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PEARL IZUMI 
สร้า้งความยั่ ่�งยั่นืด้ว้ยั่ 

CENTRIC PLM 
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“ต้อ้งยกให้ ้Centric ท่�สามารถแยกวสัดุแุลิะรายลิะเอย่ดุต้า่งๆ ไดุ ้เราจึงึ
สามารถต้ดิุต้ามวสัดุลุิงไปจึนถงึระดุบัเส้�อผ้า้ไดุ”้

แมธิ์ธิ์วิ เคนท์ นักพััฒนาวัสดุุของ PEARL iZUMi พัูดุถงึเป้าห้มาย 
ในการเพัิ�มการใช้ว้ัสดุุท่�ยั�งย้นในผ้ลิติ้ภััณฑ์์ของต้น ความยั�งย้นค้อ 
จึดุุสนใจึลิา่สดุุของบรษัิัท โดุยมจ่ึดุุประสงคท์างสงัคมเป็นต้วัขบัเคลิ้�อน 
เม้�อเร็วๆ น่� บรษัิัทไดุท้ำาอะไรไดุบ้า้งในดุา้นน่�

นบ่เป็็นเร้ื�องด้ทีี่ ี�ได้อ้ยั่่�ในธุรุ้กิจิจก่ิร้ยั่าน
PEARL iZUMi กอ่ต้ั �งขึ�นท่�ญี่่�ปุ่ นในป่ 1950 โดุยมุง่เนน้ท่�จึะผ้ลิติ้อปุกรณ ์
รองเทา้ แลิะเคร้�องแต้่งกายลิำาลิองท่�ยั�งย้นสำาห้รับการปั�นจัึกรยาน 
แลิะม่สำานักงานให้ญี่่ต้ั �งอยู่ท่�เม้องห้ลิุยส์ว ิลิลิ์ ใกลิก้ับโบลิเดุอร ์
ในรัฐโคโลิราโดุ PEARL iZUMi กลิ่าวว่า การอยู่ในธิ์ุรกจิึจัึกรยานนับ
เป็นเร้�องดุ ่เพัราะการปั�นจัึกรยานดุต่้่อสุขภัาพัของผู้ค้นแลิะโลิกใบน่� 
อยา่งไรก็ต้าม บรษัิัทแห้ง่น่�ก็ต้อ้งการต้รวจึสอบให้แ้น่ใจึวา่ การดุำาเนนิ
ธิ์ุรกจิึนั�นเป็นไปในทางท่�ถูกต้อ้งเห้มาะสม จึุดุประสงคท์างสังคมของ 
PEARL iZUMi เป็นไปต้ามความเช้้�อท่�วา่ “วธิิ์ท่่�เราดุำาเนนิช้ว่ติ้ในปัจึจึบุนั
เป็นต้ัวกำาห้นดุทศิทางอนาคต้ของคนรุ่นห้ลิัง ดุังนั�นเราจึงึให้ค้ำามั�น 
ท่�จึะทำาให้ม้่การปั�นจัึกรยานมากขึ�นแลิะทำาเพั้�อสิ�งแวดุลิอ้มมากขึ�น” 
วัสดุุท่�ใช้แ้ลิะการปลิ่อยมลิพัิษัท่�เก ิดุขึ�นเม้�อม่การผ้ลิิต้สินคา้นั�น 
สง่ผ้ลิกระทบโดุยต้รงต้อ่ “สถานท่�ท่�เราทกุคนใช้ร้ถ แลิะเรามุง่มั�นท่�จึะ
เผ้ช้ญิี่ห้นา้กบัการเปลิ่�ยนแปลิงสภัาพัภัมูอิากาศอยา่งจึรงิจัึง”

PEARL iZUMi จัึดุเป็นองคก์รท่�อยู่ในระดุับแนวห้นา้ดุา้นความยั�งยน้ 
แลิะไดุก้ำาห้นดุเป้าห้มายท่�ต้อ้งบรรลิไุวส้งู โดุยแบง่เป็น 3 แนวทางดุงัน่�

