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กลุ่่�มบริษิัทั ARDEN ริด่หน้า้ 
การิเปลุ่่�ยน้แปลุ่งการิดำาเน้นิ้งาน้ไปสู่่� 
ริป่แบบดจิิทิลัุ่โดยใช้ ้CENTRIC PLMTM

บริษ้ิัทผู้้ �ผู้ลิติชั้้ �นนำ�ในด ��นผู้ ��ทอ หมอน แลิะเบ�ะสำ�หร้ิบใชั้ �กลิ�งแจ้ �ง 
เอ�ชั้นะเง่�อนไขท�งก�ริตลิ�ดด �วยเทคโนโลิยี
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“เริาไดเ้ปลุ่่�ยน้ผ่�าน้จิากการิใช้ป้ากกาแลุ่ะ
กริะดาษัเป็น้สู่่�อใน้การิเก็บข้อ้มลุ่่ผ่ลุ่ติภัณัฑ์ ์
สู่่�การิเป็น้บริษิัทัซึ่่�งใช้โ้ซึ่ลุ่ช่้นั้ดจิิทิลัุ่ท่�ใช้ ้

กนั้ท ั�วโลุ่ก”

ววิฒ้น�ก�ริของธิ์รุิกจิ้ตลิอดคริ่�งศตวริริษั
ไคลิ ์ชั้�ริป์ ริองปริะธิ์�นฝ่่�ยจ้้ดซื้่�อจ้้ดจ้ ��งท้�วโลิกของกลิุม่บริษ้ิัท Arden ให �ข �อมล้ิ
ปริะว้ตทิ�งธิ์รุิกจิ้บ�งสว่นด้งนี�คอ่ “Arden กอ่ต้ �งในปี 1964 แลิะถือ่คริองโดย
เอกชั้นจ้นถืง่ปี 2019 เม่�อเริ�เข ��ม�ริว่มง�นแลิะเข ��ริว่มในคริอบคร้ิวของกลิุม่
บริษ้ิัท Central Garden & Pet โดย Arden เป็นผู้้ �นำ�ด ��นหมอน หมอนองิ แลิะ
เบ�ะริองน้�งในตลิ�ดสหร้ิฐอเมริกิ� แคน�ด� แลิะเม็กซื้โิก ลิก้ค ��หลิก้บ�งสว่นของ
เริ� ได �แก ่Lowe’s, Home Depot แลิะ Walmart แลิะเริ�ยง้มธีิ์รุิกจิ้อคีอมเมริิซ์ื้
ที�แข็งแกริง่ม�กอกีด �วย ไมเ่พียีงเท�่นี� เริ�ยง้ผู้ลิติสนิค ��ให �กบ้

แบรินดข์องผู้้ �ค ��ปลิกีเอกชั้นแลิะแบรินดร์ิะด้บชั้�ตขิองเริ�เอง โดยมโีริงง�น 
12 แหง่ท้�วโลิก แลิะ 4 แหง่ในจ้ำ�นวนท้ �งหมดนี�เป็นแหลิง่ผู้ลิติในสหร้ิฐอเมริกิ� 

คว�มท ��ท�ยส�มปริะก�ริส้ค่ว�มส�ม�ริถืในก�ริ
ริองร้ิบก�ริขย�ยธิ์รุิกจิ้
หลิก้สำ�คญ้ของ Arden ซื้่�งขบ้เคลิ่�อนผู้ลิติภ�พีภ�ยในองคก์ริคอ่คว�มส�ม�ริถื
ในก�ริริองร้ิบก�ริขย�ยธิ์รุิกจิ้ ทอมสน้กลิ�่วว�่ “เริ�ผู้ลิติได �ม�กถืง่ริะดบ้หน่�งเม่�อ
ปริะม�ณ 10 ปีที�แลิ �ว แตข่อบเขตแลิะขน�ดของโปริแกริมที�เริ�สน้บสนุนน้�น 
เกนิขดีคว�มส�ม�ริถืในก�ริจ้้ดก�ริ ไมว่�่จ้ะด �วยวธิิ์ทีี�ลิ ��สม้ยใดก็ต�ม แลิะไมว่�่
จ้ะด �วยกริะบวนก�ริสน้บสนุนน้�นจ้ะแข็งแกริง่ม�กขน�ดไหนก็ต�ม” 3 ด ��นที�ควริ
มุง่เน �นเพี่�อให �ส�ม�ริถืริองร้ิบก�ริขย�ยธิ์รุิกจิ้ในอน�คตมดีง้นี�

• แหลิง่ข �อมล้ิจ้ริงิแหลิง่เดยีวที�ไว �ว�งใจ้ได �ม�กที�สดุ
• ข้ �นตอนก�ริเปิดตว้
• หว่งโซื้อ่ปุท�นที�มคีว�มเกี�ยวเน่�องกน้

