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PLM สำำ�หรับัผู้้ �ผู้ลิติกลิ่�ม OEM/ODM

เพิ่ิ�มความร่ว่มมอืกับั
พัิ่นธิ์มติร่จากัแบร่นด์ ์
แลิะร่า้นคา้ปลิกีั 

ปรั่บปร่งุความแมน่ยำำา 
ของขอ้มลูิทางเทคนคิ 
แลิะรั่กัษาคณุภาพิ่

ลิด์ตน้ทนุจากังาน 
ที�ซ้ำำ�าซ้ำอ้นแลิะ 
ขอ้ผิดิ์พิ่ลิาด์

มุง่เนน้ไปที�งาน 
ที�เพิ่ิ�มมลูิคา่แลิะ 
เพิ่ิ�มกัาร่เตบิโต

เร่ง่ร่ะยำะเวลิา 
ในกัาร่ผิลิติตวัอยำา่ง
แลิะผิลิติภณัฑ์์
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PLM Suite ผู้้ �นำำ�ด้��นำนำวัตักรัรัมรัะด้บัโลิก
Centric PLMTM เป็็นำชุ่ด้โมด้ล้ิที่่�เชุ่�อมต�อรัะหวั��งกนัำโด้ยเป็็นำพื้่�นำฐ�นำที่�งด้จิิทิี่ลัิที่่�จิะขับัเคลิ่�อนำ
ป็รัะสำทิี่ธิภิ�พื้แลิะจิดั้ก�รัควั�มซับัซั�อนำเพื้่�อลิด้เวัลิ�ในำก�รัผู้ลิติ ลิด้ต�นำที่น่ำ แลิะเพื้ิ�มควั�มคลิ�องตวัั
ในำก�รัสำ่�อสำ�รั ที่ำ�ให�ธิร่ักจิิมค่วั�มสำ�ม�รัถในำก�รัแขั�งขันัำแลิะเตบิโต

ขัอรับัชุม
ก�รัสำ�ธิติ

ด้โ้มด้ล้ิ ตวััเชุ่�อมต�อ แลิะแอป็สำำ�หรับั
อป่็กรัณ์พ์ื้กพื้�ที่ ั�งหมด้สำำ�หรับั 
ก�รัใชุ�ง�นำ PLM ตดิ้ต�อเรั�วันัำนำ่�เลิย

ขั�อมล้ิจิำ�เพื้�ะ 
ขัองผู้ลิติภณั์ฑ์:์

นำาเขา้ขอ้มลูิเอกัสาร่แสด์งร่ายำลิะเอยีำด์ของผิลิติภณัฑ์ข์องลิกูัคา้แลิะเร่ิ�มคดิ์ตน้ทนุ, BOM, 
ไฟลิร์่ปูแบบ, ไฟลิต์วัทำาเคร่ื�องหมายำ แลิะป้อนขอ้มลูิทางเทคนคิ ร่วมถึงึร่ายำลิะเอยีำด์ของ 
กัาร่สร่า้ง กัาร่จัด์ทำาบร่ร่จภุณัฑ์ ์แลิะกัาร่ตดิ์ป้ายำหร่อืฉลิากัได์อ้ยำา่งงา่ยำด์ายำ

ก�รัจิดั้ก�รัวัสัำด้:่ ร่วมศูนูยำไ์ลิบร่าร่ี�วสัด์แุลิะตดิ์ตามกัาร่ใช้ว้สัด์ใุนสายำผิลิติภณัฑ์ ์คอลิเลิกัช้นั แลิะฤด์กูัาลิ 
อปัเด์ต BOM ได์อ้ยำา่งงา่ยำด์ายำเพิ่ื�อรั่บปร่ะกันัคณุภาพิ่ กัาร่จัด์สง่ แลิะผิลิกัำาไร่

