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BN3TH เสริมิปริะสทิธิภิาพและ 
ความยั่ ่�งยั่นืด้ว้ยั่ CENTRIC PLMTM

บริษัิัทชุดุชุั �นในแลิะเคริ่�องแต่ง่กายชุายยกเลิกิการิทำางาน 
แบบแมนนวลิ แลิว้หันัมาใชุร้ิะบบ PLM เพื่่�อมุง่สริา้งการิเต่บิโต่
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“สว่นหน่�งท่�ยั่ากท่�สุด้ในการิใช้ต้าริางข้อ้มูลก็คอื 
BOM (ริายั่ช้ื�อวส่ด้)ุ ท่�แบ่ง่ตามสไตล ์แตล่ะสไตล์
ข้องเริามร่ิปูแบ่บ่ท่�หลากหลายั่ และการิจัด่้การิริหส่ 
ท ่�งหมด้ข้องผลติภณ่ฑ์ท์ุกช้ิ�นใหถูู้กตอ้ง ต ่�งแต ่
งานพมิพไ์ปจันถูง่สด่้า้ยั่และบ่ริริจัภุณ่ฑ์ ์นา่จัะเป็น
เริื�องท่�ยั่ากลำาบ่ากท่�สดุ้เมื�อใช้ ้Excel” 

ORIGINS

BN3TH ซึ่่�งต่ั �งอย่่ในเม่องแวนค่เวอริ์ รัิฐบริติ่ชิุโคลิัมเบยี ปริะเทศแคนาดา  

ถือ่กำาเนดิข่�นเม่�อ 2 สหัาย เดซึ่ ไพื่ริซึ่ ์แลิะดัสต่นิ บกินีย ์มคีวามคดิที�จะผลิติ่ 
ชุดุชุั �นในชุายที�ใสแ่ลิว้สบายต่วัที�สดุ ทั �งสองบริหิัาริบริษัิัทนี�เป็นงานเสริมิโดยใชุ ้
ผลิติ่ภัณัฑ์ต์่น้แบบแลิะการิผลิติ่ขนาดเล็ิก จนกริะทั�งปี  2013 จง่ไดเ้ริิ�มทำาเป็น 
งานปริะจำา ต่่อมา BN3TH ไดค้ดิคน้แลิะจดสทิธิ์บิัต่ริ MyPakage Pouch 
TechnologyTM ที�ชุว่ยใหัชุ้ดุชุั �นในแลิะเส่�อผา้ชุั �นในเหัมาะสำาหัรัิบการิทำากจิกริริม
ทกุริป่แบบ ต่ั �งแต่ก่จิกริริมกลิางแจง้แลิะกฬีาไปจนถืง่การิใสไ่ปทำางาน ไมเ่พื่ยีง
เทา่นี� BN3TH ยงัคำานง่ถืง่ความยั�งยน่โดยมุง่มั�นที�จะลิดผลิกริะทบต่อ่สิ�งแวดลิอ้ม
ใหัน้อ้ยลิงที�สดุ

การิแต่ง่กายที�ผอ่นคลิายในชุว่งที�เกดิโริคริะบาดสง่ผลิต่อ่ธิ์รุิกจิ ชุอเนสซึ่กีลิา่ววา่ 
“เพื่ริาะโควดิ ผ่ค้นจง่เขา้ใจดวีา่ความสบายสำาคญัต่อ่ต่นเองมากแคไ่หัน ซึ่่�งชุว่ย
กริะตุ่น้ยอดขายทั �งในต่ลิาดแคนาดาแลิะสหัรัิฐอเมริกิา ธิ์รุิกจิขายต่ริงต่อ่ผ่บ้ริโิภัค 
(DTC) ของเริาก็เต่บิโต่ข่�นอยา่งทวคีณ่ในเวลิาเดยีวกัน ขณะนี�เริาขายต่ริงต่อ่ 
ผ่บ้ริโิภัคแลิะขายสง่ในอตั่ริาสว่น 50/50 โดยปริะมาณ แลิะนั�นเป็นเริ่�องที�ทา้ทาย 
เพื่ริาะคณุต่อ้งคาดการิณใ์นแบบที�แต่กต่า่งจากเดมิไปบา้ง”

