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เป็็นมติริกับัสิ�งแวดล้อ้มไดง้า่ยั่ๆ ดว้ยั่ CENTRIC PLMTM



ความทา้ทายั่

+ การเติบิโติท่�รวดเร็ว

+ ปััญหาดา้นหว่งโซ่อุ่ปุัทาน

+ เป้ัาหมายเชิงินเิวศท่�ติั �งไวส้งู
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“Centric ชิว่ยใหคุ้ณุไมต่ิอุ้งใชิเ้อุกสารแลิะติารางขอุ้มลูิท่�ทกุคุนจะติอุ้ง
คุอุยอุัปัเดติหรอืุอุาจลิมือุัปัเดติ เพราะเอุกสารเหลิา่น่�อุยูใ่นแหลิง่ขอุ้มลูิ
กลิางแหง่เดย่ว”

เฮเธิ์อุร์ ฮาวเวิร์ด ปัระธิ์านเจา้หนา้ท่�ฝ่่ายปัฏิิบัติิการขอุง Rothy’s  
อุธิ์บิายเก่�ยวกบัการปัรับปัรงุการทำางานหลิงัจากใชิง้าน Centric PLM วา่  
“จากมมุมอุงขอุงมนุษย ์Centric PLM ชิว่ยใหพ้นักงานขอุงเราทำางานได ้
งา่ยข้�นมาก ทั �งในดา้นการอุอุกแบบ การพัฒนาผลิติิภัณัฑ์ ์แลิะการผลิติิ 
เราสามารถทำางานกบัโรงงานขอุงเราไดโ้ดยติรง... แลิะขจัดขั �นติอุนติา่งๆ 
ท่�ติอุ้งทำาดว้ยตินเอุงกอุ่นหนัใชิ ้Centric” 

Rothy’s ไดรั้บการกอุ่ติั �งข้�นโดยมก่ารปัลิกูฝั่งเรื�อุงการคุำานง้ถง้สิ�งแวดลิอุ้ม
ภัายในจติิสำานก้ขอุงอุงคุก์ร การมข่ั �นติอุนการทำางานท่�มป่ัระสทิธิ์ภิัาพทำาให ้
บรษัิทจัดการภัารกจิการผลิติิรอุงเทา้ท่�ยั�งยนืไดง้า่ยข้�น

แนวคดิกัอ่ให้เ้กัดิผล้ล้พัื่ธ์์
บรษัิทน่�มส่ำานักงานใหญต่ิั �งอุยูท่่�เมอืุงซ่านฟรานซ่สิโก โดยกอุ่ติั �งข้�นใน 
ป่ั 2012 แลิะเปิัดติวัในป่ั 2016 ร็อุธิ์ มารต์ินิแลิะสติเ่ฟน ฮอุวธ์ิ์อุรน์ธิ์เวติ
เป็ันผูคุ้ดิคุน้แนวคุดิน่�ข ้�นในขณะท่�ทานอุาหารคุำ�า ทั �งสอุงติอุ้งการสรา้ง
บรษัิทแลิะติัดสนิใจเลิอืุกท่�จะผลิติิรอุงเทา้ ฮาวเวริด์กลิา่ววา่ “พวกเขา
ไดเ้รย่นรูว้า่อุตุิสาหกรรมรอุงเทา้สรา้งขยะมากแคุไ่หน แลิะถามวา่ ‘เราจะ
ผลิติิรอุงเทา้ดว้ยวธิิ์ท่่�แติกติา่งแลิะยั�งยนืไดอุ้ยา่งไร’” เมื�อุทำางานกบั OEM  
ในขั �นแรกๆ ทั �งคุูไ่มไ่ดรั้บผลิติิภัณัฑ์ข์ั �นสดุทา้ยติามท่�ติอุ้งการ แลิะในท่�สดุ
จง้ไดต้ิดัสนิใจผลิติิดว้ยตินเอุงโดยสรา้งโรงงานในปัระเทศจน่แลิะ Rothy’s 
กเ็ป็ันเจา้ขอุงโรงงานทั �งหมดนั�น ปััจจบุนัน่�บรษัิทผลิติิทกุสิ�งท่�บรษัิทขาย 
โดยนำาเสนอุรอุงเทา้แลิะกระเป๋ัาถือุท่�ม่สไติลิ์ ใส่สบาย แลิะยั�งยืน  
ผา่นเว็บไซ่ติอ์ุอุนไลินแ์ลิะรา้นคุา้ในบางเมอืุง