1. 90% ของผ้ลิติ้ภัณัฑ์ท์ำาจึากวสัดุทุ่�ยั�งยน้ภัายในป่ 2565

2.	ลิดุการใช้บ้รรจึภุัณัฑ์์

3.	ทำาให้ค้วามเป็นกลิางทางคารบ์อนสทุธิ์เิป็นบวกภัายในป่ 2568

ลด้ขยั่ะ
บรษัิัทต้อ้งการลิดุปรมิาณขยะโดุยรวม ซาแมนธิ์า สเว็ดุลินุดุ ์อดุต่้ผู้จั้ึดุการ 
อาวุโส ฝ่่ายพััฒนาวัสดุุแลิะผ้ลิติ้ภััณฑ์ ์กลิ่าวว่า “เม้�อต้อนแรกๆ ท่�มา
ทำางานให้ก้บั PEARL iZUMi นั�น มก่ารซ้�อวสัดุไุวล้ิว่งห้นา้ แต้พ่ัอมก่าร
เปลิ่�ยนแผ้นการซ้�อห้รอ้เปลิ่�ยนปรมิาณการผ้ลิติ้ กม็กัไมจ่ึำาเป็นต้อ้งใช้ว้สัดุุ
ทั �งห้มดุนั�น เม้�อผ้สานการทำางานระห้วา่ง Centric แลิะระบบการวางแผ้น
ของเรา PEARL iZUMi จึงึรูจ้ึำานวนท่�ใกลิเ้คย่งกบัความต้อ้งการของต้ลิาดุ
มากขึ�น แลิะยงัสามารถส้�อสารกบัผู้จ้ึำาห้น่ายไดุช้้ดัุเจึนมากขึ�นวา่จึะต้อ้งใช้ ้
วสัดุใุดุบา้งในแต้ล่ิะเดุอ้น ดุว้ยเห้ต้นุ่� เราจึงึสง่อปัเดุต้ให้ผู้้จ้ึำาห้น่ายทราบ
เป็นรายเดุอ้น แทนการคาดุการณเ์พัย่งครั �งเดุย่วแลิะแจึง้จึำานวนทั �งห้มดุ
ท่�เราจึะซ้�อในแต้ล่ิะฤดุกูาลิ วธิิ์น่่�ช้ว่ยให้ผู้้จ้ึำาห้น่ายวางแผ้นแลิะเต้รย่ม
การลิว่งห้นา้ไดุ ้อก่ทั �งยังลิดุจึำานวนการสญูี่เสย่วัสดุใุนแต้ล่ิะฤดุกูาลิไดุ ้
นับเป็นช้ยัช้นะท่�ย ิ�งให้ญี่ใ่นดุา้นความยั�งยน้” 

ลด้จำานวนกิาร้ส่ญเสยีั่วส่ด้ ุ
ในแต่�ละฤด้่กิาลได้ ้

นบ่เป็็นชัย่ั่ชันะที่ี�ยั่ ิ�งใหญ� 
ในด้า้นความยั่ ่�งยั่นื

“

“

ความที่้าที่ายั่
+	 ลิดุการใช้บ้รรจึภุัณัฑ์์

+	 ต้ั �งเป้าห้มายไวส้งูในการใช้ว้สัดุทุ่�ยั�งยน้

+	 ความเป็นกลิางทางคารบ์อนสทุธิ์เิป็นบวก
ภัายในป่ 2568

+	 ต้อ้งมร่ายลิะเอย่ดุของวสัดุใุนระดุบัสงู
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วส่ด้ทุี่ ี�มคีวามยั่ ่�งยั่นื
PEARL iZUMi ต้อ้งการจัึดุทำารายงานความยั�งยน้ต้อ่ไปอก่ดุว้ย แดุเนย่ลิ 
อคิาซา ผู้ดุ้แูลิระบบกลิา่ววา่ “เราทำางานมากมายห้ลิายอยา่งเพั้�อต้ดิุต้าม
ปรมิาณการปลิอ่ยกา๊ซคารบ์อน ซึ�งลิกูคา้ของเราอยา่ง REI รูส้กึช้้�นช้ม
จึรงิๆ เรากำาลิงัจึะเริ�มเช้้�อมต้อ่กบั Higg เพั้�อทำาความเขา้ใจึวา่ เราจึะเริ�ม
เช้้�อมโยงกบัรายงานบางสว่นไดุอ้ยา่งไร”