ทอมสน้กลิ�่วว�่ข �อมล้ิมอีย้อ่ย�่งกริะจ้้ดกริะจ้�ยในทกุที� ไมว่�่จ้ะเป็นข �อมล้ิในไฟลิ ์
ต�ริ�งข �อมล้ิ อเีมลิ แลิะจ้�กหลิ�กหลิ�ยผู้้ �คน “ไมม่ที�งที�จ้ะเข ��ใจ้อย�่งปะตดิ 
ปะตอ่ก้นได �เลิยว�่ข �อมล้ิจ้ริงิของผู้ลิติภ้ณฑ์ค์อ่อะไริ เม่�อกลิ�่วถืง่ก�ริผู้ลิติใน 
ข้ �นตอนเปิดต้วผู้ลิติภ้ณฑ์ ์เริ�พีบข �อมล้ิได �ผู้�่นริะบบ ERP ที�เริ�ใชั้ � แตข่ �อมล้ิ 
เกี�ยวกบ้ก�ริพ้ีฒน�ไปส้ผู่้ลิติภณ้ฑ์น้์�นไมป่ะตดิปะตอ่กน้เลิยจ้ริงิๆ เริ�จ้ำ�เป็นต �อง
มแีหลิง่ข �อมล้ิจ้ริงิแหลิง่เดยีวที�ไว �ว�งใจ้ได �ม�กที�สดุ

จ้ง่จ้ำ�เป็นที�จ้ะต �องมขี้ �นตอนเฉพี�ะที�ทำ�ให �ทริ�บถืง่คว�มเป็นไปที�เกดิข่�นใน
ก�ริพ้ีฒน�แลิะก�ริตกแตง่ผู้ลิติภ้ณฑ์ใ์นข้ �นสดุท ��ยให �แกล่ิก้ค �� ทอมสน้กลิ�่ว
ว�่ “ริ�ยลิะเอยีดท้ �งหมดน้�นจ้ำ�เป็นต �องได �ร้ิบก�ริจ้้ดก�ริ แลิะเป็นสิ�งสำ�คญ้จ้ริงิๆ 
ที�ต �องทำ�ให �ถืก้ต �อง เพีริ�ะเม่�อคณุเริิ�มผู้ลิติสนิค ��ไปแลิ �ว กจ็้ะยุง่ย�กม�กห�กต �อง
เปลิี�ยนแปลิงบ�งสิ�งบ�งอย�่งกลิ�งค้นอ้นเน่�องม�จ้�กปริมิ�ณง�นที�เริ�ทำ�อย้ ่
ก�ริตริวจ้สอบให �แน่ใจ้ว�่ทกุริ�ยลิะเอยีดของข �อมล้ิมกี�ริกำ�หนด ตริวจ้ท�น แลิะ
อนุมต้อิย�่งเคริง่คร้ิดน้�นจ้ง่เป็นสิ�งสำ�คญ้ในขณะที�เริ�ขย�ยตว้”

ก�ริเตบิโตในริะด้บส�กลินำ�ม�ซื้่�งคว�มท ��ท�ยตอ่หว่งโซื้อ่ปุท�นของบริษ้ิัท
เอง แลิะก�ริส่�อส�ริก็ต �องริวดเร็ิว สง่ผู้ลิให �มกี�ริใชั้ �แหลิง่ข �อมล้ิจ้ริงิแหลิง่เดยีว
กบ้หลิ�ยพ้ีนธิ์มติริในหลิ�ยเขตเวลิ� ทอมสน้สง้เกตเห็นว�่ “อเีมลิน้�นอ้นตริ�ย
แลิะนำ�ไปส้ค่ว�มเร็ิวเกนิจ้ำ�เป็นเม่�อคณุกำ�ลิง้พีด้ถืง่ข �อมล้ิจ้ำ�เพี�ะของผู้ลิติภณ้ฑ์”์

จ้�กหมอนแลิะเบ�ะส้ผู่้ ��ทอ
Arden ได �ขย�ยธิ์รุิกจิ้ส้ก่�ริค ��ปลิกีผู้ ��ทอสำ�หร้ิบใชั้ �ง�นกลิ�งแจ้ �ง ชั้�ริป์กลิ�่วว�่ 
“เริ�ได �เข ��ส้ส่ง้เวยีนก�ริค ��ผู้ ��ทออย�่งจ้ริงิจ้้งเม่�อริ�วๆ 3 ปีที�ผู้�่นม�” เริ�ทริ�บว�่มี
ชั้อ่งว�่งริะหว�่งผู้ ��ทอในริ�ค�จ้้บต �องได �แลิะผู้ ��ทอริะดบ้พีริเีมยีมที�มคีณุภ�พีแลิะ
คว�มทนท�นสง้กว�่ม�ตริฐ�นตลิ�ดม�ก ในปี 2017 เริ�จ้ง่เริิ�มนำ�เสนอ EverTru® 
ซื้่�งเป็นผู้ลิติภณ้ฑ์ผ์ู้ ��ทอเส �นใยโพีลิเีอสเตอริย์ �อมด �วยนำ��ย� (SDP) แลิะผู้ ��เส �นใย
อะคริลิิคิ ทกุวน้นี�เริ�มสี�ยผู้ลิติภณ้ฑ์เ์ส �นใยอะคริลิิคิแลิะ SDP อย�่งเต็มริป้แบบ
ทกุปี แลิะเริ�ทำ�ง�นโดยตริงกบ้ผู้้ �ผู้ลิติเฟอริน์เิจ้อริช์ั้้ �นนำ�ของโลิกกว�่ 30 ริ�ย
เพี่�อสง่มอบง�นให �ลิก้ค ��ปลิกีแลิะลิก้ค ��ที�เจ้�ะจ้งซื้่�อผู้ลิติภณ้ฑ์พ์ีเิศษัเฉพี�ะท�ง”

