
PURCOTTON ให้ ้CENTRIC PLMTM ช่ว่ยนำำ�  
“กลยทุธ์ ์3 ขั้ ้�นำตอนำ” ในำก�รเปล่�ยนำแปลงเป็นำดิจิิทิล้ม�ใช่้

CENTRIC SOFTWARE ช่ว่ยให้ ้PURCOTTON สร้า้งแพลตฟอร้ม์การ้จััดการ้ 
การ้พัฒนาผลติภัณัฑ์ท์ี่่�สง่เสร้มิการ้ที่ำางานร้ว่มกนั มป่ร้ะสทิี่ธิภิัาพ และเปิดกวา้ง
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โครงก�ร PLM ช่ว่ยยกระดิบ้และ 

เพิ่ิ�มประสิทิธ์ภิ�พิ่ขั้องธ์รุกจิิสิิ�งทอขั้อง 

PURCOTTON ซึ่่�งช่ว่ยให้เ้ร�สิ�ม�รถ 

ตรวจิสิอบกระบวนำก�รวจิิย้และ 

พิ่ฒ้นำ�ผลติภณ้ฑ์ท์ ้�งห้มดิ รวมท ้�ง 

ทำ�ให้ส้ิ�ม�รถปฏิริปูกระบวนำก�ร  

5 ร�ยก�ร และรวมขั้อ้มลูจิ�ก 

ฐ�นำขั้อ้มลูผลติภณ้ฑ์ ์8 แห้ง่ไดิส้ิำ�เร็จิ

คว�มท�้ท�ย

 + ร้ะบบกร้ะจัายศูนูยท์ี่ำาให้ย้ากตอ่การ้ที่ำางาน 
ร้ว่มกนั

 + การ้วจัิัยและพัฒนาข้�นอยูก่บัปร้ะสบการ้ณ ์
ที่่�เคยมม่ามากกวา่ความตอ้งการ้ของตลาด

 + การ้วดัปร้มิาณขอ้มลูและการ้ร้วบร้วมขอ้มลู
ที่ำาไดย้าก

 + ขาดขอ้มลูที่่�เก่�ยวขอ้งและที่นัสมยัที่่�ช่ว่ย 
ในการ้ตดัสนิใจั

 + เกดิความตอ้งการ้ขอ้มลูจัากที่ม่วางแผน
ผลติภัณัฑ์ ์ที่ม่ออกแบบ และที่ม่วจัิัยและ
พัฒนาเพ่�อให้ส้ามาร้ถจััดการ้สนิคา้โภัคภัณัฑ์์
อยา่งช่าญฉลาดไดเ้ต็มที่่�
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“ฝ่่ายวจัิัยและพัฒนาของเร้าตอ้งคงความใกลช้่ดิกบัผูบ้ร้โิภัค
เพ่�อลดร้ะยะเวลาการ้ตอบสนองต่อตลาดและการ้เปิดตัว
ผลติภััณฑ์ ์PLM คอ่การ้จััดการ้วงจัร้การ้ผลติที่่�ยด้ตาม
ผลติภัณัฑ์ม์ากกวา่สนิคา้โภัคภัณัฑ์ ์และ PLM กเ็ป็นเคร้่�องมอ่ 
สำาคญัในการ้ลดร้ะยะห้า่งร้ะห้วา่งแนวคดิและผูบ้ร้โิภัค”

นายล ่เจัย่นควน ผูจั้ัดการ้ที่ั�วไปของ PurCotton กลา่ววา่ กอ่นใช่ ้ 
PLM นั�น ผลิตภััณฑ์์ไดรั้้บการ้ออกแบบตามปร้ะสบการ้ณ ์
ที่่�เคยม่มาของที่่มวิจััยและพัฒนาและที่่มออกแบบ ขณะน่� 
ผลติภัณัฑ์ส์อดคลอ้งกบัความตอ้งการ้ของตลาดมากข้�น ซึ่้�งที่ำาให้ ้
PurCotton ใกลช้่ดิกบัผูบ้ร้โิภัคมากข้�น โดยเฉพาะอยา่งยิ�งใน 
ดา้นความนิยมในตัวอินฟลูเอนเซึ่อร้์ของผลิตภััณฑ์์และ 
การ้ไลฟ์สตร้่มอ่คอมเมิร้์ซึ่ เพ่�อรั้งสร้ร้ค์ผลิตภััณฑ์์อัจัฉร้ิยะ 
ออกสู่ตลาดไดอ้ย่างเต็มที่่� PurCotton จั้งไดร้้่วมม่อกับ  
Centric Software ในการ้สร้า้งแพลตฟอร้ม์การ้จััดการ้การ้ 
พัฒนาผลติภััณฑ์ส์ำาห้รั้บการ้ที่ำางานร้ะห้ว่างแผนก พร้อ้มที่ั �ง 
ร้องรั้บการ้วิจััยและการ้พัฒนาไดห้้ลายรู้ปแบบ ดว้ยเห้ตุน่�  
จัง้บร้ร้ลุเป้าห้มายในการ้ยกร้ะดับที่างดจิัทิี่ัลไดอ้ย่างคร้บถว้น 
และการ้ดำาเนนิงานไดอ้ยา่งมป่ร้ะสทิี่ธิภิัาพมากข้�น