PEARL iZUMi ดุำาเนนิการต้ามเป้าห้มายท่�จึะทำาให้ ้90% ของผ้ลิติ้ภัณัฑ์์
นั�นใช้ว้ัสดุุร่ไซเคิลิ นำาวัสดุุกลิับมาใช้ใ้ห้ม่ไดุ  ้ห้ร้อใช้ว้ัสดุุอินทร่ย ์
อยา่งนอ้ย 50% ภัายใน[สิ�นป่] 2022 เป้าห้มายดุงักลิา่วนั�นถกูกำาห้นดุขึ�น
ในป่ 2018 ซึ�งบรษัิัทไดุพั้ัฒนาเกณฑ์ผ์้ลิติ้ภััณฑ์ท์่�ยั�งยน้แลิะนำาเกณฑ์์
น่�มาใช้จ้ึวบปัจึจึุบัน โดุยมุ่งเนน้ไปท่�เคร้�องแต้่งกายท่�ยั�งย้นดุว้ยการ 
ต้รวจึสอบการใช้น้ำ�ามนั ในขณะเดุย่วกนักย็งัคงเดุนิห้นา้งานต้ามกลิยทุธิ์์
การดุำาเนนิธิ์รุกจิึ PEARL iZUMi สามารถคำานวณการใช้น้ำ�ามันไดุท้ั �งใน
ระดุบัวสัดุแุลิะระดุบัผ้ลิติ้ภัณัฑ์ ์พัรอ้มทั �งใช้ ้Centric ท่�ผ้สานการทำางาน
กบั Higg Index ในการจัึดุทำารายงานไดุ ้

ห้นา้คณุสมบตั้ขิองวสัดุจุึะต้ดิุต้ามขอ้มลูิวสัดุโุดุยลิะเอย่ดุไดุอ้ยา่งดุเ่ย่�ยม 
เคนทก์ลิา่ววา่ “เราสามารถแบง่ขอ้มลูิออกเป็นระดุับต้า่งๆ ไดุท้กุระดุับ
ต้ามวัต้ถุประสงคใ์นการรายงาน เรามร่ายการวัสดุทุั �งห้มดุท่�ใช้ง้านอยู ่
โดุยแบง่เป็นประเภัทต้า่งๆ ต้ามความต้อ้งการดุา้นความยั�งยน้ จึากนั�นเรา
ก็จึะสามารถดุงึขอ้มลูินั�นมาวเิคราะห้ต์้ามจึุดุยน้ของเราในฐานะบรษัิัท” 
เขากลิา่วต้อ่ไปวา่ “ต้อ้งยกให้ ้Centric ท่�สามารถแยกวสัดุแุลิะรายลิะเอย่ดุ
ต้า่งๆ ไดุ ้เราจึงึสามารถต้ดิุต้ามวสัดุลุิงไปจึนถงึระดุบัเส้�อผ้า้ไดุ”้