ถูง่เวลาปริบ่่ใหท้น่สมย่ั่

ชุอเนสซึ่กีลิา่วถืง่การิทำางานกอ่นใชุ ้PLM วา่ “เริาเปลิี�ยนแปลิง BOM (ริายชุ่�อวสัด)ุ 

สำาหัรัิบ 30-50 สไต่ลิท์ี�แต่กต่า่งกนัใน Excel จากนั�นเริาก็เปลิี�ยนแปลิงการิวดัใน 
อกีที�หัน่�งต่่างหัาก การิปริะสานขอ้ม่ลิทั �งหัมดใหัส้อดคลิอ้งกันเพื่่�อใหัข้อ้ม่ลิ 
ทกุที�ถืก่ต่อ้งนั�นเป็นเริ่�องที�ทา้ทายมากข่�นเริ่�อยๆ ในขณะที�เริาเต่บิโต่ เริาน่าจะ
เคยมตี่าริางขอ้มล่ิปริะมาณ 100 ริายการิในเวลิาเดยีวกนั” 

คมิเบอริล์ิ ีพื่าริก์เกอริ ์ผ่พั้ื่ฒนาผลิติ่ภััณฑ์ด์า้นเทคนคิของ BN3TH อธิ์บิายถืง่ 
การิที�พื่นักงานสง่อเีมลิไปมาถืง่ผ่จ้ำาหัน่ายแลิะโริงงาน โดยใชุท้ั �ง Excel แลิะ 
Adobe Illustrator เพื่่�อสริา้งเอกสาริริายลิะเอยีดของผลิติ่ภัณัฑ์ ์“ถืา้มอีะไริที�

ไมถ่ืก่ต่อ้งหัริอ่เริาไดอ้ปัเดต่อะไริในที�หัน่�ง เริาก็ต่อ้งไมล่ิม่ที�จะอปัเดต่ทกุสว่นที�
เกี�ยวขอ้ง ทั �งในเอกสาริริายลิะเอยีดของผลิติ่ภัณัฑ์แ์ลิะที�อ่�นๆ ทั �งหัมดที�เริาจัดเกบ็
ขอ้มล่ิไว ้แต่บ่างครัิ �งเริาก็ลิม่อปัเดต่ในบางที� เพื่ริาะมกีาริจัดเก็บขอ้มล่ิเดยีวกนั
หัลิายที�มากเกนิไป ซึ่่�งนี�เป็นหัน่�งในปัญหัาหัลิกัที�เริาเผชุญิอย่”่

เหตผุลท่�ควริเลอืก CENTRIC

BN3TH ต่ดัสนิใจเลิอ่กใชุ ้PLM เพื่่�อลิดขอ้ผดิพื่ลิาด ปรัิบปริงุกริะบวนการิทำางาน
ใหัค้ลิอ่งต่วั แลิะสนับสนุนจดุยน่ดา้นความยั�งยน่ของบริษัิัท ริวมทั �งไดต้่ริวจสอบ
ริะบบ PLM เป็นริะยะๆ ในชุว่งเวลิา 5 ปี จง่พื่บวา่ ริะบบ PLM ขนาดเล็ิกจำากดั
การิทำางานมากเกนิไป แลิะไมส่ามาริถืขยายเป็นเวอริช์ุนัสำาหัรัิบองคก์ริได ้ในทาง
กลิบักนั ริะบบ PLM ขนาดใหัญห่ัลิายแหัง่ต่อ้งไดรั้ิบการิปรัิบแต่ง่ แต่ ่BN3TH 
ไมม่บีคุลิากริดา้นไอททีี�จะชุว่ยปรัิบแต่ง่ริะบบหัริอ่แกไ้ขปัญหัา