เปล่�ยนำโลกดิว้ยผ�้ฝ้้�ย 100%
PurCotton ส่บที่อดความเช่่�ยวช่าญที่างการ้แพที่ย์ 30 ป่ 
จัากบร้ษัิัที่แม่ Winner Medical และมว่สิัยที่ัศูน์ว่าตอ้งการ้ 
“เปล่�ยนโลกดว้ยผา้ฝ้่าย 100%” บร้ิษััที่ม่ความแน่วแน่ใน 
การ้มุ่งเนน้ความสำาคัญไปที่่�ฝ้่าย และไดม้่ส่วนเก่�ยวขอ้งใน 
การ้วจัิัยและพัฒนานวัตกร้ร้ม SKU ห้ลัก 3 ปร้ะการ้ ไดแ้ก ่ 
ที่ชิ่ชู่ฝ้่่าย ที่ชิ่ชู่เ่ป่ยก และผา้อนามัย โดยห้ลักที่ั �ง 3 ปร้ะการ้น่� 
ถูกนำาไปใช่ก้ับสนิคา้ 7 ปร้ะเภัที่คอ่ การ้ดูแลที่ำาความสะอาด  
การ้ดูแลการ้ตั �งคร้ร้ภั ์การ้ดูแลผูห้้ญงิ เส่�อผา้ ร้วมที่ั �งบา้นและ 
ที่่�อยู่อาศูัย PurCotton จั้งม่ช่่�อเส่ยงยอดเย่�ยมในดา้น 
ผลิตภััณฑ์์สำาห้รั้บแม่และเด็กและผลิตภััณฑ์์สำาห้รั้บใช่ใ้น 
ช่ว่ติปร้ะจัำาวนั 

ว�งแผนำโดิยละเอย่ดิเพิ่่�อขั้บ้เคล่�อนำก�ร
เปล่�ยนำแปลงเป็นำดิจิิทิล้
ในป่ 2019 PurCotton ไดก้ำาห้นด “กลยทุี่ธิ ์3 ขั �นตอน” ของ
การ้เปล่�ยนแปลงเป็นดจิัทิี่ัล โดยเร้ิ�มจัากการ้ดำาเนินงานดา้น 
สินคา้โภัคภััณฑ์์ที่่�เป็นส่วนกลางของธิุร้กิจั และผสานร้วม 
การ้จััดการ้การ้พัฒนาผลิตภััณฑ์์ที่่�เป็นส่วนห้นา้ของธิุร้กิจั 
เขา้กับการ้จััดการ้ห้่วงโซึ่่อุปที่านที่่�เป็นส่วนห้ลังของธิุร้กจิั  
จัวบจันปัจัจัุบันบร้ษัิัที่ไดด้ำาเนนิการ้ในขั �นตอนแร้กเสร็้จัสิ�นแลว้ 
นั�นคอ่การ้สร้า้งร้ะบบการ้จััดการ้สนิคา้โภัคภััณฑ์อ์จััฉร้ยิะ (IMS) 
ที่่�มาพร้อ้มกบัสทิี่ธิิ�ในที่รั้พยส์นิที่างปัญญาโดยอสิร้ะ ร้วมที่ั �งได ้
นำากร้ะบวนการ้ที่างธิรุ้กจิัออนไลนไ์ปใช่ใ้นขั �นตอนการ้วางแผน 
และการ้ดำาเนินงาน เน่�องจัากการ้สนับสนุนจัากที่่มวางแผน
ผลติภััณฑ์ ์ที่ม่ออกแบบ และที่ม่วจัิัยมค่วามสำาคัญอยา่งยิ�งตอ่ 
การ้จััดการ้สนิคา้โภัคภััณฑ์อ์ย่างช่าญฉลาด จัง้จัำาเป็นตอ้งม่
แพลตฟอร้ม์การ้จััดการ้การ้พัฒนาผลติภัณัฑ์ท์ี่่�มุง่เนน้ความสำาคญั
ไปที่่�ตลาด สง่เสร้มิการ้ที่ำางานร้ว่มกนั มป่ร้ะสทิี่ธิภิัาพ และเปิดกวา้ง 
น่�จัง้เป็นเห้ตผุลกัดนัให้ ้PurCotton เร้ิ�มดำาเนนิโคร้งการ้ PLM