ทอมสน้เห็นด �วยว�่ “ผู้ �� EverTru ให �ปริะโยชั้นก์บ้ลิก้ค ��ปลิกีของเริ� โดยส�ม�ริถื
ชั้ว่ยเหลิอ่ลิก้ค ��ได �อย�่งเต็มที�ในสว่นของก�ริดำ�เนนิง�นข ��มแผู้นก ต้ �งแตก่�ริ
ออกแบบ ก�ริพ้ีฒน�ผู้ลิติภณ้ฑ์ ์แลิะก�ริจ้้ดก�ริก�ริผู้ลิติผู้ ��ทอไปจ้นถืง่ผู้ลิติภณ้ฑ์์
ที�ตกแตง่เสร็ิจ้สมบร้ิณ”์

ริะบบดจิ้ทิล้ิแลิะคว�มย้�งยน่
ในปี 2016 Arden ได �ตด้สนิใจ้ที�จ้ะดำ�เนนิธิ์รุิกจิ้อคีอมเมริิซ์ื้ น้�นหม�ยถืง่ก�ริบน้ทก่
ข �อมล้ิผู้ลิติภณ้ฑ์อ์กีจ้ำ�นวนหลิ�ยริ �อยริ�ยก�ริแลิะคณุลิก้ษัณะท้ �งหมดที�ม�พีริ �อม
กบ้ผู้ลิติภณ้ฑ์จ์้ำ�นวนหลิ�ยแสนริ�ยก�ริลิงใน PLM เพี่�อดำ�เนนิก�ริต�มวสิย้ทศ้น ์
แลิ �วธิ์รุิกจิ้นี�ก็ปริะสบคว�มสำ�เร็ิจ้แลิะกลิ�ยเป็นสว่นสำ�ค้ญของธิ์รุิกจิ้หลิ้กอย�่ง
ริวดเร็ิว เม่�อโควดิ-19 ทำ�ให �ต �องปิดหน ��ริ ��น เว็บไซื้ตท์ี�ดำ�เนนิธิ์รุิกจิ้อคีอมเมริิซ์ื้
ของ Arden แบบออนไลินส์�ม�ริถืร้ิบมอ่กบ้ปริมิ�ณก�ริใชั้ �ง�นท�งออนไลินไ์ด �
อย�่งง�่ยด�ย เพีริ�ะมโีคริงสริ ��งพี่�นฐ�นพีริ �อมอย้แ่ลิ �ว

อเล็ุ่กซึ่ ์ ทอมสู่นั้ ริองปริะธาน้ฝ่� ายอค่อมเมริิซ์ึ่ข้องกลุ่่�มบริษิัทั Arden 

จิะมาอธบิายว�ากลุ่่�มบริษิัทัน้่�มาไดไ้กลุ่เพีย่งใด แลุ่ะจิะมาพีด่คย่เก่�ยวกบั
การิเปลุ่่�ยน้แปลุ่งตลุ่อดริะยะเวลุ่าท่�ไดเ้ป็น้พีนั้ธมติริกบั Centric มากว�า 
หน้่�งทศวริริษั “เม่�อคริ ั�งท่�ผ่มริ�วมงาน้กบับริษิัทั เริามม่ริดกคอ่ริะบบ ERP 

แต�ท ั�งโคริงสู่ริา้งพี่�น้ฐาน้แลุ่ะกริะบวน้การิท่�เก ่�ยวข้อ้งมค่วามทนั้สู่มยั 
อย่�แลุ่ว้ใน้เวลุ่าน้ ั�น้ ซึ่่�งจิริงิๆ แลุ่ว้เริ ิ�มต ั�งแต�มก่าริใช้ ้Centric PLM เป็น้ริะบบ
น้ำาริ�องใน้การิสู่ริา้งความทนั้สู่มยัน้ ั�น้”

ความทา้ทาย
+	ข �อมล้ิผู้ลิติภณ้ฑ์ท์ี�กริะจ้้ดกริะจ้�ยในหลิ�ยสถื�นที�ที�แบง่แยก 
แตกต�่งกน้

+	ริะดบ้โปริแกริมค ��ปลิกีที�เกนิคว�มส�ม�ริถืของเคริ่�องมอ่ที�มอีย้ ่
ในป้จ้จ้บุน้