นอริา่ ช้อเนสซี ่ผูอ้ำานวยั่การิฝ่่ายั่ผลติภณ่ฑ์ข์้อง BN3TH กลา่วถูง่ความ
ยัุ่่งยั่ากเก่�ยั่วกบ่่การิใช้อ้เ่มลและตาริางข้อ้มูลในการิด้ำาเนนิงานเพื�อ
พฒ่นาผลติภณ่ฑ์ ์เนื�องจัากการิเตบิ่โตท่�ริวด้เร็ิว บ่ริษิัท่จัง่จัำาเป็นตอ้ง
ปริบ่่ปริุงป่จัจัย่ั่พื�นฐานด้า้นเทคโนโลยั่เ่พื�อริองริบ่่อนาคต แต่ป่จัจัุบ่น่
น่�ข้อ้มูลผลติภณ่ฑ์ท์ ่�งหมด้อยัู่่ในแหล่งจัด่้เก็บ่ข้อ้มูลทางด้จิัทิล่เพย่ั่ง 
แหง่เด้ย่ั่ว ข้อ้ผดิ้พลาด้เกดิ้ข้่�นนอ้ยั่ลง และกริะบ่วนการิทำางานก็คลอ่งตว่ 
ยั่ิ�งข้ ่�น ส ิ�งเหลา่น่�เกดิ้ข้่�นได้อ้ยั่า่งไริ

ความทา้ทายั่

+ กา้วทนัการิเต่บิโต่อยา่งริวดเร็ิวของธิ์รุิกจิ

+ สริา้งเอกสาริริายลิะเอยีดของผลิติ่ภัณัฑ์ใ์นหัลิายที� 

+ ต่ดิต่ามแลิะเปลิี�ยนแปลิงผลิติ่ภัณัฑ์ไ์ดย้าก

+ วดัผลิโคริงการิริเิริิ�มดา้นความยั�งยน่ไดย้าก

+ เกดิขอ้ผดิพื่ลิาดในการิป้อนขอ้มล่ิดว้ยต่นเอง

+ ใชุต้่าริางขอ้มล่ิหัลิายริอ้ยริายการิในคริาวเดยีวกนั
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ชุอเนสซึ่กีลิา่ววา่ “ฉัันเคยใชุร้ิะบบ PLM ทำางานที�บริษัิัทอ่�นมากอ่น แน่นอนวา่
ต่อนแริกฉัันเลิอ่กใชุร้ิะบบที�ฉัันคุน้เคยที�สดุ แต่ใ่นขณะที�ฉัันคน้หัาริะบบ ฉัันก็ได ้
พื่บขอ้มล่ิเกี�ยวกบั Centric เริ่�อยๆ ริะบบนี�มบีริกิาริแพื่ลิต่ฟอริม์ธิ์รุิกจิขนาดเล็ิก
ที�ปรัิบขยายการิใชุง้านไดแ้ลิะมรีิาคายอ่มเยา แลิะต่ามความเป็นจริงิแลิว้ มันม ี
อนิเทอริเ์ฟซึ่ที�ใชุง้านงา่ย ซึ่่�งงา่ยต่อ่การิเริิ�มแลิะเริยีนริ่ว้ธิิ์ใีชุง้าน”

BN3TH เลิอ่กใชุ ้Centric SMB ซึ่่�งเป็นโซึ่ลิชุ่นัที�ทันสมัยแลิะใชุง้านไดท้กุที�
สำาหัรัิบองคก์ริใหัม ่ชุอเนสซึ่กีลิา่ววา่ “ฉัันชุอบที�กำาหันดคา่ Centric ได ้แลิว้เริาก็
ยงัทำางานภัายในริะบบของเริาไดด้ว้ย เริาต่อ้งการิใชุป้ริะโยชุนจ์ากปริะสบการิณท์ี�
กวา้งขวางของ Centric ในการิเพื่ิ�มความคลิอ่งต่วัใหัก้บักริะบวนการิทำางานของ
บริษัิัทเคริ่�องแต่ง่กาย แลิะขอ้ดใีนการิเลิอ่กใชุ ้Centric PLM อกีขอ้กค็อ่โริงงาน
หัลิกัของเริาในจนีใชุร้ิะบบนี�อย่แ่ลิว้”