ควบคมุดแูล้ท ั�งห้มด
การเป็ันเจา้ขอุงโรงงานทำาใหบ้รษัิทมข่อุ้ไดเ้ปัรย่บอุยา่งท่�ไมเ่คุยมม่ากอุ่น 
ฮาวเวริด์กลิา่ววา่ “เราสามารถเป็ันเจา้ขอุงการผลิติิขอุงเราเอุงไดจ้รงิๆ  
เราสามารถทำาสิ�งติา่งๆ ไดท้นัเวลิา เราสามารถวางแผนอุนาคุติไดโ้ดยใชิ ้
หว่งโซ่อุ่ปุัทานท่�ซ่บัซ่อุ้นน่� ในชิว่ง 2 ป่ัท่�ผา่นมา เราสง่มอุบผลิติิภัณัฑ์ไ์ด ้
ติรงเวลิา 98% แลิะลิา่ชิา้ 2% เนื�อุงจากคุวามลิา่ชิา้ท่�ทา่เรอืุ เราติดิติอุ่กบั
โรงงานขอุงเราอุยา่งติอุ่เนื�อุงแลิะไมต่ิอุ้งแขง่ขนักบับรษัิทอุื�นในดา้นการ
ผลิติิ แลิะเราปักป้ัอุงดแูลิพนักงานในโรงงานใหป้ัลิอุดภัยัโดยมม่าติรการ
โคุวดิขอุงเราเอุง เราจง้ไมต่ิอุ้งหยดุการผลิติิเลิยแมแ้ติว่นัเดย่ว” นอุกจากน่� 
โรงงานยังเป็ันพื�นท่�พสิูจน์การทดลิอุงแนวคุดิใหม่ๆ ขอุงฝ่่ายวจัิยแลิะ
พัฒนาเพื�อุพัฒนาผลิติิภััณฑ์์รอุงเทา้ใหม่แลิะปัรับปัรุงผลิติิภััณฑ์ท์่�ม ่ 
ฮาวเวริด์กลิา่ววา่ “เราติอุ้งการทำาในสิ�งท่�ถกูติอุ้งเหมาะสม...เราไดเ้ปิัดติวั 
ดว้ยโคุรงร่างรอุงเทา้ 2 แบบ คุอืุแบบพื�นราบแลิะแบบหัวแหลิม แลิะ 
เราไม่อุอุกวางจำาหน่ายในติลิาดจนกว่าเราจะพรอุ้ม เราคุดิอุยู่เสมอุว่า  
เราจะทำารอุงเทา้น่�ไดอุ้ยา่งไรโดยใชิแ้นวทางท่�ยั�งยนืท่�สดุ เมื�อุเทย่บกบั
การเสรมิแติง่บางอุยา่งในภัายหลิงั”