“
“ 
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ช่่�อเสิย่งดิ�้นำคว�มเป็นำมอ่อ�ช่พ่ิ่จิงูใจิพิ่น้ำธ์มติร
ให้ม้�ทำ�ง�นำรว่มกน้ำ
ห้ลังจัากที่่�ไดต้ัดสนิใจัใช่ ้PLM ในการ้นำา “กลยทุี่ธิ ์3 ขั �นตอน” 
มาดำาเนนิการ้แลว้ คำาถามตอ่ไปก็คอ่ PurCotton ควร้ที่ำางาน 
กับผูจ้ัำาห้น่าย PLM ร้ายใด นายเซึ่็ง ฉินฮััว ผูอ้ำานวยการ้ฝ่่าย
สนิคา้โภัคภััณฑ์ข์อง PurCotton เปิดเผยว่าบร้ษัิัที่ที่ั �งห้มดที่่�
เขาเคยที่ำางานให้ใ้นอดต่ไดเ้ลอ่กใช่ ้Centric PLM เขาจัง้ได ้
ตัดสนิใจัคน้ห้าขอ้มลูเพิ�มเตมิและที่ร้าบวา่ Centric Software 
เป็นพันธิมติร้กับแบร้นดนั์บพันแบร้นดท์ี่ั�วโลก ร้วมถง้แบร้นด ์
ที่่�เป็นที่่�รู้จั้ักกันดใ่นอตุสาห้กร้ร้มน่� ห้ลังจัากที่่� PurCotton ได ้
ศูก้ษัาเก่�ยวกับช่่�อเสย่ง ความเป็นมอ่อาช่พ่ และคุณภัาพของ
ผลติภััณฑ์ข์อง Centric อย่างถ่�ถว้น บร้ษัิัที่ก็ไดต้ัดสนิใจัร้่วม
เป็นพันธิมติร้กบั Centric Software

เพิ่ิ�มประสิทิธ์ภิ�พิ่กระบวนำก�รเพิ่่�อเพิ่ิ�ม
ประสิทิธ์ภิ�พิ่ง�นำ 
PurCotton ไดน้ำาร้ะบบดจิัทิี่ัลมาใช่ใ้นการ้จััดการ้องคก์ร้ใน 
ร้ะดับต่างๆ แลว้ แตร่้ะบบกร้ะจัายศููนยก์็ยังไม่เพย่งพอสำาห้รั้บ 
การ้ปร้ะสานงาน การ้วัดปร้ิมาณ และการ้ร้วมขอ้มูลอย่างม่
ปร้ะสิที่ธิิภัาพ เน่�องจัากร้ะบบน่�ที่ำาให้ก้าร้ตัดสินใจัยากข้�น  
ในร้ะห้ว่างขั �นตอนการ้ดำาเนินการ้ ที่่ม Centric มุ่งเนน้ไปที่่� 
เป้าห้มายที่ั �ง 3 ปร้ะการ้ ไดแ้ก่ “กร้ะบวนการ้ที่่�ส่งเสร้มิการ้ 
ที่ำางานร้่วมกัน การ้เห็้นภัาพธิุร้กิจัและการ้สร้า้งผลิตภััณฑ์ ์
โดยอาศูัยขอ้มูลเป็นสำาคัญ” และใช่ม้าตร้การ้ที่่�เห้มาะสมใน 
การ้จััดการ้กับปัญห้าในการ้วจัิัยและพัฒนา ร้วมถง้การ้ปฏิบิัติ
งานตา่งๆ ของ PurCotton จัากนั�นจัง้ไดเ้พิ�มปร้ะสทิี่ธิภิัาพการ้ 
ร้วบร้วมขอ้มูลผลิตภััณฑ์์และความรู้ เ้ก่�ยวกับแบร้นด์จัาก 
ฐานขอ้มูลที่่�แตกต่างกัน 8 แห้่ง ดว้ยเห้ตุน่�จั้งไดม้่ขอ้มูลที่่� 
เช่่�อมโยงถง้กนัที่ั�วที่ั �งห้ว่งโซึ่ค่ณุคา่ (Value Chain) เพ่�อสง่เสร้มิ
ให้ต้ดัสนิใจัโดยอาศูยัขอ้มลูเป็นสำาคญั