สเว็ดุลิุนดุอ์ธิ์บิายเพัิ�มเต้มิว่า “PEARL iZUMi ใช้ง้านในระดุับไฟเบอร์
เพั้�อต้ดิุต้ามสว่นท่�เป็นวัสดุรุไ่ซเคลิิ สว่นท่�เป็นวัสดุอุนิทรย่ห์้รอ้เสน้ใย
ธิ์รรมช้าต้ทิกุประเภัท จึากนั�นกก็ำาห้นดุแท็กประเภัทของความยั�งยน้ เช้น่ 
วัสดุรุไ่ซเคลิิ 50% ห้รอ้ 80% แลิะช้นดิุของสารเคมเ่ฉพัาะท่�ใช้ส้ำาห้รับ
กันนำ�า เราสามารถต้ดิุต้ามแลิะจัึดุเรย่งคณุลิักษัณะทั �งห้มดุน่�ไดุโ้ดุยใช้ ้
แอต้ทรบิวิต้ต์้า่งๆ ภัายใน Centric แลิะดุงึขอ้มลูิน่�มาไวใ้นรายงานห้ลิกั
ไดุ ้จึากนั�นคณุก็จึะสามารถคำานวณการใช้ว้ัสดุทุั �งห้มดุสำาห้รับรูปแบบ
เฉพัาะไดุ ้เปอรเ์ซ็นต้น์่�เป็นโพัลิเ่อสเต้อรร์ไ่ซเคลิิ เปอรเ์ซ็นต้นั์�นเป็น
ไนลิอนรไ่ซเคลิิ เป็นต้น้” อคิาซาเสรมิวา่ “ขณะน่�เรากำาลิงัดุำาเนนิการกบั
คณุลิักษัณะท่�วา่น่�เพั้�องานฤดุใูบไมผ้้ลิป่ิ 2023 การจัึดุประเภัทขขอ้มลูิ
ทกุอยา่งแลิะการสามารถเขา้ถงึขอ้มลูินั�นไดุใ้น PLM เป็นเร้�องท่�ดุจ่ึรงิๆ 
เม้�อวานน่�ห้นึ�งในผู้จั้ึดุการอาวุโสฝ่่ายปฏิบิัต้กิารขอให้ผ้้มดุงึรายงานท่�
จัึดุรูปแบบแลิะวัสดุตุ้ามแท็กความยั�งยน้ ผ้มก็ทำาไดุง้่ายๆ ไมย่ากเลิย” 
ในดุา้นการส่งเสริมจึิต้สำานึกต้่อสิ�งแวดุลิอ้มของ PEARL iZUMi 
เคนทก์ลิา่วยน้ยนัวา่ “ในมมุมองดุา้นความยั�งยน้ของวสัดุ ุเราต้อ้งการใช้ ้
PLM เพั้�อรับคำาแนะนำาวา่เราจึะสามารถบรรลิเุป้าห้มายเช้งินเิวศดุว้ยวสัดุ ุ
ไดุห้้รอ้ไม”่ น่�เป็นการคดิุคาดุการณ์อนาคต้มากขึ�น โดุยแทนท่�จึะนำาใช้ ้
วสัดุแุลิะห้วงัวา่วสัดุนัุ�นจึะต้รงต้ามเกณฑ์ ์เราสามารถกำาห้นดุเป้าห้มายไดุ ้
ต้ั �งแต้ต่้น้ แลิะต้ดิุต้ามสิ�งท่�เราต้อ้งใช้ใ้นการผ้ลิติ้ไดุร้ะดุบัท่�มร่ายลิะเอย่ดุ
มากขึ�น แลิะอะไรก็ต้ามท่�ไมผ่้า่นเกณฑ์ ์เราก็จึะลิบรายช้้�อนั�นออกห้รอ้
ปรับวสัดุนัุ�นให้มเ่พั้�อให้ส้ง่เสรมิความยั�งยน้มากขึ�น อยา่งท่�พัดูุกอ่นห้นา้น่� 
รายลิะเอย่ดุท่�เราเขา้ไปดุไูดุใ้นขณะน่� บอกให้เ้รารูไ้ดุจ้ึรงิๆ เราสามารถ
ระบุผ้า้ท่�มป่รมิาณวัสดุุรไ่ซเคลิิ X ไดุ ้เน้�องจึากผ้า้นั�นต้อ้งเป็นไปต้าม
มาต้รฐานเฉพัาะท่�กำาห้นดุแลิะมป่รมิาณการใช้น้ำ�ามันเฉพัาะท่�กำาห้นดุ 
แลิะวสัดุไุห้นท่�ไมเ่ป็นไปต้ามนั�น เราก็จึะไมใ่ช้”้
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ผลลพ่ธุ์