“

“

 ...น่�เป็็นกัาริเป็ล้่�ยั่นแป็ล้งสำาห้ริบัทม่  

เริาตอ้งใช้ค้วามพื่ยั่ายั่ามอยั่า่งมากั 

ในกัาริทำาเริ ื�องน่�แล้ะอาจพื่บกับัความ 

ยั่ากัล้ำาบากั แตเ่มื�อคณุทำาสำาเร็ิจแล้ว้  

คณุจะเห็้นวา่ กัาริท่�คณุสามาริถ 

กัำาจดัแห้ล้ง่ข้อ้มลู้ 14 แห้ง่ท่�ทกุัคน 

ตอ้งอปั็เดตได ้แล้ว้มแ่ห้ล้ง่ข้อ้มลู้จริงิ 

แห้ง่เดย่ั่วท่�สามาริถใช้ใ้นริะบบอื�นๆ  

ไดน้ ั�นเป็็นเริื�องท่�นา่ท ่�งมากั
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มุง่เป็็นมติริตอ่สิ�งแวดล้อ้มไดแ้บบไมส่ะดดุ
การพจิารณากระบวนการทำางานท่�พลิกิโฉมระบบขอุง Rothy’s อุยา่งลิะเอุย่ดถ่�ถว้นนั�นชิว่ยใหเ้ขา้ใจถง้คุวามมุง่มั�นท่�บรษัิทแหง่น่�มต่ิอุ่การลิดขยะใหเ้หลิอืุ 
นอุ้ยลิง โดยเริ�มจากเสน้ดา้ยท่�มาจากขวดนำ�าพลิาสติกิ 125 ลิา้นปัอุนดแ์ลิะเพิ�มข้�นเรื�อุยๆ ไปัจนถง้พลิาสติกิรไ่ซ่เคุลิิจากทะเลิกวา่ 400,000 ปัอุนด ์Rothy’s 
นำาเสน้ดา้ยน่�มาสานเป็ันรอุงเทา้โดยติรงโดยใชิเ้ทคุนคิุการถักแบบ 3 มติิ ิซ่้�งเป็ันนวัติกรรมใหม่ท่�ใชิเ้วลิา 3 ป่ัคุร้�งในการทำาใหเ้ทคุนคิุน่�สมบูรณ์แบบ  
พรอุ้มทั �งชิว่ยลิดขยะท่�เกดิจากวธิิ์ต่ิัดเย็บแบบดั �งเดมิ สำาหรับสว่นปัระกอุบอุื�นๆ นั�น Rothy’s ผลิติิจากวัสดุชิว่ภัาพ เชิน่ ขนสัติว ์ยาง ทราย ขา้วโพด  
ใยกญัชิง แลิะเมล็ิดลิะหุง่ ซ่้�งสามารถติดิติามไดง้า่ยโดยใชิ ้PLM

Rothy’s กลิา่วถง้การหมนุเวย่นวา่เป็ัน “วงจรติอุ่เนื�อุงท่�สรา้งหรอืุเปัลิ่�ยนใหม ่ติั �งแติว่สัดแุลิะการผลิติิไปัจนถง้ผลิติิภัณัฑ์แ์ลิะการรไ่ซ่เคุลิิ วสิยัทศันข์อุงเรา
คุอืุการใชิว้สัดรุไ่ซ่เคุลิิ 2 คุรั �งในผลิติิภัณัฑ์ใ์หมเ่พื�อุปิัดวงจรใหเ้หมอืุนในธิ์รรมชิาติ”ิ โซ่ลิชูินับกุเบกิอุยา่ง PLM เป็ันติวัผสานรวมโมเดลิวงจรปิัดน่�เขา้กบัการ
จัดการการพัฒนาผลิติิภัณัฑ์ใ์นแติล่ิะดา้น ติั �งแติก่ารผลิติิ หว่งโซ่อุ่ปุัทาน ไปัจนถง้การสง่คุนื การนำากลิบัมาใชิใ้หม ่แลิะการรไ่ซ่เคุลิิผลิติิภัณัฑ์ ์

สริา้งเสริมิป็ริะสทิธ์ภิาพื่
ฮาวเวริด์อุธิ์บิายวา่ บรษัิทติดัสนิใจใชิ ้PLM เพื�อุเสรมิสรา้งปัระสทิธิ์ภิัาพในกระบวนการทำางานขอุงบรษัิท “เมื�อุติอุนท่�เป็ันพันธิ์มติิรกบั Centric Software 
เมื�อุปัระมาณ 3 ป่ัท่�แลิว้ เรายงัมอุ่ายนุอุ้ยแลิะเติบิโติอุยา่งรวดเร็วจนไมไ่ดใ้ชิคุ้วามสามารถทั �งหมดขอุง Centric PLM ในป่ัท่�แลิว้เราไดมุ้ง่พยายามท่�จะปัรับ
กระบวนการทำางานใหมแ่ลิะใชิป้ัระโยชินจ์ากคุวามสามารถนั�นอุยา่งเต็ิมท่� เราติอุ้งใชิคุ้วามพยายามอุยา่งมากในการทำาเรื�อุงน่�แลิะอุาจพบกบัคุวามยากลิำาบาก 
แติเ่มื�อุคุณุทำาสำาเร็จแลิว้ คุณุจะเห็นวา่ การท่�คุณุสามารถกำาจัดแหลิง่ขอุ้มลูิ 14 แหง่ท่�ทกุคุนติอุ้งอุปััเดติไดแ้ลิว้มแ่หลิง่ขอุ้มลูิจรงิแหง่เดย่วท่�สามารถใชิใ้น
ระบบอุื�นๆ ไดนั้�นเป็ันเรื�อุงท่�น่าท้�งมาก เราทำาไดป้ัระมาณ 97% แลิะน่�นับเป็ันการเปัลิ่�ยนแปัลิงสำาหรับทม่ขอุงเรา”