ผลลพ้ิ่ธ์์

 + สร้า้งแพลตฟอร้ม์การ้จััดการ้การ้พัฒนา
ผลติภัณัฑ์ส์ำาห้รั้บการ้ที่ำางานร้ะห้วา่งแผนก 
พร้อ้มที่ั �งร้องรั้บการ้วจัิัยและการ้พัฒนาได ้
ห้ลายร้ปูแบบ

 + บร้ร้ลเุป้าห้มายเช่งิกลยทุี่ธิ ์3 ปร้ะการ้ ไดแ้ก ่
สร้า้งผลติภัณัฑ์โ์ดยอาศูยัขอ้มลูเป็นสำาคญั 
สร้า้งกร้ะบวนการ้ที่ำางานร้ว่มกนั และที่ำาให้ ้
เห็้นภัาพธิรุ้กจิัได ้

 + ร้วบร้วมขอ้มลูจัากฐานขอ้มลูผลติภัณัฑ์ ์ 
8 แห้ง่และจััดร้ะเบย่บขอ้มลูในร้ะบบ 
มากกวา่ 1,500 ฟิลด์

 + ที่ม่ตา่งๆ มุง่เนน้ความสำาคญัมากยิ�งข้�นไป
ที่่�การ้วจัิัยความตอ้งการ้ของผูบ้ร้โิภัคและ
นวตักร้ร้มของผลติภัณัฑ์์

นายเซึ่็ง ฉินฮััว อธิิบายขั �นตอนการ้ดำาเนินการ้ในร้ะห้ว่าง 
การ้ปร้ะช่มุเปิดตัวโคร้งการ้ว่า “โคร้งการ้ PLM ช่ว่ยยกร้ะดับ 
และเพิ�มปร้ะสทิี่ธิภิัาพของธิุร้กจิัสิ�งที่อของ PurCotton ซึ่้�ง 
ช่่วยให้เ้ร้าสามาร้ถตร้วจัสอบกร้ะบวนการ้วิจััยและพัฒนา 
ผลติภััณฑ์์ที่ั �งห้มด ร้วมที่ั �งที่ำาให้ส้ามาร้ถปฏิริู้ปกร้ะบวนการ้  
5 ร้ายการ้และร้วมขอ้มูลจัากฐานขอ้มูลผลติภััณฑ์ ์8 แห้่งได ้
สำาเร็้จั การ้ใช่ ้PLM เป็นปร้ะจัำาที่ำาให้ผ้มเช่่�อวา่ ร้ะยะเวลาการ้ 
พัฒนาและเปิดตัวผลิตภััณฑ์์ให้ม่จัะสั �นลงยิ�งข้�นในอนาคต 
อนัใกล ้และเร้ากพ็ร้อ้มที่่�จัะตอบสนองความตอ้งการ้ของผูบ้ร้โิภัค
ให้ด้ย่ ิ�งข้�น”

คว�มแมน่ำยำ�และก�รนำำ�ม�ใช่ไ้ดิจ้ิรงิ
นางสาวเจ็ัง ลิน จัากแผนกวางแผนสินคา้โภัคภััณฑ์์ของ  
PurCotton กล่าวว่า “การ้ร้่วมมอ่กับที่ม่ Centric ช่ว่ยให้เ้ร้า
สามาร้ถสร้า้งตร้ร้กะการ้วจัิัยและพัฒนาที่่�เนน้ตน้ทีุ่น โดยให้ ้
ความสำาคัญกับวัสดุ รู้ปแบบ บร้ร้จัุภััณฑ์ ์และตน้ทีุ่น ซึ่้�งเป็น 
การ้เลิกใช่ต้ร้ร้กะที่างธิุร้กิจัแบบเดิมของเร้าโดยสิ�นเช่ิง  
การ้นำา PLM มาใช่ช้่ว่ยให้ป้ร้ะห้ยัดเวลาและตน้ที่นุวสัด ุร้วมที่ั �ง
ช่ว่ยให้เ้ร้าสามาร้ถสั�งสมปร้ะสบการ้ณ์ไดอ้ย่างต่อเน่�อง สง่ผล 
ให้เ้กดิการ้ร้วบร้วมขอ้มลูตลอดที่ั �งห้ว่งโซึ่ค่ณุคา่ (Value Chain) 
เพ่�อสร้า้งแกน่แที่ข้องแบร้นด ์PurCotton”

