
ห้ว่งโซึ่อ่ปุ็ที่�นแลัะให้ด้ิำ�เนนิง�นผ�่นระบบดิจิิทิี่ลััแลัว้ แตก่ำ็
ยงัมอ่ะไรอก่ำม�กำม�ยที่่�เร�ตอ้งที่ำ�ตอ่ไป็” น�ยห้ย�งกำลั�่วสำรปุ็

“อน�คัตคั่อกำ�รให้ค้ัำ�มั�นสำัญญ� เม่�อใช่ง้�น PLM ใน 
เช่งิลักึำแลัะนำ�กำลัยุที่ธุ์ที่�งดิจิิทิี่ัลัม�ใช่เ้พิ�มม�กำข้ึ�น ผม
เช่่�อว�่ Mark Fairwhale จิะป็ลัดิล็ัอกำศักำยภั�พไดิอ้ย�่ง 
ไรข้้่ดิจิำ�กำัดิในทีุ่กำระดิับกำ�รที่ำ�ง�น ธุุรกำจิิ ข้อ้มูลั แลัะ 
กำ�รจัิดิกำ�ร”



เก่�ยวกบั Mark Fairwhale (www.markfairwhale.com)
Mark Fairwhale กำ่อตั �งข้ึ�นในป่็ 2001 แลัะสำ่งเสำริมป็รัช่ญ� “เกำดิิม�เพ่�อฮิิต” ม�ตลัอดิระยะเวลั� 20 ป่็  
Mark Fairwhale อยูภ่ั�ยใตก้ำ�รนำ�ข้องม�รก์ำ เฉิงิ นักำออกำแบบที่่�มช่่่�อเสำย่งระดิบัน�น�ช่�ต ิโดิยเป็็นแบรนดิแ์ฟช่ั�นที่่�ม ่
ตน้กำำ�เนดิิจิ�กำจิน่แลัะกำอ่ตั �งข้ึ�นในป่็ 2001 แบรนดิต์�่งๆ ในสำงักำดัิ Mark Fairwhale ป็ระกำอบดิว้ย DEBRAND, RESHAKE,  
CAMEL ACTIVE แลัะ 5th SPACE แลัะเป็็นเจิ�้ข้องร�้นบตูคิัแบบดิั �งเดิมิกำว�่ 2,500 แห้ง่ ร�้นคั�้เรอ่ธุงออนไลัน ์
(Online Flagship Store) แลัะร�้นคั�้ป็ลัก่ำให้มท่ี่่�ผสำมผสำ�นรปู็แบบออนไลันไ์ป็ยงัออฟไลัน์

บรษัิที่น่�สำรรห้�แรงบันดิ�ลัใจิจิ�กำวัฒนธุรรมที่่�ห้ลั�กำห้ลั�ยในช่ว่งเวลั�แลัะสำถึ�นที่่�ต�่งๆ รวมที่ั �งยังรังสำรรคัส์ำ ิ�งให้ม่ๆ   
ในทีุ่กำดิ�้นอย่�งตอ่เน่�องโดิยอ�ศัยศลิัป็ะจิ�กำมุมมองร่วมสำมัย แนวที่�งกำ�รดิำ�เนนิง�นข้องที่่�น่�ยังตอบสำนองคัว�ม
ตอ้งกำ�รสำว่นบคุัคัลัข้องผูก้ำำ�ห้นดิกำระแสำแฟช่ั�นไป็พรอ้มกำบัเป็็นผูน้ำ�กำ�รพัฒน�แบรนดิจ์ิน่ที่่�สำร�้งกำระแสำดิว้ย