เห้มอืนไดอ้ยัู่ใ่นสถานท่�จริงิ
การระบาดขอุงโรคุสง่ผลิกระทบติอุ่การเย่�ยมชิมโรงงานในติา่งปัระเทศ ฮาวเวริด์กลิา่ววา่ “โดยปักติเิราจะเดนิทางไปัท่�โรงงานขอุงเรา แติเ่ราไมไ่ดไ้ปัท่�นั�น 
ในชิ่วง 2 ป่ัคุร้�งท่�ผ่านมา ซ่้�งเหมอืุนอุย่างท่�คุนส่วนใหญ่เดนิทางไม่ได ้การระบาดน่�ทำาใหก้ารจัดระเบย่บขอุ้มูลิแลิะการทำางานจากแหลิ่งขอุ้มูลิจรงิ 
แหลิง่เดย่วกนักบัฝ่่ายผลิติินั�นมคุ่วามสำาคุญัยิ�งข้�น” เธิ์อุยังกลิา่วอุก่วา่พนักงานไมล่ิงัเลิท่�จะทำางานจากท่�บา้นโดยใชิ ้Centric PLM ซ่้�งชิว่ยใหท้ำางานจาก
ระยะไกลิไดอุ้ยา่งสมบรูณเ์ชิน่กนั “เรามพ่นักงานบางคุนท่�ยา้ยอุอุกจากแคุลิฟิอุรเ์นย่โดยท่�ยงัคุงทำางานอุยูก่บัเรา แลิะการทำางานกเ็ดนิหนา้ไปัไดด้ม่าก”

ล้กูัคา้ท่�ใสใ่จสิ�งแวดล้อ้ม
ลิกูคุา้ขอุง Rothy’s ม ่2 แบบ ไดแ้ก ่กลิุม่ชิื�นชิอุบคุวามงามขอุงสไติลิ ์ฮาวเวริด์กลิา่ววา่ “เมื�อุมคุ่นลิอุงใสร่อุงเทา้ขอุงเราเป็ันคุรั �งแรก ปัฏิกิริยิาติอุบสนอุง 
โดยทั�วไปัคุอืุ “โห รอุงเทา้คุูน่่�ใสส่บายมาก” จากนั�นลิกูคุา้กทราบถง้พันธิ์กจิขอุงเราแลิะวธิิ์ผ่ลิติิรอุงเทา้ไดอุ้ยา่งรวดเร็ว แลิว้กร็ูส้ก้ติื�นเติน้ไปักบัเรื�อุงนั�น แลิว้กม็่
ลิกูคุา้แบบท่�คุดิกลิบักนั คุอืุมแ่นวคุดิท่�วา่ น่�คุอืุวธิิ์ท่่�ฉันติอุ้งการซ่ื�อุขอุง ฉันติอุ้งการสนับสนุนแบรนดท์่�สง่เสรมิคุวามยั�งยนื แลิะคุรุน่คุดิเก่�ยวกบังานท่�แบรนดท์ำา 

ทั �ง 2 แบบน่�ติา่งก็ยอุดเย่�ยม เพราะชิว่ยขับเคุลิื�อุนการบอุกติอุ่แบบปัากติอุ่ปัากไดอุ้ย่างน่าท้�งทเ่ดย่ว ลิกูคุา้ขอุงเรารูว้า่ เราไม่ไดเ้พย่งแคุผ่ลิติิรอุงเทา้ 
ท่�สวยงามแลิะใสส่บายเทา่นั�น แติย่งัทนทาน ซ่กัได ้แลิะยั�งยนือุก่ดว้ย”

บริริจภุณัฑ์แ์ล้ะ HAPPY RETURNS
บรรจภุัณัฑ์เ์ป็ันหน้�งในสิ�งแรกๆ ท่�เห็นเดน่ชิดัแลิะบรษัิทติา่งๆ ก็ติอุ้งการลิดผลิกระทบติอุ่สิ�งแวดลิอุ้ม เนื�อุงจากรอุงเทา้ขอุง Rothy’s สรา้งข้�นโดยคุำานง้ถง้
คุวามยั�งยนือุยา่งชิดัเจน บรษัิทจง้ไมเ่นน้ท่�บรรจภุััณฑ์ ์แติก่็ยังคุงถอืุเป็ันปัระเด็นท่�สำาคุญั แลิะเมื�อุยอุดขายติรงถง้ผูบ้รโิภัคุท่�เพิ�มข้�นติั �งแติเ่ริ�มมก่ารระบาด
ขอุงโรคุ การขนสง่ก็กลิายเป็ันเรื�อุงท่�สำาคุญั ฮาวเวริด์กลิา่ววา่ “เราใชิว้สัดบุรรจภุัณัฑ์ร์ไ่ซ่เคุลิิ 95% แลิะเรานำากลิอุ่งรอุงเทา้จากชิั �นวางมาใชิใ้นการจัดสง่
โดยไมไ่ดใ้สใ่นกลิอุ่งอุก่ชิั �น” เนื�อุงจากเรามข่อุ้มลูิวสัดทุ่�เชิื�อุมโยงโดยติรงกบัรหสับรรจภุัณัฑ์แ์ติล่ิะรายการใน BOM (รายชิื�อุวสัด)ุ จง้ชิว่ยใหง้า่ยติอุ่การระบุ
เปัอุรเ์ซ่น็ติข์อุงวสัดรุไ่ซ่เคุลิิ