+	 ต้ดิุต้ามการลิดุบรรจึภุัณัฑ์ไ์ดุผ้้า่นทาง
สายงานท่�ใช้ ้

+	 ใกลิบ้รรลิเุป้าห้มายดุา้นวสัดุทุ่�ยั�งยน้ 

+	 สามารถคำานวณความเป็นกลิางทาง
คารบ์อน 

+	 ต้ดิุต้ามความยั�งยน้ไดุใ้นระดุบัวสัดุแุลิะ
เส้�อผ้า้

ลด้กิาร้ใชับ้ร้ร้จภุัณ่ฑ์์
บรรจึภุัณัฑ์ท์ั �งห้มดุไดุรั้บการต้ดิุต้ามแลิะบนัทกึใน BOM เซย่รร์า คลิเิมช้, 

นักพััฒนาผ้ลิติ้ภััณฑ์ก์ลิ่าวว่า “ในฤดุูใบไมผ้้ลิ ิ22 เราไดุเ้ริ�มมว้นแลิะ 
มัดุแทนการพัับเส้�อผ้า้ เรามว้นแลิะมัดุเส้�อผ้า้ดุว้ยเช้อ้กปาลิม์ขนาดุเล็ิก 

จึงึทำาให้บ้รรจึุเส้�อผ้า้ลิงในถุงโพัลิท่่�มข่นาดุเล็ิกลิงไดุ ้ส่วนถุงโพัลิท่่� 
ใช้นั้�นก็ทำามาจึากวัสดุุร่ไซเคลิิแลิะนำาไปร่ไซเคลิิไดุ ้ “เราสามารถดุงึ
รายงานเพั้�อดุวู่ารูปแบบการมว้นแลิะมัดุนั�นมก่่�แบบไดุ ้เพัย่งแคค่น้ห้า
เช้อ้กปาลิม์ใน BOM ทา้ยท่�สุดุ การจัึดุส่งสนิคา้ต้รงถงึผู้บ้รโิภัคบาง
รายการกค็วรใช้เ้ฉพัาะเช้อ้กปาลิม์แลิะไมใ่ช้ถ้งุโพัลิ ่แลิะเรากก็ำาลิงัห้าวธิิ์่
เลิกิใช้ถ้งุโพัลิต่้ลิอดุทั �งสายการผ้ลิติ้ แต้ก่็ยังมผู่้ซ้ ้�อแลิะผู้แ้ทนจึำาห้น่าย
บางรายท่�ยังไปไม่ถงึจึุดุนั�น” ยังมอ่ก่สิ�งห้นึ�งท่�บรษัิัทไดุดุ้ำาเนนิการคอ้ 

ห้ยุดุผ้ลิติ้แค็ต้ต้าล็ิอกกระดุาษัในป่ 2017 ซึ�งช้่วยประห้ยัดุพัลิังงาน 
ในการผ้ลิติ้แลิะการขนสง่

กิา้วไป็ใหไ้กิลข้�น
PEARL iZUMi ไดุป้ระกาศว่าต้นต้อ้งการทำาให้ค้วามเป็นกลิางทางคารบ์อนสทุธิ์เิป็นบวกภัายในป่ 2025 แลิะเป้าห้มายท่� 3 ในดุา้นความยั�งยน้คอ้ 

ความมุง่มั�นท่�จึะทำาให้เ้กดิุความเป็นกลิางทางคารบ์อนแลิะลิดุการปลิอ่ยมลิพัษิัแลิะผ้ลิกระทบโดุยใช้น้ำ�ามนัให้น้อ้ยลิง เพั้�อให้ไ้ปถงึเป้าห้มายดุงักลิา่วไดุ ้