+	เปิดใชั้ �กริะบวนก�ริทำ�ง�นที�ข�ดก�ริตริวจ้สอบในด ��นข �อผู้ดิพีลิ�ด

+	มคีว�มย�กลิำ�บ�กในก�ริส่�อส�ริริะหว�่งปริะเทศ

+ ง�นหว่งโซื้อ่ปุท�นขย�ยตว้
+	สภ�พีตลิ�ดแลิะแนวโน �มลิก้ค ��ที�มกี�ริแปริเปลิี�ยน
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ทอมสน้อธิ์บิ�ยถืง่วธิิ์กี�ริปร้ิบ Selections แบรินดห์มอนแลิะเบ�ะสำ�หร้ิบใชั้ �ง�น
กลิ�งแจ้ �ง ให �เข ��กบ้ตลิ�ดค ��ปลิกีแบบเดมิแลิะธิ์รุิกจิ้อคีอมเมริิซ์ื้ แลิะ Arden 
ก็ให �ก�ริสน้บสนุนเว็บไซื้ตผ์ู้้ �ค ��ปลิกีออนไลินร์ิ�ยหลิ้กของตน “เริ�ริ้ �สก่ต่�นเต �น
ที�จ้ะได �เห็นแบรินด ์ Selections เตบิโต แลิะกญุแจ้ส้ค่ว�มสำ�เร็ิจ้ก็คอ่คว�ม
ส�ม�ริถืของเริ�ในก�ริบริหิ�ริจ้้ดก�ริริ�ยก�ริสนิค ��ที�ผู้้ �ค ��ปลิกีหลิ�ยริ�ยมอีย้ใ่น
เวลิ�เดยีวก้น” ที�ผู้�่นม�ริป้แบบก�ริแบง่ปริะเภทริ�ยก�ริผู้ลิติภ้ณฑ์เ์ป็นไปใน 
เชั้งิแคบตอ่แลิะเป็นแบบหน่�งชั้ดุตอ่ผู้้ �ค ��ปลิกีเอกชั้น ทอมสน้กลิ�่วว�่ “นี�เป็น 
คร้ิ�งแริกที�เริ�นำ�ผู้ลิติภ้ณฑ์ม์�จ้�กบริษ้ิัทค ��ปลิกีหลิ�ยริ�ยในเวลิ�เดยีวก้น 
ซื้่�งกริะตุ �นให �เกดิคว�มซื้บ้ซื้ �อนในตว้เอง”

PLM ชั้ว่ยให �เกดิแนวท�งปฏิบิ้ตเิพี่�อคว�มย้�งยน่ ทอมส้นกลิ่�วว่� “ในโลิก
ธิ์รุิกจิ้อคีอมเมริิซ์ื้ เริ�กำ�ลิง้เห็นคว�มต �องก�ริลิดปริมิ�ณก�ริปลิอ่ยก�๊ซื้ค�ริบ์อน 
จ้�กคน” เพี่�อจุ้ดปริะสงคด์้งกลิ�่ว เริ�จ้ง่ได �เปิดต้วส�ยผู้ลิติภ้ณฑ์ห์มอนแลิะ
เบ�ะชั้นดิ ProfoamTM ที�จ้ะขนสง่ในริป้แบบบบีอ้ด ซื้่�งชั้ว่ยลิดค�่ริะว�งแลิะ
ต �นทนุให �กบ้ผู้้ �บริโิภค พีริ �อมกบ้ลิดก�ริปลิอ่ยค�ริบ์อน แลิะเริ�ยง้ให �คว�มสำ�คญ้
กบ้คว�มทนท�นของผู้ลิติภณ้ฑ์ส์ำ�หร้ิบใชั้ �ง�นได �ย�วน�นด �วย จ้ริงิๆ แลิ �วบริษ้ิัท
ของเริ�มกี�ริววิฒ้น�ก�ริม�ต้ �งแตเ่ริิ�มกอ่ต้ �งบริษ้ิัท แลิะหว้ใจ้หลิก้ของบริษ้ิัทกค็อ่ 
คว�มส�ม�ริถืในก�ริบริหิ�ริจ้้ดก�ริข �อมล้ิแลิะคว�มเข ��ใจ้ในลิก้ษัณะของกริะแส
ข �อมล้ิน้�นตลิอดเวลิ�ที�ผู้�่นม�”

คว�มก ��วหน ��ของ PLM
ทอมสน้กลิ�่วว�่ “นี�เป็นก�ริเดนิท�งตลิอดทศวริริษัที�ผู้�่นม�ที�เริ�ทำ�ง�นริว่มกบ้ 
Centric Software ในตอนแริกที�เริ�สม้ผู้้สปริะสบก�ริณ์ก�ริใชั้ � PLM มน้เป็นเริ่�อง
เกี�ยวกบ้ก�ริบริหิ�ริจ้้ดก�ริข �อมล้ิผู้ลิติภณ้ฑ์ใ์ห �เริ� เริ�มคีณุลิก้ษัณะของผู้ลิติภณ้ฑ์์
ที�กำ�หนดไว �ในพีอริต์โฟลิโิอจ้ำ�นวนหลิ�ยริ �อยริ�ยก�ริ เม่�อคร้ิ �งที�เริ�จ้้ดก�ริข �อมล้ิ
คณุลิก้ษัณะปริะม�ณ 45-50 ริ�ยก�ริ เริ�ทำ�ด �วยวธิิ์ใีชั้ �ต�ริ�งข �อมล้ิ อเีมลิ แลิะ
ไฟลิก์ริะด�ษัที�ว�งอย้เ่ฉยๆ ในต้ �เก็บเอกส�ริ เริ�จ้ง่ได �นำ�ข �อมล้ิท้ �งหมดน้�นม�
ริวมกน้โดยให � Centric ชั้ว่ยดำ�เนนิก�ริเพี่�อให �ได �เป็นริะบบดจิ้ทิล้ิแหง่ศตวริริษั
ที� 21 ที�ทำ�ให �เริ�ได �มที้ศนวสิย้อย�่งมห�ศ�ลิ จ้�กน้�น เริ�จ้ง่ได �เริิ�มลิงฟ้งกช์ั้น้
ต�่งๆ ของ Centric PLM ตลิอดริะยะเวลิ� 12 ปี ริวมถืง่ฟ้งกช์ั้น้จ้�กก�ริทำ�ง�น
ริว่มกบ้ Centric เป็นคร้ิ �งคริ�วเพี่�อแนะนำ�สถื�นที�ที�เริ�ต �องก�ริใชั้ � PLM กเ็ชั้น่กน้ 
เพีริ�ะอ�จ้มผีู้ลิกริะทบตอ่อตุส�หกริริมของเริ�”