เธิ์อุกลิา่วติอุ่วา่ “นอุกจากน่� เราทกุคุนทราบกนัดว่า่ มก่ารขนสง่แบบยอุ้นกลิับเมื�อุมก่ารคุนืสนิคุา้ ซ่้�งเพิ�มข้�นอุยา่งมากในชิว่ง 2 ป่ัท่�ผา่นมา เพราะทกุคุน 
สั�งซ่ื�อุสนิคุา้ทางอุอุนไลิน ์เราไดจั้บมอืุกบั Happy Returns ซ่้�งเป็ันบรษัิทท่�มจ่ดุรับคุนืสนิคุา้ทั�วสหรัฐอุเมรกิา จง้ชิว่ยลิดภัาระท่�ลิกูคุา้ติอุ้งคุนืสนิคุา้ดว้ย
วธิิ์เ่ดมิท่�ติอุ้งพมิพฉ์ลิาก ติดิฉลิากท่�กลิอุ่ง แลิะนำากลิอุ่งไปัสง่ แติจ่ากน่�คุณุกไ็มจ่ำาเป็ันติอุ้งมก่ลิอุ่งอุก่ติอุ่ไปั ติวัอุยา่งเชิน่ คุณุสามารถคุนืรอุงเทา้ขอุงคุณุท่� 
Paper Source [ซ่้�งมจ่ดุรับคุนืสนิคุา้]” ลิกูคุา้จะไดรั้บเงนิคุนืภัายใน 60 วนิาทท่นัท ่ฮาวเวริด์กลิา่ววา่ “จดุรับคุนืสนิคุา้ใชิต้ิูคุ้อุนเทนเนอุรท์่�นำากลิบัมาใชิใ้หม่
ได ้ชิว่ยใหป้ัระหยดักระดาษลิงัไดป้ัระมาณ 54 ตินัติอุ่การคุนืทกุ 1 ลิา้นคุรั �ง การท่�สามารถลิดปัรมิาณกระดาษลิงัขนาดน่�ไดนั้บเป็ันเรื�อุงท่�ดม่ากจรงิๆ” แลิะ 
กส็ามารถติดิติามการคุนืสนิคุา้ในขณะท่�คุนืไดโ้ดยติรงโดยใชิศ้นูยข์อุ้มลูิกลิางทางดจิทิลัิ
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ยั่งัไมพ่ื่ริอ้มท่�จะทิ�ง
Rothy’s ปัรับปัรงุการดำาเนนิการดา้นสิ�งแวดลิอุ้มอุยา่งติอุ่เนื�อุง ฮาวเวริด์กลิา่ววา่ “ในขณะท่�เราเติบิโติข้�นในป่ั 2021 เราเริ�มคุน้หากา้วติอุ่ไปัในเสน้ทางดา้น
คุวามยั�งยนืแลิะการอุอุกแบบ รวมถง้โซ่ลิชูินัสำาหรับการหมดอุายกุารใชิง้าน แมว้า่เราไดอุ้อุกแบบรอุงเทา้แลิะกระเป๋ัาใหม้คุ่วามทนทาน แติท่า้ยท่�สดุแลิว้ก็
จำาเป็ันติอุ้งมโ่ซ่ลิชูินัท่�ยั�งยนืสำาหรับผลิติิภัณัฑ์ท์่�สวมใสไ่มไ่ดแ้ลิว้ แลิะคุวามคุดิรเิริ�มแรกท่�เรามต่ิอุ่เรื�อุงน่�คุอืุโปัรแกรมนำารอุ่งรไ่ซ่เคุลิิ เราใหผู้คุ้นนำารอุงเทา้
มาท่�รา้นขอุงเรา จรงิๆ แลิว้เราก็พบปััญหาเล็ิกนอุ้ย เพราะผูคุ้นไมพ่รอุ้มท่�จะทิ�งรอุงเทา้ Rothy’s ขอุงติัวเอุง ทัศนคุติขิอุงพวกเขาคุอืุ ‘รอุงเทา้คุูน่่�ยังม ่
สภัาพด ่ฉันสามารถลิา้งรอุงเทา้ได ้แลิะฉันยงัไมพ่รอุ้ม ฉันไมอุ่ยากทิ�งรอุงเทา้ไปั’ เราเรย่นรูจ้ากเรื�อุงน่�ไดม้าก”