บรษัิัทจึงึไดุเ้ปิดุต้ัวแคมเปญี่ Pedal to ZeroTM ซึ�งสง่เสรมิให้ผู้้ค้นเดุนิทางดุว้ยจัึกรยาน คอลิเลิกช้นั Spring 22 BikeStyle จึะแจึง้ให้ท้ราบจึำานวน
ไมลิท์่�ปั�นจัึกรยานแทนการขับรถ เพั้�อช้ดุเช้ยการปลิอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดุออกไซดุท์่�เกดิุขึ�นจึากผ้ลิติ้ภััณฑ์ ์อก่ทั �งยังช้ว่ยให้ผู้้บ้รโิภัคทราบวา่ ต้อ้งใช้ ้
นำ�ามนัมากเพัย่งใดุในการผ้ลิติ้เส้�อผ้า้ท่�ซ้�อ คลิเิมช้กลิา่ววา่ “เร้�องน่�งา่ยมาก เพัราะผู้บ้รโิภัคจึะไดุเ้ห็้นวา่ ต้นต้อ้งปั�นจัึกรยาน 30 ไมลิเ์พั้�อช้ดุเช้ยการปลิอ่ย 
กา๊ซคารบ์อนท่�เกดิุขึ�นจึากการผ้ลิติ้สนิคา้ช้ิ�นน่�” น่�เป็นขอ้มลูิแนะนำาท่�ช้ดัุเจึนท่�สดุุ โดุยอาศยัเทคโนโลิยท่่�ช้ว่ยให้ส้ามารถแจึง้ขอ้มลูิดุงักลิา่วไดุ ้แลิะทำาให้ ้

PEARL iZUMi พัรอ้มท่�จึะเดุนิห้นา้สูค่วามสำาเร็จึในการเสรมิสรา้งความยั�งยน้ไดุอ้ยา่งต้อ่เน้�อง
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เกิี�ยั่วกิบ่ PEARL iZUMi  (www.pearlizumi.ca)
PEARL iZUMi มช่้้�อเสย่งมายาวนานในการเป็นผู้น้ำาการผ้ลิติ้เคร้�องแต้ง่กายคณุภัาพัสงูสำาห้รับปั�นจัึกรยาน มาต้รฐานนวตั้กรรม การวจัิึย แลิะการทดุสอบทางกฬ่า
เป็นสว่นสำาคญัี่พั้�นฐานท่�ทำาให้เ้ราสง่มอบสนิคา้ไดุเ้ห้นอ้ความคาดุห้วงัของลิกูคา้ในทกุระดุบั บรษัิัท คา่นยิมห้ลิกัทางธิ์รุกจิึ แลิะบคุลิากรของเราท่�ทำางานท่�น่�ต้า่ง
เป็นแรงขบัเคลิ้�อนความกา้วห้นา้ ความยน้ยาว แลิะความสำาเร็จึของธิ์รุกจิึมาอยา่งต้อ่เน้�องในอตุ้สาห้กรรมการปั�นจัึกรยานน่� สำานักงานให้ญี่ข่อง PEARL iZUMi 
ต้ั �งอยูใ่นเมอ้งห้ลิยุสว์ลิิลิท์่�งดุงามในรัฐโคโรราโดุ แลิะเป็นสถานท่�ทำางานในฝั่น การันต้โ่ดุยรางวลัิช้นะเลิศิจึากนติ้ยสาร Money ในดุา้นเมอ้งท่�น่าอยูม่ากท่�สดุุใน
สห้รัฐอเมรกิา แลิะอก่เห้ต้ผุ้ลิห้นึ�งท่�ทำาให้ ้PEARL iZUMi เลิอ้กท่�น่�เป็นท่�ทำาการแห้ง่แรกกค็อ้ ความสะดุวกสบายเน้�องจึากต้ั �งอยูร่ะห้วา่งเมอ้งเดุนเวอรแ์ลิะบลูิเดุอร ์