การินำาใชุง้านเป็นไปอยา่งริวดเร็ิวแลิะเป็นริะเบยีบ ชุอเนสซึ่กีลิา่ววา่ “ทกุคนที� 
Centric ดมีาก คอยใหัค้วามชุว่ยเหัลิอ่ แลิะต่อบกลิบัเสมอ เริาใชุเ้วลิาปริะมาณ 
3 สปัดาหัใ์นการินำาไปใชุง้าน ต่ั �งแต่ก่าริต่ดิต่ั �งไปจนถืง่การิเริิ�มใชุง้านจริงิ มกีาริ
แกไ้ขปัญหัาแลิะการิอปัโหัลิดขอ้มล่ิเดมิบา้ง แลิะต่อนนี�เริาอย่ใ่นขั �นต่อนสดุทา้ย
ของการิใสข่อ้มล่ิทกุอยา่งลิงไปในริะบบ” 

เนน้ความยั่ ่�งยั่นืเป็นหลก่

BN3TH ใหัค้วามสำาคญักบัความยั�งยน่เป็นอนัดบัแริก พื่าริก์เกอริก์ลิา่ววา่ “สำาหัรัิบ
ผลิติ่ภัณัฑ์ส์ว่นใหัญข่องเริา เริาใชุผ้า้ TencelTM ที�ทำาจากต่น้ไม ้ซึ่่�งเป็นทรัิพื่ยากริ
หัมนุเวยีน แลิะต่อนนี�เริากำาลิงัทำางานเพื่่�อใชุโ้พื่ลิเีอสเต่อริร์ิไีซึ่เคลิิในผลิติ่ภัณัฑ์์
ต่า่งๆ ใหัม้ากข่�นแลิะชุดเชุยการิปลิอ่ยกา๊ซึ่คาริบ์อน” 

พื่าริก์เกอริก์ลิา่วต่อ่ไปวา่ “ฉัันต่่�นเต่น้มากที�จะไดใ้ชุ ้Centric PLM ซึ่่�งจะชุว่ย
ใหัเ้ริาต่ดิต่ามการิรัิบริอง ผา้ แลิะการิพัื่ฒนาสไต่ลิ ์แลิะยังชุว่ยในแงข่องความ
สามาริถืในการิปรัิบขยายภัายในแผนกแลิะบริษัิัทอกีดว้ย ขอ้มล่ิทั �งหัมดของเริา
ถืก่จัดเกบ็อย่ใ่นที�เดยีว แลิะถืง่แมเ้ริาจะเต่บิโต่ข่�น ทมีที�มขีนาดใหัญข่่�นของเริา
ก็ยงัคงเขา้ถืง่ไดง้า่ย” 

การิลิดผลิติ่ภัณัฑ์ต์่วัอยา่งยงัชุว่ยลิดผลิกริะทบต่อ่สิ�งแวดลิอ้มอกีดว้ย พื่าริก์เกอริ์
กลิา่ววา่ “Centric PLM มกีาริต่ดิต่ามสไต่ลิโ์ดยอตั่โนมตั่ ิแลิะชุว่ยใหัเ้ริาสามาริถื
ใหัข้อ้มล่ิทั �งหัมดแกผ่่จ้ำาหัน่ายต่ามที�พื่วกเขาต่อ้งการิไดใ้นครัิ �งแริก ริะบบนี�ชุว่ย
ลิดการิสริา้งผลิติ่ภััณฑ์ต์่น้แบบแลิะการิขอขอ้ม่ลิไปมาเพื่่�อสริา้งแบบจำาลิอง 
เพื่ิ�มเต่มิ เน่�องจากทั �งทมีแลิะผ่จ้ำาหัน่ายของเริาสามาริถืเขา้ถืง่ขอ้มล่ิทั �งหัมดไดง้า่ย”

ชุอเนสซึ่กีลิา่วเสริมิวา่ “การิเริิ�มต่น้ใชุง้าน Centric PLM เป็นสว่นสำาคญัในการิ
ต่ดิต่ามแลิะวัดผลิวา่ เริากา้วไปส่เ่ป้าหัมายเพื่่�อความยั�งยน่ไดอ้ยา่งไริ เริาหัวัง
วา่ ริะบบนี�จะพื่าเริาไปส่อ่กีริะดบัดว้ยการิต่ริวจสอบยอ้นกลิบั แลิะกา้วกริะโดดถืง่ 
เป้าหัมายดา้นความยั�งยน่ นั�นคอ่ การิใชุเ้สน้ใยผา้ที�ส่งเสริมิความยั�งยน่หัริอ่ 