ก�รัจิดั้ก�รัป็ฏิทิี่นิำ: กัำาหนด์แลิะตดิ์ตามงานผิา่นปฏิทินิกัาร่วางแผินของกัร่ะบวนกัาร่กัอ่นกัาร่ผิลิติ โด์ยำวางแผิน 
จากัจดุ์เร่ิ�มตน้ไปยำงัจดุ์สิ�นสดุ์ของงานหร่อืจากัจดุ์สิ�นสดุ์ของงานมายำงัจดุ์เร่ิ�มตน้ ผิูจั้ด์กัาร่
สามาร่ถึตร่วจด์เูพิ่ื�อความมั�นใจวา่ทกุัคนทร่าบกัำาหนด์กัาร่ แกัไ้ขปัญหาคอขวด์ ตดิ์ตามกัาร่
ปฏิบิตังิาน แลิะบร่หิาร่งานใหเ้สร็่จตามกัำาหนด์กัาร่กัาร่ผิลิติทั �งหมด์

ก�รัจิดั้ก�รั
คณ่์ภ�พื้:

สร่า้งมาตร่ฐานกัาร่ทด์สอบที�สอด์คลิอ้งกันัเพิ่ื�อปรั่บกัาร่ควบคมุคณุภาพิ่ใหเ้ป็นไปได์ ้
อยำา่งงา่ยำด์ายำแลิะร่วด์เร็่ว ร่วมทั �งช้ว่ยำใหส้ามาร่ถึตดิ์ตามความปลิอด์ภยัำแลิะร่ะเบยีำบขอ้บงัคบั

ก�รัจิดั้ห�วัตัถด่้บิ
สำำ�หรับัผู้ลิติภณั์ฑ์:์

ปรั่บกัาร่จัด์หาวตัถึดุ์บิที�ซ้ำบัซ้ำอ้นใหเ้ป็นไปได์อ้ยำา่งงา่ยำด์ายำแลิะร่วด์เร็่ว โด์ยำทำาใหส้มาช้กิัในทมี
สามาร่ถึเปร่ยีำบเทยีำบซ้ำพัิ่พิ่ลิายำเออร่ ์จัด์กัาร่ขอ้เสนอหลิายำพัิ่นร่ายำกัาร่จากัซ้ำพัิ่พิ่ลิายำเออร่ ์
แลิะตดิ์ตามผิลิกัาร่ทำางาน สถึานะ แลิะปัญหาตา่ง ๆ ได์อ้ยำา่งมปีร่ะสทิธิ์ภิาพิ่

ก�รัวั�งแผู้นำก�รั
จิดั้จิำ�หนำ��ยสำนิำค��:

ปรั่บแผินผิลิติภณัฑ์ต์า่ง ๆ ใหส้อด์คลิอ้งกับัความเป็นจร่งิโด์ยำใช้เ้คร่ื�องมอื 
กัาร่วางแผินด์า้นกัาร่เงนิเพิ่ื�อปร่ะเมนิแลิะ “ทด์ลิองพัิ่ฒนา” กัำาไร่เป้าหมายำ 
แลิะกัำาไร่ตามจร่งิที�เป็นไปตามกัาร่ตดั์สนิใจ ทำาใหส้ามาร่ถึตร่วจด์กูัาร่ 
วางแผินกัำาลิงักัาร่ผิลิติร่ะด์บัสงูโด์ยำพิ่จิาร่ณาจากัคา่นาทมีาตร่ฐาน 
(Standard Minute Value หร่อื SMV) / คา่ช้ั�วโมงมาตร่ฐาน 
(Standard Hour Value หร่อื SMH) เพิ่ื�อวางแผินทรั่พิ่ยำากัร่กัาร่ผิลิติ

ก�รัจิดั้ก�รั
กรัะบวันำก�รั:

จัด์กัาร่ปร่มิาณงานแลิะเพิ่ิ�มผิลิกัาร่ผิลิติ กัาร่ตอบสนอง แลิะ 
ความโปร่ง่ใส โด์ยำกัาร่กัำาหนด์กัร่ะบวนกัาร่ที�เช้ื�อมโยำงผิูค้น 
เขา้กับัโคร่งกัาร่แลิะงานตา่ง ๆ สมาช้กิัในทมีจะได์รั้่บแจง้ 
โด์ยำอตัโนมตัเิพิ่ื�อใหช้้ว่ยำนำาผิลิติภณัฑ์เ์ขา้สูว่งจร่ 
กัาร่พัิ่ฒนาจนเสร็่จสมบรู่ณ์

ก�รัจิดั้ก�รั 
คอลิเลิกชุนัำ:

ทำาใหม้หีนังสอืคอลิเลิกัช้นัแลิะแคตตาล็ิอกัที�ได์รั้่บ 
กัาร่ปรั่บแตง่ใหเ้หมาะสมโด์ยำเฉพิ่าะพิ่ร่อ้มอปัเด์ตได์ ้
ตลิอด์เวลิาโด์ยำกัาร่แสด์งผิลิติภณัฑ์ต์า่ง ๆ ที�พิ่ร่อ้ม 
สำาหรั่บกัาร่ผิลิติ

ก�รัตรัวัจิสำอบ 
ขั ั�นำสำด่้ที่��ย:

รั่กัษาคณุภาพิ่ของผิลิติภณัฑ์ด์์ว้ยำกัาร่บร่ร่ลิรุ่ะด์บัคณุภาพิ่ที� 
ยำอมรั่บได์แ้ลิะคะแนนกัาร่ปร่ะเมนิสำาหรั่บลิกูัคา้ตอ่ผิลิติภณัฑ์ ์
แตล่ิะช้ิ�น เนื�องจากัเกัณฑ์ก์ัาร่ปร่ะเมนิคณุภาพิ่ถึกูัเช้ื�อมโยำงกับั 
ขอ้มลูิจำาเพิ่าะของผิลิติภณัฑ์ด์์ั �งเด์มิ

https://www.centricsoftware.com/request-a-demo/
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#CollaborativeManufacturing
#ReduceErrors   #SaveTime

ควั�มต�องก�รั 
Centric PLM ในำตลิ�ด้

เร่าพิ่ร่อ้มที�จะกัา้วไปสูอ่นาคตด์ว้ยำแผินร่กุั 
ขยำายำธิ์รุ่กัจิอยำา่งจร่งิจัง แลิะ Centric PLM 
จะสนับสนุนเร่าด์ว้ยำกัร่ะบวนกัาร่พัิ่ฒนา 
ที�แข็งแกัร่ง่แลิะร่องรั่บกัาร่ทำางานร่ว่มกันั 
ในองคก์ัร่ได์อ้ยำา่งคร่บวงจร่

Surendra Karunakaran, CIO, Brandix

พื้บกบัเหตผู่้ลิที่่�บรัษิัทัี่อย��ง MAS Holdings, Brandix, 
Hirdaramani, Top Form, VT Garment, Clover, Regina Miracle,
Li & Fung, SC Fashion แลิะอก่ม�กม�ย มค่วั�มไวั�วั�งใจิในำ Centric PLM

Centric PLM ได์เ้ปลิี�ยำนวธิิ์กีัาร่ทำางาน 
ของเร่าไปแลิว้ พิ่นักังานจะสามาร่ถึมุง่เนน้
ไปที�ผิลิติภณัฑ์แ์ลิะกัาร่ใหบ้ร่กิัาร่ลิกูัคา้
มากักัวา่กัาร่ป้อนขอ้มลูิ

Mingkwan Lotharukpong 
ผู้้ �จิดั้ก�รัแผู้นำกพื้ฒันำ�ผู้ลิติภณั์ฑ์ ์
VT Garment

ขัอรับัชุม
ก�รัสำ�ธิติ

ด้โ้มด้ล้ิ ตวััเชุ่�อมต�อ แลิะแอป็สำำ�หรับั
อป่็กรัณ์พ์ื้กพื้�ที่ ั�งหมด้สำำ�หรับั 
ก�รัใชุ�ง�นำ PLM ตดิ้ต�อเรั�วันัำนำ่�เลิย

ขับัเคลิ่�อนำก�รัจิดั้ก�รัตวััอย��ง
ผู้ลิติภณั์ฑ์ไ์ด้�อย��งเต็มกำ�ลิงั
ป็รับัแลิะควับคม่ก�รัสำรั��งตวััอย��งผู้ลิติภณั์ฑ์แ์ลิะผู้ลิติภณั์ฑ์ต์�นำแบบให�เป็็นำ
ไป็อย��งง��ยด้�ยแลิะรัวัด้เร็ัวัเพื้่�อเพื้ิ�มอตัรั�ก�รัผู้ลิติที่่�จิบในำกรัะบวันำก�รัเด้ย่วั
ด้�วัยก�รัสำรั��งตวััอย��งผู้ลิติภณั์ฑ์เ์สำมอ่นำจิรังิแลิะก�รัตดิ้ต�มตวััอย��ง
ผู้ลิติภณั์ฑ์บ์นำอป่็กรัณ์พ์ื้กพื้�
ป็ฏิวิัตัวิัธิิก่�รัออกแบบ พื้ฒันำ� แลิะป็รัะเมนิำผู้ลิติภณั์ฑ์ด์้�วัยเที่คโนำโลิย ่3 มติขิัอง PLM 
แบบครับวังจิรั รัวัมถงึ CLO, Optitex แลิะ Browzwear