แลิะยงัมเ่สน้ทางมากมายสำาห้รับข่�จัึกรยานแลิะเดุนิป่า อทุยานแห้ง่ช้าต้ ิแลิะสกร่ส่อรท์ท่�มช่้ ้�อเสย่ง ทั �งห้มดุน่�มอ่ยูใ่นแลิะโดุยรอบเมอ้งห้ลิยุสว์ลิิลิ ์ทำาให้ท้่�น่�เป็น
สวรรคแ์ห้ง่ไลิฟ์สไต้ลิก์ระฉับกระเฉง ห้ลิยุสว์ลิิลิเ์ป็นเมอ้งท่�มเ่อกลิกัษัณเ์ฉพัาะต้วั โดุยโดุดุเดุน่ดุว้ยการผ้สมผ้สานระห้วา่งธิ์รรมช้าต้ ิศลิิปะ วฒันธิ์รรม แลิะความ
ทนัสมยัไดุอ้ยา่งลิงต้วั อก่ทั �งยงัวนัท่�มแ่สงแดุดุสดุใสมากมาย ผู้ค้นจึงึสามารถออกไปสมัผั้สสถานท่�พัเิศษัท่�เต็้มไปดุว้ยมนต้เ์สน่ห้ข์องเมอ้งน่�แลิะรัฐโคโลิราโดุไดุ ้
พัวกเราท่� PEARL iZUMi ไมเ่พัย่งมุง่สรา้งผ้ลิติ้ภัณัฑ์ท์่�ยอดุเย่�ยมเทา่นั�น แต้ย่งัสง่เสรมิคา่นยิมแลิะความซ้�อสตั้ยส์จุึรติ้ ซึ�งเป็นห้วัใจึสำาคญัี่ท่�ทำาให้บ้รษัิัทของเรา
กา้วขึ�นสูม่าต้รฐานสงูสดุุในอตุ้สาห้กรรมน่�ไดุ ้คา่นยิมของบรษัิัทไมไ่ดุเ้ป็นเพัย่งแผ้น่จึารกึท่�ต้ดิุบนผ้นังสำานักงานเทา่นั�น แต้เ่รามช่้ว่ติ้ ห้ายใจึ แลิะทำางานห้นัก 
ทกุวนัเพั้�อสรา้งแลิะรักษัาทกุสิ�งท่� PEARL iZUMi นำาเสนอต้ลิอดุไปดุว้ยคา่นยิมห้ลิกั 5 ประการของเราดุงัน่� ความไวว้างใจึ ความเห็้นอกเห็้นใจึ ทกัษัะ ผ้ลิกระทบ 
แลิะเพัิ�มอก่ 1 (ใจึรักในงาน)