ทีุ่กวันน่� Centric ช่่วยให้ท้ี่่มต่างๆ ที่่� PurCotton ไม่ตอ้ง 
รั้บมอ่กับการ้จััดการ้เอกสาร้ที่่�ยุ่งยากอก่ต่อไป และในอนาคต 
ที่่มเห้ล่าน่�จัะใช่แ้ร้งกายแร้งใจัมากข้�นไปกับการ้ตอบสนอง 
ความตอ้งการ้ของผูบ้ร้ิโภัคและการ้สร้า้งนวัตกร้ร้มให้ก้ับ 
ผลติภัณัฑ์์



ขั้อ้มลูเก่�ยวกบ้ PURCOTTON (www.purcotton.com)
PurCotton สบ่ที่อดความเช่่�ยวช่าญที่างการ้แพที่ย ์30 ป่จัากบร้ษัิัที่แม่ Winner Medical และมว่สิัยที่ัศูน์ว่าตอ้งการ้  
“เปล่�ยนโลกดว้ยผา้ฝ้่าย 100%” บร้ษัิัที่ม่ความแน่วแน่ในการ้มุ่งเนน้ความสำาคัญไปที่่�ฝ้่าย และไดม้่ส่วนเก่�ยวขอ้งใน 
การ้วจัิัยและพัฒนานวัตกร้ร้ม SKU ห้ลัก 3 ปร้ะการ้ ไดแ้ก ่ที่ชิ่ชู่ฝ้่่าย ที่ชิ่ชู่เ่ป่ยก และผา้อนามัย โดยห้ลักที่ั �ง 3 ปร้ะการ้น่� 
ถกูนำาไปใช่ก้บัสนิคา้ 7 ปร้ะเภัที่คอ่ การ้ดแูลที่ำาความสะอาด การ้ดแูลการ้ตั �งคร้ร้ภั ์การ้ดแูลผูห้้ญงิ เส่�อผา้ ร้วมที่ั �งบา้นและ 
ที่่�อยู่อาศูัย และดว้ยความมุ่งมั�น PurCotton จัง้มช่่่�อเสย่งในดา้นผลติภััณฑ์ส์ำาห้รั้บแม่และเด็กและผลติภััณฑ์ส์ำาห้รั้บใช่ ้
ในช่ว่ติปร้ะจัำาวนั ซึ่้�งช่ว่ยให้ผู้บ้ร้โิภัคมไ่ลฟ์สไตลก์าร้ใช่ผ้า้ฝ้่ายอยา่งปลอดภัยั สขุใจั และยั�งยน่

ในป่ 2017 PurCotton เปิดร้า้นขนาด 1,000 ตร้.ม. แห้ง่แร้กในซึ่โูจัว โดยมย่อดขายอค่อมเมริ้ซ์ึ่ที่่�คร้องตำาแห้น่งสงูสดุ 
เห้นอ่บร้ร้ดาคูแ่ขง่บนแพลตฟอร้ม์เช่น่ Tmall และ JD.com โดยในช่ว่งสิ�นเดอ่นมถินุายน 2021 PurCotton มร่้า้นคา้ที่ั �งห้มด 
279 แห้ง่และมส่มาช่กิออนไลนแ์ละออฟไลนเ์กอ่บ 30 ลา้นร้ายที่่�ลงที่ะเบย่นแลว้

ขั้อ้มลูเก่�ยวกบ้ CENTRIC SOFTWARE (www.centricsoftware.com)
Centric Software® ซึ่้�งมส่ำานักงานให้ญท่ี่่�ซึ่ลิกิอน วลัเลย ์ให้บ้ร้กิาร้แนวคดิผลติภัณัฑ์ไ์ปจันถง้แพลตฟอร้ม์การ้เปล่�ยนแปลง
เป็นดจิัทิี่ัลสำาห้รั้บแฟช่ั�น การ้คา้ปลก่ ร้องเที่า้ สนิคา้ฟุ่ มเฟ่อย สนิคา้สำาห้รั้บกจิักร้ร้มกลางแจัง้ และสนิคา้อุปโภัคบร้โิภัค  