ก�ริลิงฟ้งกช์ั้น้น้�นเป็นไปต�มลิำ�ด้บด้งนี�คอ่ ในชั้ว่งแริกเริิ�ม Arden ใชั้ � PLM 
สำ�หร้ิบข �อมล้ิผู้ลิติภณ้ฑ์ ์จ้�กน้�นก็ย ��ยม�ลิงฟ้งกช์ั้น้เกี�ยวกบ้ก�ริกำ�หนดต �นทนุ
ผู้ลิติภณ้ฑ์อ์ย�่งริวดเร็ิว แลิะต�มม�ด �วยก�ริพ้ีฒน�ผู้ลิติภณ้ฑ์ ์ก�ริกำ�หนดข �อมล้ิ
จ้ำ�เพี�ะด ��นวศิวกริริม ก�ริสุม่ต้วอย�่งคำ�ขอ แลิะกริะบวนก�ริหลิ้งก�ริพ้ีฒน�
ผู้ลิติภณ้ฑ์ก์อ่นก�ริเปิดตว้ผู้ลิติภณ้ฑ์ ์เม่�อหว่งโซื้อ่ปุท�นขย�ยตว้ PLM ก็ชั้ว่ย
ให �ส�ม�ริถืจ้้ดห�ว้สดไุด �จ้�กท้�วโลิกแลิะสริ ��งท้ศนวสิย้ในกริะบวนก�ริทำ�ง�น
ได �ต�มที�ต �องก�ริ เม่�อ Arden ทำ�ธิ์รุิกจิ้อคีอมเมริิซ์ื้ ก็เริิ�มใชั้ �ริะบบม�กยิ�งข่�น 
โดยยง้คงใชั้ �อย้จ่้นถืง่ทกุวน้นี� ทอมสน้กลิ�่วว�่ “เริ�ยง้คงค �นห�วธิิ์ใีหม่ๆ  ในก�ริ
ใชั้ �ปริะโยชั้นจ์้�กกริะบวนก�ริแลิะเทคโนโลิยขีอง Centric ริวมถืง่พ้ีนธิ์มติริที�
เริ�เลิอ่กเพี่�อริว่มเตบิโตไปพีริ �อมกน้ แลิะเริ�คำ�นง่ถืง่ธิ์รุิกจิ้ของเริ�ในอกีหลิ�ยปี 
น้บจ้�กนี� ไมใ่ชั้เ่พียีงแคส่ ิ�งที�จ้ะเกดิในอกี 18 เดอ่นข ��งหน ��”

PLM เดนิหน ��สริ ��งปริะโยชั้นต์อ่
“คว�มส�ม�ริถืของ PLM ในก�ริบน้ทก่ข �อมล้ิผู้ลิติภณ้ฑ์ใ์นฤดก้�ลิที�ผู้�่นม�อย�่ง
คณุลิก้ษัณะของวส้ด ุริ�ยลิะเอยีดผู้ �� แลิะแบบริ�่งน้�นเป็นปริะโยชั้นอ์ย�่งยิ�งเม่�อ
เริ�ต �องก�ริย �อนกลิบ้ไปดผู้้ลิง�นในฤดก้�ลิใดฤดก้�ลิหน่�งที�ผู้�่นม� เชั้น่ ในชั้ว่ง 
2-3 ปีกอ่น เพี่�อห�ข �อมล้ิเฉพี�ะเกี�ยวกบ้วส้ดหุริอ่ผู้ลิติภณ้ฑ์”์ ชั้�ริป์กลิ�่ว “ก�ริทำ�
อย�่งน้�นได �เป็นเริ่�องที�สำ�คญ้ที�สดุ”

RESULTS

+  แหลุ่�งข้อ้มลุ่่จิริงิทางดจิิทิลัุ่แหลุ่�งเดย่วซึ่่�งต ั�งอย่�ใน้ PLM

+ 	 ทก่ทม่ใช้ ้PLM

+ 	 มก่าริตริวจิสู่อบแลุ่ะการิอน้ม่ตัใิน้แต�ลุ่ะข้ ั�น้ตอน้การิทำางาน้

+ 	 การิสู่่�อสู่าริริะหว�างปริะเทศเป็น้ไปอย�างริาบริ่�น้ 

+ 	 เกดิความโปริ�งใสู่ใน้การิพีฒัน้าผ่ลุ่ติภัณัฑ์แ์ลุ่ะหลุ่งัการิ
พีฒัน้าผ่ลุ่ติภัณัฑ์ ์

+ 	 ข้อ้มลุ่่ช้�วยใหม้แ่น้วทางปฏิบิตัใิน้การิจิดัสู่�งทางอค่อมเมริิซ์ึ่
เพี่�อความย ั�งยน่้

+ 	 ง�ายต�อการิทำางาน้จิากริะยะไกลุ่ใน้ช้�วงท่�โควดิ-19 ริะบาด

“เริ�ยง้คงค �นห�วธิิ์ใีหม่ๆ  ในก�ริใชั้ �ปริะโยชั้น ์
จ้�กกริะบวนก�ริแลิะเทคโนโลิยขีอง CENTRIC 