เสน้ใยผา้ที�ริไีซึ่เคลิิไดใ้นผลิติ่ภัณัฑ์ข์องเริาทั �งหัมดภัายในปี 2025”

แหลง่ข้อ้มลูจัริงิแหลง่เด้ย่ั่ว

ชุอเนสซึ่กีลิา่ววา่ ขอ้ดทีี�สำาคญัของ Centric คอ่การิมแีหัลิง่ขอ้มล่ิจริงิเพื่ยีงแหัง่
เดยีว “ความสามาริถืในการิดง่ขอ้มล่ิสำาหัรัิบสว่นต่า่งๆ ของธิ์รุิกจิ เชุน่ ภัาพื่กริาฟิก
หัริอ่ขอ้มล่ิการิต่ลิาด แลิะการิใชุข้อ้มล่ิทั �งหัมดทำางานริ่วมกันโดยไมต่่อ้งสริา้ง
ต่าริางขอ้มล่ิข่�นใหัมส่ำาหัรัิบแต่ล่ิะกริณีการิใชุง้านนั�น ถือ่เป็นขอ้ไดเ้ปริยีบที�ชุดัเจน”

ผลลพ่ธิ์

+ ทำาใหก้ริะบ่วนการิพฒ่นาผลติภณ่ฑ์ม์ค่วามคลอ่งตว่

+ มข่้อ้มลูในเอกสาริริายั่ละเอย่ั่ด้ข้องผลติภณ่ฑ์ใ์นท่�เด้ย่ั่ว 
 และเป็นปจ่ัจับุ่น่ 

+  บ่น่ทก่การิเปล่�ยั่นแปลงเก่�ยั่วกบ่่ผลติภณ่ฑ์ใ์น PLM  
 และนำามาใช้ไ้ด้ต้ลอด้เวลา

+ ตดิ้ตามการิวด่้ผลความยั่ ่�งยั่นืได้้

+ เกดิ้ข้อ้ผดิ้พลาด้นอ้ยั่ลงเมื�อด้ง่ข้อ้มลูจัาก PLM

+ ไมต่อ้งใช้โ้ปริแกริมตาริางข้อ้มลูอก่

“ฉัน่คดิ้วา่ Centric PLM เป็น 
สว่นสำาคญ่ในการิข้ยั่ายั่ผลติภณ่ฑ์ ์

ไปสูป่ริะเภทอื�นๆ โด้ยั่ช้ว่ยั่ใหเ้ริาสริา้ง 

และวางจัำาหนา่ยั่ผลติภณ่ฑ์ใ์นตลาด้ 
ได้ร้ิวด้เร็ิวยั่ิ�งข้ ่�นและมข่้อ้ผดิ้พลาด้ 
นอ้ยั่ลงตลอด้กริะบ่วนการิทำางาน

 ”— นอริา่ ช้อเนสซี,่  
ผูอ้ำานวยั่การิฝ่่ายั่ผลติภณ่ฑ์,์ BN3TH

การิทำางานกบัผ่จ้ำาหัน่ายงา่ยข่�นแลิะไมซ่ึ่บัซึ่อ้น “เริามซีึ่พัื่พื่ลิายเออริจ์ากทั�วโลิก 
12-20 ริายที�ทำางานดว้ยกนั นี�เป็นเริ่�องคอ่นขา้งซึ่บัซึ่อ้น ดงันั�นการิมซีึ่พัื่พื่ลิายเออริ ์

ทกุริายอย่ใ่นริะบบเดยีวจง่เป็นปริะโยชุนอ์ยา่งมาก แลิะเริาไดเ้ห็ันแลิว้วา่ มนัชุว่ย
ใหัเ้ริาเต่บิโต่ไดอ้ยา่งไริ”