เกิี�ยั่วกิบ่ CENTRIC SOFTWARE (www.centricsoftware.com)
Centric Software® ซึ�งมส่ำานักงานให้ญี่ท่่�ซลิิกิอน วลัิเลิย ์ให้บ้รกิารแนวคดิุผ้ลิติ้ภัณัฑ์ไ์ปจึนถงึแพัลิต้ฟอรม์การเปลิ่�ยนแปลิงเป็นดุจิึทิลัิสำาห้รับแฟช้ั�น การคา้ปลิก่ 
รองเทา้ สนิคา้ฟุ่ มเฟ้อย สนิคา้สำาห้รับกจิึกรรมกลิางแจึง้ อปุกรณ์อเิล็ิกทรอนกิสเ์พั้�อผู้บ้รโิภัคแลิะสนิคา้อปุโภัคบรโิภัค ซึ�งรวมถงึเคร้�องสำาอางแลิะผ้ลิติ้ภััณฑ์์
ของใช้ส้ว่นต้วั อาห้าร แลิะเคร้�องดุ้�ม Centric PLMTM แพัลิต้ฟอรม์การจัึดุการวงจึรการผ้ลิติ้ (PLM) ท่�สำาคญัี่ของ Centric มอบฟังกช์้ั�นการวางแผ้นการคา้ระดุบั
วสิาห้กจิึ การพััฒนาผ้ลิติ้ภััณฑ์ ์การจัึดุห้าวัสดุ ุคณุภัาพั แลิะนวัต้กรรมการคำานวนสัดุสว่นการลิงทนุท่�ให้ผ้้ลิต้อบแทนต้อ่ความเส่�ยงดุท่่�สดุุสำาห้รับผ้ลิติ้ภััณฑ์ ์
โดุยเฉพัาะสำาห้รับอตุ้สาห้กรรมสนิคา้อปุโภัคบรโิภัคท่�ห้มนุเวย่นเร็ว Centric Visual Innovation Platform (CVIP) มอบประสบการณง์านระดุบับรหิ้ารแบบดุจิึทิลัิ
เสมอ้นจึรงิเพั้�อการทำางานรว่มกนัแลิะการทำาการต้ัดุสนิใจึ Centric Retail Planning เป็นโซลิชู้นัท่�อาศัยการประมวลิผ้ลิคลิาวดุอ์ยา่งเต็้มท่�ซ ึ�งเป็นนวัต้กรรมท่�
ไดุรั้บการสนับสนุนโดุย Armonica Retail S.R.L. ท่�สง่มอบกระบวนการวางแผ้นการคา้ปลิก่แบบครบวงจึรท่�ออกแบบมาเพั้�อเพัิ�มผ้ลิการดุำาเนนิงานของธิ์รุกจิึ
คา้ปลิก่ให้ไ้ดุส้งูสดุุ Centric Software เป็นผู้บ้กุเบกิการทำางานทางไกลิ โดุยมแ่อปบนมอ้ถอ้ให้บ้รกิารเป็นแอปแรกสำาห้รับการจัึดุการวงจึรการผ้ลิติ้ (PLM) 
แลิะเป็นท่�รูจั้ึกอยา่งกวา้งขวางในการเช้้�อมต้อ่ระบบองคก์รอ้�นๆ ห้ลิายองคก์ร เช้น่ ERP, DAM, PIM, e-com, การวางแผ้น แลิะอก่มากมาย รวมถงึเคร้�องมอ้ 
การทำางานสรา้งสรรคต์้า่งๆ เช้น่ Adobe® Illustrator แลิะโฮสต้ข์องต้ัวเช้้�อมต้อ่ CAD 3 มติ้ ินวัต้กรรมของ Centric มพ่ัลิังขับเคลิ้�อนทางการต้ลิาดุ 100% 
โดุยมอ่ัต้ราการนำาไปใช้ส้งูท่�สดุุแลิะใช้เ้วลิารวดุเร็วท่�สดุุในการให้ผ้้ลิต้อบแทนในอตุ้สาห้กรรม นวัต้กรรมทั �งห้มดุของ Centric ช้ว่ยลิดุเวลิาในการทำาต้ลิาดุ 
สง่เสรมินวตั้กรรมผ้ลิติ้ภัณัฑ์ ์แลิะลิดุต้น้ทนุต้า่งๆ

Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) เป็นเจึา้ของรายให้ญี่ข่อง Centric Software แลิะเป็นผู้น้ำาของโลิกในดุา้นซอฟต้แ์วรอ์อกแบบ 
3 มติ้ ิการทำารปูจึำาลิองแบบ 3 มติ้ ิแลิะโซลิชู้นั PLM 

Centric Software ไดุรั้บรางวลัิอตุ้สาห้กรรมห้ลิายรายการ ซึ�งรวมถงึการไดุรั้บเสนอช้้�อจึาก Red Herring ให้อ้ยูใ่นรายการ Top 100 Global ในป่ 2013, 2015 
แลิะ 2016 นอกจึากน่� Centric ยงัไดุรั้บรางวลัิยอดุเย่�ยมอก่ห้ลิากห้ลิายรายการจึาก Frost & Sullivan ในป่ 2012, 2016, 2018 แลิะ 2021 อก่ดุว้ย

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.centricsoftware.com