“งานท่�เรากำาลิังทำาในเรื�อุงวธิิ์แ่ยกสว่นรอุงเทา้ทำาใหเ้กดิคุวามคุดิรเิริ�มถัดไปั นั�นคุอืุวัสดทุ่�ผ่านการรไ่ซ่เคุลิิ 2 คุรั �ง” ฮาวเวริด์กลิ่าว “เนื�อุงจากทุกสว่น 
ในรอุงเทา้ขอุงเราเป็ันวสัดธุิ์รรมชิาติหิรอืุรไ่ซ่เคุลิิ จง้งา่ยติอุ่การนำาสว่นปัระกอุบเหลิา่นั�นกลิบัมาใชิใ้หม ่เราจะแยกสว่นแลิะเรย่กคุนืวสัดทุ่�ผา่นการรไ่ซ่เคุลิิ 
2 คุรั �งมาเพื�อุสรา้งสนิคุา้ใหม”่ บรษัิทติา่งๆ สามารถใชิ ้PLM ในการจัดการวัสดทุ่�หมดอุายกุารใชิง้านได ้โดยเพิ�มการติดิฉลิากผลิติิภััณฑ์ห์มนุเวย่นหรอืุ
แท็กท่�เป็ันไปัติามบญัญัติแิรงงาน (BOL) เชิน่ “การคุนืสนิคุา้” “การแยกสว่น” “การติดั / การฉ่ก / การบด” เป็ันติน้

ไริข้้ยั่ะ
ฮาวเวริด์กลิา่วถง้คุวามคุดิรเิริ�มติอุ่ไปั นั�นคุอืุโรงงานไรข้ยะ “เป็ันเรื�อุงท่�น่าติื�นเติน้มาก 
แลิะเราเป็ันหน้�งในบรษัิทแรกๆ ในอุตุิสาหกรรมน่�ท่�ทำาแบบน่�ได ้โรงงานขอุงเราจะได ้
รับสถานะ LEED แลิะการรับรอุงการไรข้ยะอุยา่งแทจ้รงิในป่ัน่� ซ่ ้�งเป็ันการยนืยันวา่ 
เรากำาลิังกา้วเดนิติามแนวทางการผลิติิท่�เป็ันมติิรติ่อุสิ�งแวดลิอุ้ม แลิะสุดทา้ยแติ ่
ไมท่า้ยสดุคุอืุการผลิติิแบบหมนุเวย่นโดยสมบรูณ์ เป้ัาหมายป่ั 2023 ขอุง Rothy’s 
เป็ันเป้ัาหมายท่�เรามุ่งหวังสงูสดุ ซ่้�งไม่เพย่งแคุส่รา้งผลิติิภััณฑ์ข์้�นดว้ยวัสดทุ่�ผ่าน
การรไ่ซ่เคุลิิ 2 คุรั �งแลิะวสัดจุากชิว่มวลิเป็ันสว่นใหญเ่ทา่นั�น แติผ่ลิติิภัณัฑ์ ์Rothy’s  
ทกุชิิ�นบนโลิกน่�จะมโ่ซ่ลิชูินัหลิงัจากท่�สวมใสไ่มไ่ดแ้ลิว้” การติดิติามการรับรอุงแลิะ
การปัฏิบิตัิติิามขอุ้บงัคุบัแลิะขอุ้กำาหนดเป็ันกญุแจสำาคุญัในการรักษาสถานะดงักลิา่ว 
โดย Centric PLM ดำาเนนิการคุวบคุูไ่ปักบัขอุ้มลูิการพัฒนาผลิติิภัณัฑ์ท์ั �งหมด สำาหรับ
บรษัิทท่�ไมไ่ดเ้ป็ันเจา้ขอุงโรงงานขอุงตินเอุง การติดิติามการรับรอุงขอุง OEM แลิะ
ซ่พัพลิายเอุอุรนั์�นยิ�งมคุ่วามสำาคุญัมากข้�นในการทำาใหบ้รษัิทมคุ่วามยั�งยนื เนื�อุงจาก
การรับรอุงหมดอุายไุดแ้ลิะจำาเป็ันติอุ้งไดรั้บการจัดการ 