ปริะโยชุน์อ่�นๆ ของ PLM เชุน่ ริะยะเวลิาที�สั �นลิงแลิะความแม่นยำาที�เพื่ิ�มข่�น  
เปิดโอกาสใหัม่ๆ  ใหัก้บัเริา ชุอเนสซึ่กีลิา่ววา่ “BN3TH มเีส่�อผา้หัลิายปริะเภัท 
ต่ั �งแต่ชุ่ดุชุั �นในปริะจำาวนัไปจนถืง่เส่�อผา้ชุั �นในแลิะกางเกงเมอริโินสำาหัรัิบเลิน่กฬีา
บนหัมิะ ริวมถืง่ชุดุอย่บ่า้นแลิะชุดุนอนที�เหัมาะสำาหัรัิบทกุเพื่ศ เริามเีทคโนโลิยี
เฉัพื่าะสำาหัรัิบกฬีา แลิะเป็นเริ่�องน่าต่่�นเต่น้ที�จะเปิดต่วัในอนาคต่อนัใกลิน้ี� ฉัันคดิวา่ 
Centric PLM เป็นส่วนสำาคัญในการิขยายผลิิต่ภััณฑ์์ไปส่่ปริะเภัทอ่�นๆ  
โดยชุว่ยใหัเ้ริาสริา้งแลิะวางจำาหัน่ายผลิติ่ภััณฑ์ใ์นต่ลิาดไดร้ิวดเร็ิวยิ�งข่�นแลิะ 
มขีอ้ผดิพื่ลิาดนอ้ยลิงต่ลิอดกริะบวนการิทำางาน”
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© 2021 Centric Software, Inc. สงวนลิขิสทิธิ์ิ� Centric Software คอ่เคริ่�องหัมายทางการิคา้ที�จดทะเบยีนของบริษัิัท Centric Software  
แบรินดแ์ลิะชุ่�อผลิติ่ภัณัฑ์อ์่�นๆ ทั �งหัมดอาจเป็นเคริ่�องหัมายทางการิคา้ของเจา้ของริายอ่�น

BN3TH 
(www.bn3th.ca) 

ชุุดชุั �นในคุณภัาพื่เหัน่อชุั �น เริาก่อต่ั �ง BN3TH ในเม่องแวนค่เวอริ ์ 
รัิฐบริติ่ชิุโคลิมัเบยี ปริะเทศแคนาดา เพื่่�อเปลิี�ยนความคดิของผ่ชุ้ายเกี�ยวกบั 
ชุุดชุั �นในโดยสิ�นเชุงิ เริาพื่บว่า ไม่มีแบรินด์ใดมีชุุดชุั �นในที�ดีเยี�ยมเม่�อ 

ผ่ส้วมใสป่รัิบ ขยบัต่วั หัริอ่เม่�อเหัง่�อออก

ยิ�งสบาย = ยิ�งใชุง้านไดด้ี

เริาเป็นบริษัิัทแริกที�สริา้งชุดุชุั �นในที�มกีริะเป๋า 3 มติ่ ิแลิะ MyPakage Pouch 
Technology™ ที�เป็นสทิธิ์บิตั่ริของเริา ก็ยงัคงเป็นกญุแจสำาคญัในการิมอบ
ความพื่อดทีี�เหัมาะในการิริองรัิบสริรีิะไดโ้ดดเด่นเหัน่อใคริ ชุดุชุั �นในแลิะ
เส่�อผา้ชุั �นในที�เริาออกแบบจะชุว่ยใหัค้ณุสบายต่ัวต่ลิอดทั �งวัน ทั �งบนภัเ่ขา 
บนผน่นำ�า ที�ยมิ แลิะที�สำานักงาน

เม่�อเวลิาผ่านไป บริษัิัทของเริาไดพั้ื่ฒนาข่�นเพื่่�อกา้วเป็นผ่น้ำาดา้นเคริ่�อง 
แต่ง่กายแบบคริบวงจริสำาหัรัิบผ่บ้ริโิภัคทุกริาย ทุกสถืานการิณ์ ทุกโอกาส  
ทกุสภัาพื่ภัม่อิากาศ แลิะทกุสไต่ลิ ์เริาพื่ยายามอยา่งเต็่มที�เพื่่�อลิดผลิกริะทบ
ของธิ์รุิกจิต่อ่สิ�งแวดลิอ้มใหัน้อ้ยที�สดุ ริวมทั �งมสีว่นริว่มในการิชุว่ยอนุรัิกษ์ัโลิก