ซึ่้�งร้วมถง้เคร้่�องสำาอาง ผลติภััณฑ์เ์สร้มิความงาม อาห้าร้ และเคร้่�องด่�ม Centric PLMTM แพลตฟอร้ม์การ้จััดการ้วงจัร้ 
การ้ผลติ (PLM) ที่่�สำาคญัของ Centric มอบฟังกช์่ั�นการ้วางแผนการ้คา้ร้ะดบัวสิาห้กจิั การ้พัฒนาผลติภัณัฑ์ ์การ้จััดห้าวสัด ุ
คุณภัาพ และนวัตกร้ร้มการ้คำานวนสัดสว่นการ้ลงทีุ่นที่่�ให้ผ้ลตอบแที่นต่อความเส่�ยงดท่ี่่�สดุสำาห้รั้บผลติภััณฑ์โ์ดยเฉพาะ 
สำาห้รั้บอตุสาห้กร้ร้มสนิคา้อปุโภัคบร้โิภัคที่่�ห้มนุเวย่นเร็้ว Centric SMB จัะให้ค้วามสำาคัญกบัเคร้่�องมอ่ห้ลักและการ้ปฏิบิัติ
ที่่�ดท่ี่่�สดุในอตุสาห้กร้ร้มสำาห้รั้บแบร้นดม์าแร้ง Centric Visual Innovation Platform (CVIP) มอบปร้ะสบการ้ณง์านร้ะดบั
บร้หิ้าร้แบบดจิัทิี่ลัเสมอ่นจัร้งิเพ่�อการ้ที่ำางานร้ว่มกนัและการ้ที่ำาการ้ตดัสนิใจั Centric Software เป็นผูบ้กุเบกิการ้ที่ำางานที่าง
ไกล โดยมแ่อปบนมอ่ถอ่ให้บ้ร้กิาร้เป็นแอปแร้กสำาห้รั้บการ้จััดการ้วงจัร้การ้ผลติ (PLM) และเป็นที่่�รู้จั้ักอยา่งกวา้งขวางในการ้
เช่่�อมตอ่ร้ะบบองคก์ร้อ่�นๆ ห้ลายองคก์ร้ เช่น่ ERP, DAM, PIM, e-com, การ้วางแผน และอก่มากมาย ร้วมถง้เคร้่�องมอ่การ้
ที่ำางานสร้า้งสร้ร้คต์า่งๆ เช่น่ Adobe® Illustrator และโฮัสตข์องตวัเช่่�อมตอ่ CAD 3 มติ ินวตักร้ร้มของ Centric มพ่ลงัขบัดนั 
ที่างการ้ตลาด 100% โดยมอ่ตัร้าการ้นำาไปใช่ท้ี่่�สงูที่่�สดุและใช่เ้วลาร้วดเร็้วที่่�สดุในการ้ให้ผ้ลตอบแที่นในอตุสาห้กร้ร้ม นวตักร้ร้ม
ที่ั �งห้มดของ Centric ช่ว่ยลดเวลาในการ้ที่ำาตลาด สง่เสร้มินวตักร้ร้มผลติภัณัฑ์ ์และลดตน้ที่นุตา่งๆ 

Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) เป็นเจัา้ของร้ายให้ญข่อง Centric Software และเป็นผูน้ำา
ของโลกในดา้นซึ่อฟตแ์วร้อ์อกแบบ 3 มติ ิการ้ที่ำาร้ปูจัำาลองแบบ 3 มติ ิและโซึ่ลชู่นั PLM

Centric Software ไดรั้้บร้างวลัอตุสาห้กร้ร้มห้ลายร้ายการ้ ซึ่้�งร้วมถง้การ้ไดรั้้บเสนอช่่�อจัาก Red Herring ให้อ้ยูใ่นร้ายการ้ 
Top 100 Global ในป่ 2013, 2015 และ 2016 นอกจัากน่� Centric ยงัไดรั้้บร้างวลัยอดเย่�ยมอก่ห้ลากห้ลายร้ายการ้จัาก 
Frost & Sullivan ในป่ 2012, 2016, 2018 และ 2021 อก่ดว้ย

www.centricsoftware.com
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