ผล้ล้พัื่ธ์์

+ กระบวนการทำางานท่�คุลิอุ่งติวัมากข้�น

+ ทศันวสิยัท่�ทำาใหท้ราบคุวามเป็ันไปั 
ในโรงงานผา่นระบบ PLM

+ คุวามสามารถในการติดิติามการรับรอุง
แลิะเปัอุรเ์ซ่น็ติข์อุงวสัดรุไ่ซ่เคุลิิ

+ ขจัดแหลิง่ขอุ้มลูิติา่งๆ 14 แหง่เพื�อุให ้
มศ่นูยข์อุ้มลูิเพย่งแหง่เดย่ว
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บทสง่ทา้ยั่
สำาหรับธิ์รุกจิท่�ติอุ้งการจัดทำาแผนงานดา้นคุวามยั�งยนื ฮาวเวริด์ใหคุ้ำาแนะนำาแกผู่ท้่�
ติอุ้งการสนับสนุนคุวามยั�งยนือุยา่งเต็ิมท่�ย ิ�งข้�นวา่ “คุวรเริ�มติน้ดว้ยการแบง่สิ�งติา่งๆ 
อุอุกเป็ันสว่นๆ เพราะถา้คุณุทำาทกุอุยา่ง คุณุจะรูส้ก้ลิน้มอืุแลิะจะไมไ่ดท้ำาอุะไรเลิย 
ในท่�สดุ ใหพ้จิารณาเป็ันกรณ่ไปั เชิน่ ทม่ซ่พัพลิายเชิน มาดบูรรจภุััณฑ์ข์อุงเรากนั  
เรากำาลิงัทำาอุะไรอุยู ่เราสามารถทำาอุะไรท่�แติกติา่งไดบ้า้ง วา่ไงทม่วสัด ุคุณุสามารถ
ลิดขยะท่�สว่นไหนไดบ้า้ง... แลิว้พูดคุุยกับแติล่ิะทม่ท่�มง่านมานำาเสนอุเพื�อุพัฒนา
งานใหก้า้วหนา้ ฉันคุดิวา่น่�จะเป็ันแนวทางการทำางานท่�ดท่่�สดุ” แลิะแน่นอุนวา่คุวรใชิ ้
PLM ท่�ทนัสมยัสำาหรับการอุอุกแบบแลิะการผลิติิ เพื�อุจัดการกบัคุวามซ่บัซ่อุ้นท่�ติอุ้ง
สอุดคุลิอุ้งกบัการสง่เสรมิคุวามเป็ันมติิรกบัสิ�งแวดลิอุ้ม

http://www.centricsoftware.com
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เกั่�ยั่วกับั ROTHY’S (www.rothys.com)
Rothy’s กอุ่ติั �งข้�นในป่ั 2012 แลิะเปิัดติัวในป่ั 2016 โดยมุ่งมั�นท่�จะเพิ�มปัระสทิธิ์ภิัาพการเสรมิสรา้งคุวามยั�งยนือุย่างติ่อุเนื�อุง โดยเราคุำานง้ถง้คุวาม
ยั�งยนืในทกุขั �นติอุน ติั �งแติว่ัสดทุ่�เป็ันมติิรติอุ่โลิกไปัจนถง้วธิิ์ท่่�เราปัฏิบิัติติิอุ่สมาชิกิในทม่ แลิะเราดำาเนนิงานเชิน่นั�นมาติั �งแติต่ิน้ เราผลิติิทกุสิ�งท่�เราขาย  
โดยนำาเสนอุรอุงเทา้ท่�มส่ไติลิ ์ใสส่บาย แลิะยั�งยนื รวมถง้กระเป๋ัาถอืุ ผา่นเว็บไซ่ติอ์ุอุนไลินข์อุงเราแลิะรา้นคุา้ในบางเมอืุง