ข้อ้มลูเก่�ยั่วกบ่่ CENTRIC 
(www.centricsoftware.com)

Centric Software ซึ่่�งมสีำานักงานใหัญท่ี�ซึ่ลิิกิอน วลัิเลิย ์ใหับ้ริกิาริแพื่ลิต่ฟอริม์การิเปลิี�ยนแปลิงเป็นดจิทิลัิสำาหัรัิบแบรินดช์ุ่�อดงัในดา้นแฟชุั�น การิคา้ปลิกี ริองเทา้ สนิคา้
ฟุ่ มเฟ่อย สนิคา้สำาหัรัิบกจิกริริมกลิางแจง้ แลิะสนิคา้อปุโภัคบริโิภัค ซึ่่�งริวมถืง่เคริ่�องสำาอาง ผลิติ่ภัณัฑ์เ์สริมิความงาม อาหัาริ แลิะเคริ่�องด่�ม Centric 8 แพื่ลิต่ฟอริม์การิจัดการิ
วงจริการิผลิติ่ (PLM) ที�สำาคญัของ Centric มอบฟังกช์ุั�นการิวางแผนการิคา้ริะดบัวสิาหักจิ การิพัื่ฒนาผลิติ่ภัณัฑ์ ์การิจัดหัาวสัด ุคณุภัาพื่ แลิะการิริวบริวมที�ปรัิบใหัเ้หัมาะสม 

โดยเฉัพื่าะสำาหัรัิบอตุ่สาหักริริมสนิคา้อปุโภัคบริโิภัคที�หัมนุเวยีนเร็ิว Centric SMB มเีทคโนโลิย ีPLM อนัเป็นนวตั่กริริม แลิะมขีอ้มล่ิการิเริยีนริ่ท้ี�สำาคญัทางอตุ่สาหักริริม
สำาหัรัิบแบรินดต์่า่ง ๆ  ที�กำาลิงัพัื่ฒนา Centric Visual Innovation Platform (VIP) มอบปริะสบการิณด์า้นภัาพื่แลิะทางดจิทิลัิแบบใหัมอ่ยา่งเต็่มที�สำาหัรัิบการิทำางานริว่มกนั
แลิะการิต่ดัสนิใจ ริวมทั �งยงัม ีCentric Buying Board ที�จะเปลิี�ยนเซึ่สชุนัการิซึ่่�อภัายในแลิะเพื่ิ�มมล่ิคา่สง่สดุใหัก้บัการิคา้ปลิกี แลิะ Centric Concept Board สำาหัรัิบการิ
ขบัเคลิ่�อนความคดิสริา้งสริริคแ์ลิะการิพัื่ฒนาแนวคดิผลิติ่ภัณัฑ์ ์นวตั่กริริมทั �งหัมดของ Centric ชุว่ยลิดเวลิาในการิทำาต่ลิาด สง่เสริมินวตั่กริริมผลิติ่ภัณัฑ์ ์แลิะลิดต่น้ทนุต่า่ง ๆ

Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) เป็นเจา้ของริายใหัญข่อง Centric Software แลิะเป็นผ่น้ำาของโลิกในดา้นซึ่อฟต่แ์วริอ์อกแบบ 3 มติ่ ิ 
การิทำาริป่จำาลิองแบบ 3 มติ่ ิแลิะโซึ่ลิชุ่นั PLM

Centric Software ไดรั้ิบริางวัลิอตุ่สาหักริริมหัลิายริายการิ ซึ่่�งริวมถืง่การิไดรั้ิบเสนอชุ่�อจาก Red Herring ใหัอ้ย่ใ่นริายการิ Top 100 Global ในปี 2013, 2015  
แลิะ 2016 นอกจากนี� Centric ยงัไดรั้ิบริางวลัิยอดเยี�ยมอกีหัลิากหัลิายริายการิจาก Frost & Sullivan ในปี 2012, 2016, 2018 แลิะ 2021 อกีดว้ย