ขั �นตอนกัาร่ทำางานแบบ 3 มติทิี�สมบรู่ณแ์บบช้ว่ยำใหส้ามาร่ถึออกัแบบผิลิติภณัฑ์ด์์ว้ยำกัาร่
ปร่ะสานงานกันัโด์ยำแทจ้ร่งิ ลิด์กัาร่จัด์ทำาตวัอยำา่งผิลิติภณัฑ์จ์ร่งิซ้ำำ�า แลิะขจัด์กัาร่ทำางานที� 
ซ้ำำ�าซ้ำอ้นด์ว้ยำกัาร่สร่า้งสร่ร่คง์านออกัแบบได์ร้่วด์เร็่วยำิ�งขึ�นแลิะตร่วจจับกัาร่เปลิี�ยำนแปลิงตา่ง ๆ 
ในร่ะบบด์จิทิลัิแบบร่วมศูนูยำ ์ลิด์คา่ใช้จ้า่ยำแลิะเวลิาลิงอยำา่งมากัด์ว้ยำกัาร่สร่า้งผิลิติภณัฑ์์
ตน้แบบ 3 มติิ

เพื้ิ�มป็รัะสำทิี่ธิภิ�พื้ในำก�รัตดิ้ต�มตวััอย��งผู้ลิติภณั์ฑ์แ์ลิะก�รัป็รัะเมนิำผู้ลิที่่�ที่ำ�ได้�ที่ก่ที่่�
ด้ �วัยแอป็ Centric PLM Sample Review แลิะ Fit Review สำำ�หรับัอป่็กรัณ์พ์ื้กพื้� 
เพื้่�อป็รัะหยดั้เวัลิ�แลิะลิด้ค��ใชุ�จิ��ย

แอป Sample Review สำาหรั่บอปุกัร่ณพ์ิ่กัพิ่าช้ว่ยำใหท้มีพัิ่ฒนาตวัอยำา่งผิลิติภณัฑ์ส์ามาร่ถึ
ถึา่ยำภาพิ่แลิะใสค่วามคดิ์เห็นใน Centric PLM แบบเร่ยีำลิไทมไ์ด์ใ้นร่ะหวา่งกัาร่ปร่ะเมนิ
ตวัอยำา่งผิลิติภณัฑ์เ์พิ่ื�อลิด์กัาร่ทำางานซ้ำำ�าซ้ำอ้นแลิะปร่ะหยำดั์เวลิา ทกุัอยำา่งจะเกัดิ์ขึ�นตาม 
เวลิาจร่งิในร่ะหวา่งกัาร่ปร่ะเมนิเพิ่ื�อขจัด์กัาร่ทำางานซ้ำำ�าซ้ำอ้นแลิะขจัด์ปัญหาคอขวด์

แอป Fit Review สำาหรั่บอปุกัร่ณพ์ิ่กัพิ่าช้ว่ยำปรั่บขั �นตอนกัาร่ปร่ะเมนิความเหมาะสมใหเ้ป็นไป
ได์อ้ยำา่งงา่ยำด์ายำแลิะร่วด์เร็่ว โด์ยำช้ว่ยำใหผ้ิูเ้ช้ี�ยำวช้าญสามาร่ถึนำาอปุกัร่ณพ์ิ่กัพิ่าเขา้เซ้ำสช้ั�น
ปร่ะเมนิความเหมาะสม ร่วมถึงึจด์บนัทกึัขอ้มลูิเกัี�ยำวกับักัาร่วดั์ตา่ง ๆ โด์ยำไมต่อ้งกัลิบัไปที�โตะ๊
เพิ่ื�อกัร่อกัขอ้มลูิลิงในซ้ำอฟตแ์วร่ ์PLM ในภายำหลิงั บนัทกึัใน Fit Review พิ่ร่อ้มใหท้มีงาน
ทั �งหมด์ใช้ง้านแบบเร่ยีำลิไทมไ์ด์ไ้มว่า่จะทำางานจากัที�ใด์ ทำาใหท้กุัคนรั่บทร่าบพิ่ร่อ้มกันั 
ลิด์ขอ้ผิดิ์พิ่ลิาด์ แลิะปร่ะหยำดั์เวลิา