เก่�ยวกบั CENTRIC SOFTWARE (www.centricsoftware.com)
Centric Software® ซึ่ึ�งมส่ำำ�นักำง�นให้ญท่ี่่�ซึ่ลิักิำอน วัลัเลัย ์ให้บ้รกิำ�รแนวคัดิิผลัติภััณ์ฑ์ไ์ป็จินถึงึแพลัตฟอรม์กำ�ร
เป็ลั่�ยนแป็ลังเป็็นดิจิิทิี่ลััสำำ�ห้รับแฟช่ั�น กำ�รคั�้ป็ลัก่ำ รองเที่�้ สำนิคั�้ฟุ่ มเฟ่อย สำนิคั�้สำำ�ห้รับกำจิิกำรรมกำลั�งแจิง้ อปุ็กำรณ์์
อเิล็ักำที่รอนกิำสำเ์พ่�อผูบ้รโิภัคัแลัะสำนิคั�้อปุ็โภัคับรโิภัคั ซึ่ึ�งรวมถึงึเคัร่�องสำำ�อ�งแลัะผลัติภัณั์ฑ์ข์้องใช่ส้ำว่นตวั อ�ห้�ร แลัะ
เคัร่�องดิ่�ม Centric PLMTM แพลัตฟอรม์กำ�รจัิดิกำ�รวงจิรผลัติภัณั์ฑ์ ์(PLM) ที่่�สำำ�คัญัข้อง Centric มฟั่งกำช์่ั�นกำ�รว�งแผน
กำ�รคั�้ กำ�รพัฒน�ผลัติภัณั์ฑ์ ์กำ�รจัิดิห้�วสัำดิ ุคัณุ์ภั�พ แลัะนวตักำรรมที่่�คัุม้คั�่ตอ่กำ�รลังที่นุที่่�ให้ผ้ลัตอบแที่นที่่�ดิท่ี่่�สำดุิ
สำำ�ห้รับผลัติภัณั์ฑ์โ์ดิยเฉิพ�ะสำำ�ห้รับอตุสำ�ห้กำรรมสำนิคั�้อปุ็โภัคับรโิภัคัที่่�ห้มนุเวย่นเร็ว Centric Visual Innovation 
Platform (CVIP) มอบป็ระสำบกำ�รณ์์ง�นระดิับบรหิ้�รแบบดิจิิทิี่ัลัเสำมอ่นจิรงิเพ่�อกำ�รที่ำ�ง�นร่วมกำันแลัะกำ�รที่ำ�กำ�ร
ตัดิสำนิใจิ Centric Retail Planning เป็็นโซึ่ลัชู่นัที่่�อ�ศัยกำ�รป็ระมวลัผลัคัลั�วดิอ์ย�่งเต็มที่่�ซึ่ ึ�งเป็็นนวัตกำรรมที่่�ไดิ ้
รับกำ�รสำนับสำนุนโดิย Armonica Retail S.R.L. ที่่�สำง่มอบกำระบวนกำ�รว�งแผนกำ�รคั�้ป็ลัก่ำแบบคัรบวงจิรที่่�ออกำแบบ
ม�เพ่�อเพิ�มผลักำ�รดิำ�เนนิง�นข้องธุรุกำจิิคั�้ป็ลัก่ำให้ไ้ดิส้ำงูสำดุิ Centric Software เป็็นผูบ้กุำเบกิำกำ�รที่ำ�ง�นที่�งไกำลั  
โดิยมแ่อป็พลัเิคัช่นับนมอ่ถึอ่ให้บ้รกิำ�รเป็็นร�ยแรกำสำำ�ห้รับกำ�รจัิดิกำ�รวงจิรผลัติภััณ์ฑ์ ์(PLM) แลัะเป็็นที่่�รูจั้ิกำอย�่ง
กำว�้งข้ว�งในกำ�รเช่่�อมต่อระบบองคัก์ำรอ่�นๆ ห้ลั�ยองคัก์ำร เช่น่ ERP, DAM, PIM, e-com, กำ�รว�งแผน แลัะ 
อก่ำม�กำม�ย รวมถึงึเคัร่�องมอ่กำ�รที่ำ�ง�นสำร�้งสำรรคัต์่�งๆ เช่น่ Adobe® Illustrator แลัะโฮิสำตข์้องตัวเช่่�อมต่อ  
CAD 3 มติ ินวัตกำรรมข้อง Centric มพ่ลัังข้ับเคัลั่�อนที่�งกำ�รตลั�ดิ 100% โดิยมอ่ัตร�กำ�รนำ�ไป็ใช่ส้ำงูที่่�สำดุิแลัะ 
ใช่เ้วลั�รวดิเร็วที่่�สำดุิในกำ�รให้ผ้ลัตอบแที่นในอุตสำ�ห้กำรรม นวัตกำรรมที่ั �งห้มดิข้อง Centric ช่ว่ยลัดิเวลั�ในกำ�ร 
ที่ำ�ตลั�ดิ สำง่เสำรมินวตักำรรมผลัติภัณั์ฑ์ ์แลัะลัดิตน้ที่นุต�่งๆ 

Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) เป็็นเจิ�้ข้องร�ยให้ญ่ข้อง Centric Software  
แลัะเป็็นผูน้ำ�ข้องโลักำในดิ�้นซึ่อฟตแ์วรอ์อกำแบบ 3 มติ ิกำ�รที่ำ�รปู็จิำ�ลัองแบบ 3 มติ ิแลัะโซึ่ลัชู่นั PLM 

Centric Software ไดิรั้บร�งวัลัอตุสำ�ห้กำรรมห้ลั�ยร�ยกำ�ร ซึ่ึ�งรวมถึงึกำ�รไดิรั้บเสำนอช่่�อจิ�กำ Red Herring ให้ ้
อยูใ่นร�ยกำ�ร Top 100 Global ในป่็ 2013, 2015 แลัะ 2016 นอกำจิ�กำน่� Centric ยังไดิรั้บร�งวัลัยอดิเย่�ยมอก่ำ 
ห้ลั�กำห้ลั�ยร�ยกำ�รจิ�กำ Frost & Sullivan ในป่็ 2012, 2016, 2018 แลัะ 2021 อก่ำดิว้ย

www.centricsoftware.com

© 2022 Centric Software Inc. สำงวนลัขิ้สำทิี่ธุิ� Centric Software คัอ่เคัร่�องห้ม�ยที่�งกำ�รคั�้ที่่�จิดิที่ะเบย่นข้องบรษัิที่ Centric Software  
แบรนดิแ์ลัะช่่�อผลัติภัณั์ฑ์อ์่�น ๆ ที่ั �งห้มดิอ�จิเป็็นเคัร่�องห้ม�ยที่�งกำ�รคั�้ข้องเจิ�้ข้องร�ยอ่�น 

http://www.centricsoftware.com
http://www.centricsoftware.com
https://www.facebook.com/CentricPLM
https://www.instagram.com/centric_plm/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCW_L6cGbj7Rjerq1gjcKTTQ
https://www.linkedin.com/company/centric-software
https://twitter.com/Centric_PLM