ริวมถืง่พ้ีนธิ์มติริที�เริ�เลิอ่กเพี่�อริว่มเตบิโต 
ไปพีริ �อมกน้ แลิะเริ�คำ�นง่ถืง่ธิ์รุิกจิ้ของเริ� 
ในอกีหลิ�ยปีน้บจ้�กนี� ไมใ่ชั้เ่พียีงแค ่
สิ�งที�จ้ะเกดิในอกี 18 เดอ่นข ��งหน �� 

 ”

ชั้�ริป์อธิ์บิ�ยเกี�ยวกบ้วธิิ์ทีี� PLM กำ�หนดหม�ยเลิขตดิต�มให �กบ้ผู้ ��ในท้นททีี�ม ี
ก�ริสริ ��งข �อมล้ิผู้ ��ข่�น แลิะคณุลิ้กษัณะของว้สดอุย�่งองคป์ริะกอบผู้ �� เส �นด ��ย 
คว�มกว ��ง นำ��หน้ก โริงง�นผู้ลิติ ลิก้ค �� กำ�หนดก�ริทำ�ง�น แลิะวน้ที�พ้ีฒน�แลิะ
อนุมต้กิจ็้ะถืก้ริะบไุว �ที�สว่นข �อมล้ิผู้ �� ในสว่นโปริแกริมค ��ปลิกี PLM จ้ะมหีม�ยเลิข
ชั้ิ�นสว่นท�งก�ริแลิะข �อมล้ิ อ�ท ิปริมิ�ณตอ่ปี ที�ต้ �งโริงง�น แลิะข �อมล้ิอ่�นๆ ที�
เกี�ยวข �องต�มที�เพีิ�มลิงในโปริแกริม “สิ�งที�ยอดเยี�ยมในเริ่�องนี�ก็คอ่ คณุลิก้ษัณะ
เดมิท้ �งหมดจ้ะถืก้เชั้่�อมโยงเข ��กบ้หม�ยเลิขชั้ิ�นสว่นหลิก้ คณุจ้ง่ส�ม�ริถืกลิบ้ไป
ดแ้ลิะตดิต�มก�ริพ้ีฒน�หม�ยเลิขชั้ิ�นสว่นท�งก�ริต�มที�เกดิข่�นจ้ริงิได �ถื ��จ้ำ�เป็น
ต �องทำ�ในอน�คต”

“นอกจ้�กคลิ้งว้สดุท้�วไปแลิ �ว ผู้มก็ใชั้ �ม้นก้บทุกคำ�ขอต้วอย่�งผู้ ��จ้�กลิ้กค �� 
ของเริ� แลิ �วเม่�อทมีที�สำ�น้กง�นในเอเชั้ยีม�ทำ�ง�นในตอนเชั้ �� พีวกเข�ก็จ้ะเห็น
คำ�ขอท้ �งหมดที�ทมีของผู้มสง่ให �ในวน้กอ่นได � เพีริ�ะนี�เป็นริะบบที�ร้ิบสง่ข �อมล้ิกน้
สดๆ ผู้มได �สริ ��งแลิะกำ�หนดมมุมองก�ริทำ�ง�นในแบบของตว้เอง ซื้่�งตดิต�มผู้ ��
ท้ �งหมดที�เริ�ใชั้ �ง�นอย้ใ่นทกุโปริแกริม ได �เห็นคว�มคบ่หน ��ผู้�่นข้ �นตอนกอ่นก�ริ
ผู้ลิติแลิะคว�มคบ่หน ��ในก�ริผู้ลิติแบบปริมิ�ณม�ก แลิ �วผู้มกส็�ม�ริถืเห็นสถื�นะ
ของริ�ยก�ริที�ทำ�ง�นกน้อย้ไ่ด �ตลิอดเวลิ�”

เม่�อถื�มว�่มแีผู้นกใดใชั้ � Centric PLM บ ��ง ชั้�ริป์ตอบว�่ “ผู้มบอกไมไ่ด �ว�่ 
ทมีไหนที�ไมไ่ด �ใชั้ � PLM มขี �อมล้ิสำ�คญ้ๆ ม�กม�ยใน PLM ซื้่�งเชั้่�อมโยงกบ้ลิก้ค �� 
ซื้พ้ีพีลิ�ยเออริ ์แลิะโปริแกริมของริ ��นค ��ปลิกีของเริ� โดยเกี�ยวกบ้ผู้ ��แลิะสนิค ��
ของเริ�ท้ �งหมด” เข�เริิ�มแจ้กแจ้งว�่มทีมีง�นใดบ ��งที�ใชั้ � PLM “แน่นอนว�่เป็น
ทมีหว่งโซื้อ่ปุท�น ริะเบยีบข �อบง้คบ้ บริกิ�ริลิก้ค �� ก�ริข�ย วศิวกริริม เทคโนโลิยี
ส�ริสนเทศ น้กออกแบบผู้ �� ทกุคนในสำ�น้กง�นที�เอเชั้ยี เอ�จ้ริงิๆ แลิ �ว ผู้มคดิไม่
ออกว�่มใีคริไมใ่ชั้.่..” ทอมสน้เห็นพี �องเชั้น่กน้ “ทกุคน แม �แตท่�่นปริะธิ์�นก็ใชั้ � 
PLM บ ��งในก�ริดข้ �อมล้ิ”
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Arden 
(www.ardencompanies.com)