เกั่�ยั่วกับั CENTRIC SOFTWARE (www.centricsoftware.com)
Centric Software® ซ่้�งมส่ำานักงานใหญ่ท่�ซ่ลิิกิอุน วัลิเลิย ์ใหบ้รกิารแนวคุดิผลิติิภััณฑ์ไ์ปัจนถง้แพลิติฟอุรม์การเปัลิ่�ยนแปัลิงเป็ันดจิทิัลิสำาหรับแฟชิั�น  
การคุา้ปัลิก่ รอุงเทา้ สนิคุา้ฟุ่ มเฟือุย สนิคุา้สำาหรับกจิกรรมกลิางแจง้ อุปุักรณอ์ุเิล็ิกทรอุนกิสเ์พื�อุผูบ้รโิภัคุแลิะสนิคุา้อุปุัโภัคุบรโิภัคุ ซ่้�งรวมถง้เคุรื�อุงสำาอุาง
แลิะผลิติิภัณัฑ์ข์อุงใชิส้ว่นติวั อุาหาร แลิะเคุรื�อุงดื�ม Centric PLMTM แพลิติฟอุรม์การจัดการวงจรผลิติิภัณัฑ์ ์(PLM) ท่�สำาคุญัขอุง Centric มฟั่งกช์ิั�นการ
วางแผนการคุา้ การพัฒนาผลิติิภัณัฑ์ ์การจัดหาวสัด ุคุณุภัาพ แลิะนวตัิกรรมท่�คุุม้คุา่ติอุ่การลิงทนุท่�ใหผ้ลิติอุบแทนท่�ดท่่�สดุสำาหรับผลิติิภัณัฑ์โ์ดยเฉพาะ
สำาหรับอุตุิสาหกรรมสนิคุา้อุปุัโภัคุบรโิภัคุท่�หมนุเวย่นเร็ว Centric Visual Innovation Platform (CVIP) มอุบปัระสบการณ์งานระดบับรหิารแบบดจิทิัลิ
เสมอืุนจรงิเพื�อุการทำางานรว่มกนัแลิะการทำาการติดัสนิใจ Centric Retail Planning เป็ันโซ่ลิชูินัท่�อุาศยัการปัระมวลิผลิคุลิาวดอ์ุยา่งเต็ิมท่�ซ่ ้�งเป็ันนวตัิกรรม
ท่�ไดรั้บการสนับสนุนโดย Armonica Retail S.R.L. ท่�สง่มอุบกระบวนการวางแผนการคุา้ปัลิก่แบบคุรบวงจรท่�อุอุกแบบมาเพื�อุเพิ�มผลิการดำาเนนิงาน
ขอุงธิ์รุกจิคุา้ปัลิก่ใหไ้ดส้งูสดุ Centric Software เป็ันผูบ้กุเบกิการทำางานทางไกลิ โดยมแ่อุปัพลิเิคุชินับนมอืุถอืุใหบ้รกิารเป็ันรายแรกสำาหรับการจัดการ
วงจรผลิติิภัณัฑ์ ์(PLM) แลิะเป็ันท่�รูจั้กอุยา่งกวา้งขวางในการเชิื�อุมติอุ่ระบบอุงคุก์รอุื�นๆ หลิายอุงคุก์ร เชิน่ ERP, DAM, PIM, e-com, การวางแผน แลิะ 
อุก่มากมาย รวมถง้เคุรื�อุงมอืุการทำางานสรา้งสรรคุต์ิา่งๆ เชิน่ Adobe® Illustrator แลิะโฮสติข์อุงติวัเชิื�อุมติอุ่ CAD 3 มติิ ินวตัิกรรมขอุง Centric มพ่ลิงั 
ขบัเคุลิื�อุนทางการติลิาด 100% โดยมอุ่ตัิราการนำาไปัใชิส้งูท่�สดุแลิะใชิเ้วลิารวดเร็วท่�สดุในการใหผ้ลิติอุบแทนในอุตุิสาหกรรม นวตัิกรรมทั �งหมดขอุง Centric 
ชิว่ยลิดเวลิาในการทำาติลิาด สง่เสรมินวตัิกรรมผลิติิภัณัฑ์ ์แลิะลิดติน้ทนุติา่งๆ 

Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) เป็ันเจา้ขอุงรายใหญข่อุง Centric Software แลิะเป็ันผูน้ำาขอุงโลิกในดา้นซ่อุฟติแ์วร์
อุอุกแบบ 3 มติิ ิการทำารปูัจำาลิอุงแบบ 3 มติิ ิแลิะโซ่ลิชูินั PLM 

Centric Software ไดรั้บรางวลัิอุตุิสาหกรรมหลิายรายการ ซ่้�งรวมถง้การไดรั้บเสนอุชิื�อุจาก Red Herring ใหอุ้ยูใ่นรายการ Top 100 Global ในป่ั 2013, 
2015 แลิะ 2016 นอุกจากน่� Centric ยงัไดรั้บรางวลัิยอุดเย่�ยมอุก่หลิากหลิายรายการจาก Frost & Sullivan ในป่ั 2012, 2016, 2018 แลิะ 2021 อุก่ดว้ย 

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.rothys.com
http://www.centricsoftware.com