นำวัตักรัรัม Manufacturing PLM 
ม�จิดั้เอกสำ�รัแสำด้งรั�ยลิะเอย่ด้ขัองผู้ลิติภณั์ฑ์ใ์ห�เป็็นำรัะเบย่บกนัำ!
นวตักัร่ร่ม Manufacturing PLM ของ Centric เป็นโซ้ำลิชู้นัขบัเคลิื�อนตลิาด์ที�ช้ว่ยำใหแ้บง่ปัน
ขอ้มลูิในเอกัสาร่แสด์งร่ายำลิะเอยีำด์ของผิลิติภณัฑ์ไ์ด์เ้ร็่วขึ�น งา่ยำขึ�น แลิะแมน่ยำำายำิ�งขึ�น ขอ้มลูิ
แสด์งร่ายำลิะเอยีำด์ของผิลิติภณัฑ์ใ์นแบบร่วมศูนูยำช์้ว่ยำยำกัร่ะด์บักัาร่ปร่ะสานกัาร่ทำางานร่ะหวา่ง
แบร่นด์ก์ับัผิูผ้ิลิติเพิ่ื�อสร่า้งความเป็นพัิ่นธิ์มติร่ที�แน่นแฟ้นยำิ�งขึ�น ร่วมทั �งช้ว่ยำใหม้ั�นใจได์ว้า่ 
ขอ้มลูิทางเทคนคินั�นแมน่ยำำาแลิะถึกูัแบง่ปันโด์ยำตร่งในร่ปูแบบเด์ยีำวกันั

ควับคม่ป็รัะสำทิี่ธิภิ�พื้ขัองเที่คโนำโลิยป่็ญัญ�ป็รัะด้ษิัฐแ์ลิะ 
Centric PLM
ใช้ฟั้งกัช์้นักัาร่คน้หาภาพิ่ด์ว้ยำเทคโนโลิยำปัีญญาปร่ะด์ษิฐจ์ากั Centric เพิ่ื�อคน้หาใน 
ไลิบร่าร่ี�วสัด์แุบบเห็นภาพิ่ปร่ะกัอบได์อ้ยำา่งร่วด์เร็่ว ไมว่า่จะเป็นกัาร่คน้หาวสัด์ ุวสัด์ทุี�ผิา่น 
กัาร่ตดั์แตง่แลิว้ ส ีแลิะสไตลิ ์ทั �งนี�เพิ่ื�อใหง้า่ยำตอ่กัาร่สั�งซ้ำื�อใหมห่ร่อืกัาร่นำาวสัด์มุาใช้ซ้้ำำ�า

ป็ลิด้ป็ลิ�อยควั�มคดิ้สำรั��งสำรัรัคแ์ลิะนำวัตักรัรัมด้�วัยก�รั 
เชุ่�อมโยงโด้ยตรังรัะหวั��ง Adobe Illustrator กบั 
Centric 8 PLM
ช้ว่ยำใหนั้กัออกัแบบด์า้นเทคนคิสามาร่ถึทำางานด์ว้ยำ Adobe® Illustrator ซ้ำึ�งเช้ื�อมตอ่กับั 
Centric PLM ได์อ้ยำา่งลิงตวั ลิด์งานที�ไมไ่ด์เ้พิ่ิ�มมลูิคา่ใหน้อ้ยำที�สดุ์เพิ่ื�อใหนั้กัออกัแบบ 
สามาร่ถึมุง่เนน้ไปที�กัาร่พัิ่ฒนาผิลิติภณัฑ์เ์ช้งิสร่า้งสร่ร่คแ์ลิะเช้งิเทคนคิได์ม้ากัยำิ�งขึ�น

https://www.centricsoftware.com/request-a-demo/