ทกุบริษ้ิัทมเีริ่�องริ�วคว�มเป็นม� แลิะนี�คอ่เริ่�องของเริ�ซื้่�งเริิ�มที� บอ๊บแลิะม�ริต์ ีแซื้กส ์
ในวย้ 23 แลิะ 22 ปีต�มลิำ�ดบ้ ได �กอ่ต้ �ง Arden ข่�นในปี 1964 โดยเป็นน�ยหน �� 
แลิะผู้้ �จ้ำ�หน่�ยสนิค ��สำ�หร้ิบทำ�คว�มสะอ�ดในคร้ิวเริอ่น ป้จ้จ้บุน้นี� Arden เป็น
ผู้้ �นำ�ด ��นหมอน หมอนองิ แลิะเบ�ะริองน้�งในตลิ�ดสหร้ิฐอเมริกิ� แคน�ด� 
แลิะเม็กซื้โิก ลิก้ค ��หลิก้บ�งสว่นของเริ� ได �แก ่Lowe’s, Home Depot แลิะ 
Walmart ไมเ่พียีงเท�่นี� เริ�ยง้ผู้ลิติสนิค ��ให �กบ้แบรินดข์องผู้้ �ค ��ปลิกีเอกชั้นแลิะ
แบรินดร์ิะดบ้ชั้�ตขิองเริ�เอง โดยมโีริงง�น 12 แหง่ท้�วโลิก แลิะ 4 แหง่ในจ้ำ�นวน
ท้ �งหมดนี�เป็นแหลิง่ผู้ลิติในสหร้ิฐอเมริกิ�

เริ�ได �ขย�ยธิ์รุิกจิ้อย�่งตอ่เน่�องไปท้�วสหร้ิฐอเมริกิ�แลิะในต�่งปริะเทศ ซื้่�งไม่
เพียีงชั้ว่ยให �เริ�ได �จ้้ดจ้ำ�หน่�ยสนิค ��ได �อย่�งลิงต้ว แตย่้งเป็นโอก�สในก�ริ 
เส�ะห�บคุคลิผู้้ �มคีว�มส�ม�ริถืเป็นเลิศิได �ท้�วอเมริกิ�เหนอ่แลิะเอเชั้ยี พีน้กง�น
ของเริ� ไมว่�่จ้ะปริะจ้ำ�อย้ท่ี�สว่นไหนของโลิก ส�ม�ริถืเชั้่�อมตอ่ถืง่กน้ได �เสมอ
ด �วยเทคโนโลิยทีี�ท้นสม้ยที�สดุสำ�หร้ิบก�ริทำ�ง�นโคริงก�ริต�่งๆ ริว่มกน้ ยิ�งไป
กว�่น้�น Arden เริยีกทกุเมอ่ง ร้ิฐ แลิะปริะเทศที�ย�่งก ��วเข ��ไปว�่ บ ��น โดยไม่
เพียีงมุง่ม้�นที�จ้ะยกริะดบ้ชั้มุชั้นของที�น้�น แตย่ง้ยด่ม้�นในก�ริทำ�ธิ์รุิกจิ้อย�่งถืก้ต �อง
ด �วยก�ริสง่มอบผู้ลิติภณ้ฑ์ท์ี�คริบถื �วนสมบร้ิณอ์ย�่งถืก้ต �องแลิะตริงตอ่เวลิ�เสมอ

ในปี 2004 เริ�เปิดสำ�น้กง�นแหง่แริกในต�่งปริะเทศ ซื้่�งอย้ท่ี�กงหมงิ ปริะเทศจ้นี 
โดยมวี้ตถืปุริะสงคเ์พี่�อขย�ยฐ�นก�ริผู้ลิติไปย้งเอเชั้ยี แลิะในปี 2008 เริ�มุง่
คว�มสนใจ้ไปที�ผู้ลิติภ้ณฑ์ส์ำ�หร้ิบใชั้ �ง�นกลิ�งแจ้ �งเพียีงปริะเภทเดยีวเท�่น้�น 
แลิะเลิกิทำ�ธิ์รุิกจิ้ปริะเภทอ่�นๆ ที�เหลิอ่ จ้�กน้�น Arden กแ็ผู้ข่ย�ยฐ�นปฏิบิต้งิ�น
ในเอเชั้ยีในปี 2011 ด �วยก�ริเปิดสำ�น้กง�นในไทเป ซื้่�งเป็นเมอ่งที�ใหญท่ี�สดุใน
ไต �หวน้ ทมีง�นในไต �หวน้ทำ�ง�นโดยตริงกบ้ซื้พ้ีพีลิ�ยเออริผ์ู้ ��แลิะโริงง�นทอ 
ย �อมส ีพีมิพีล์ิ�ย แลิะตกแตง่ผู้ลิติภณ้ฑ์ใ์นข้ �นสดุท ��ยของ Arden โดยดแ้ลิก�ริ
ผู้ลิติสนิค ��ให �ตริงต�มม�ตริฐ�นคณุภ�พีในทกุด ��นแลิะทน้กำ�หนดเวลิ� เริ�ริ้ �สก่
ภ�คภม้ใิจ้ที�ได �มสีว่นเกี�ยวข �องกบ้หว่งโซื้อ่ปุท�นโดยริวมในริะดบ้โลิกแลิะคณุค�่
ที�เริ�เพีิ�มให �กบ้ลิก้ค ��

ในปี 2019 กลิุม่บริษ้ิัท Arden ก็ได �เข ��ริว่มเป็นสว่นหน่�งของคริอบคร้ิวบริษ้ิัท 
Central Garden & Pet

Centric Software 
(www.centricsoftware.com)

Centric Software® ซื้่�งมสีำ�น้กง�นใหญท่ี�ซื้ลิิกิอน วล้ิเลิย ์ให �บริกิ�ริแนวคดิผู้ลิติภณ้ฑ์ไ์ปจ้นถืง่แพีลิตฟอริม์ก�ริเปลิี�ยนแปลิงเป็นดจิ้ทิล้ิสำ�หร้ิบแฟชั้้�น กลิุม่บริษ้ิัทค ��ปลิกี 
ริองเท �� สนิค ��ฟุ่ มเฟ่อย สนิค ��สำ�หร้ิบกจิ้กริริมกลิ�งแจ้ �ง สนิค ��อปุโภคบริโิภค ซื้่�งริวมถืง่เคริ่�องสำ�อ�งแลิะผู้ลิติภณ้ฑ์ข์องใชั้ �สว่นตว้ อ�ห�ริแลิะเคริ่�องด่�ม Centric PLM 
แพีลิตฟอริม์ก�ริจ้้ดก�ริวงจ้ริก�ริผู้ลิติ (PLM) ที�สำ�คญ้ของ Centric มอบฟ้งกช์ั้้�นก�ริว�งแผู้นก�ริค ��ริะดบ้วสิ�หกจิ้ ก�ริพ้ีฒน�ผู้ลิติภณ้ฑ์ ์ก�ริจ้้ดห�ว้สด ุคณุภ�พี แลิะ
นวต้กริริมก�ริคำ�นวนสด้สว่นก�ริลิงทนุที�ให �ผู้ลิตอบแทนตอ่คว�มเสี�ยงดทีี�สดุสำ�หร้ิบผู้ลิติภณ้ฑ์โ์ดยเฉพี�ะสำ�หร้ิบอตุส�หกริริมสนิค ��อปุโภคบริโิภคที�หมนุเวยีนเร็ิว Centric 
SMB จ้ะให �คว�มสำ�คญ้กบ้เคริ่�องมอ่หลิก้แลิะก�ริปฏิบิต้ทิี�ดทีี�สดุในอตุส�หกริริมสำ�หร้ิบแบรินดม์�แริง Centric Visual Innovation Platform (CVIP) มอบปริะสบก�ริณ์
ง�นริะดบ้บริหิ�ริแบบดจิ้ทิล้ิเสมอ่นจ้ริงิเพี่�อก�ริทำ�ง�นริว่มกน้แลิะก�ริทำ�ก�ริตด้สนิใจ้ Centric Software เป็นผู้้ �บกุเบกิก�ริทำ�ง�นท�งไกลิ โดยมแีอปบนมอ่ถือ่ให �บริกิ�ริ
เป็นแอปแริกสำ�หร้ิบก�ริจ้้ดก�ริวงจ้ริก�ริผู้ลิติ (PLM) แลิะเป็นที�ริ้ �จ้้กอย�่งกว ��งขว�งในก�ริเชั้่�อมตอ่ริะบบองคก์ริอ่�นๆ หลิ�ยองคก์ริ เชั้น่ ERP, DAM, PIM, e-com, 
ก�ริว�งแผู้น แลิะอกีม�กม�ย ริวมถืง่เคริ่�องมอ่ก�ริทำ�ง�นสริ ��งสริริคต์�่งๆ เชั้น่ Adobe® Illustrator แลิะโฮสตข์องตว้เชั้่�อมตอ่ CAD 3 มติ ินวต้กริริมของ Centric มพีีลิง้
ขบ้ดน้ท�งก�ริตลิ�ด 100% โดยมอีต้ริ�ก�รินำ�ไปใชั้ �ที�สง้ที�สดุแลิะใชั้ �เวลิ�ริวดเร็ิวที�สดุในก�ริให �ผู้ลิตอบแทนในอตุส�หกริริม นวต้กริริมท้ �งหมดของ Centric ชั้ว่ยลิดเวลิ�
ในก�ริทำ�ตลิ�ด สง่เสริมินวต้กริริมผู้ลิติภณ้ฑ์ ์แลิะลิดต �นทนุต�่งๆ

Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) เป็นเจ้ ��ของริ�ยใหญข่อง Centric Software แลิะเป็นผู้้ �นำ�ของโลิกในด ��นซื้อฟตแ์วริอ์อกแบบ 3 มติ ิ
ก�ริทำ�ริป้จ้ำ�ลิองแบบ 3 มติ ิแลิะโซื้ลิช้ั้น้ PLM

Centric Software ได �ร้ิบริ�งวล้ิอตุส�หกริริมหลิ�ยริ�ยก�ริ ซื้่�งริวมถืง่ก�ริได �ร้ิบเสนอชั้่�อจ้�ก Red Herring ให �อย้ใ่นริ�ยก�ริ Top 100 Global ในปี 2013, 2015 แลิะ 
2016 นอกจ้�กนี� Centric ยง้ได �ร้ิบริ�งวล้ิยอดเยี�ยมอกีหลิ�กหลิ�ยริ�ยก�ริจ้�ก Frost & Sullivan ในปี 2012, 2016, 2018 แลิะ 2021 อกีด �วย

www.centricsoftware.com
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