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เกียรตนิาคินภัทร จับมือ มจธ. 
เสริมแกร่ง SME สู้โควดิ-19 และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 

 วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน)  จัดพิธีลงนามข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ กบั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพ่ือด าเนินโครงการ KKP & 
STECO SMEs Clinic หรือโครงการพฒันาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถพลิก
ฟืน้ธุรกิจจากสถานการณ์โควิด-19 ตลอดจนยกระดบัความสามารถทางการแข่งขนัสู่การเติบโตอย่างยัง่ยืน ณ 
ธนาคารเกียรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน)  ส านกังานใหญ่ ถนนอโศก 

 นายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด 
(มหาชน) เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  ท่ีเกิดขึน้ซึ่งส่งผลกระทบต่อลูกค้า
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (เอสเอ็มอี) เป็นพิเศษนัน้ ธนาคารเกียรตินาคินภทัร ไม่ได้นิ่งนอนใจ
และได้คอยติดตามดแูลลกูค้าอย่างใกล้ชิด  โดยธนาคารพบว่านอกเหนือจากมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน 
ลูกค้าจ านวนมากยังต้องการการสนับสนุนในแง่ขององค์ความรู้ทางธุรกิจและการบริหารจัดการท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพลิกฟื้นธุรกิจในสถานการณ์ท่ีท้าทาย ธนาคารจึงได้ร่วมมือกับศูนย์กลยุทธ์และความสามารถ
ทางการแข่งขันองค์กร (STECO)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดตัง้โครงการ KKP & 
STECO SMEs Clinic ขึน้ โดยภายใต้โครงการนี ้ลูกค้าเอสเอ็มอีของธนาคารจะมีโอกาสได้เจาะลึกความรู้
เร่ืองการบริหารจดัการและยกระดบัศกัยภาพธุรกิจจากคณาจารย์ผู้ เช่ียวชาญของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี และเครือข่าย ตลอดจนรับค าปรึกษาเก่ียวกับแนวทางในการปรับกลยุทธ์หรือรูปแบบธุรกิจ
เพ่ือรองรับความเปล่ียนแปลง ซึง่เช่ือวา่จะชว่ยให้ลกูค้าพลิกฟืน้ และพฒันาธุรกิจจนเตบิโตได้อยา่งยัง่ยืน”  

 รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า “มจธ.
เป็นองค์กรท่ีต่ืนตัวกับกระแสการเปล่ียนแปลงทัง้ด้านสังคมเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีท่ีเกิดขึน้มาอย่าง
ตอ่เน่ือง เราเป็นสถาบนัการศกึษาท่ีสร้างผลงานวิชาการทัง้ในด้านการวิจยัการผลิตบณัฑิต การให้ค าปรึกษา 
และการมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ความร่วมมือทางวิชาการในครัง้นี ้STECO จะท าหน้าท่ี
ในการเช่ือมโยงองค์ความรู้ในมหาวิทยาลยักบัภาคอตุสาหกรรมผ่านโครงการ KKP & STECO SMEs Clinic 
ในช่วงสภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 เกิดข้อจ ากัดในการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วไปและ
ผลกระทบตอ่ผู้ประกอบกิจการห้างร้านตา่งๆ ท่ีไมส่ามารถด าเนินธุรกิจได้ตามปกติ ความสามารถในการสร้าง
รายได้ลดลง เม่ือสถานการณ์เร่ิมคล่ีคลาย มีสญัญาณท่ีดีในการท่ีกิจกรรมทางธุรกิจจะกลบัเข้าสู่สภาวะปกต ิ
จึงได้เกิดโครงการ KKP & STECO SMEs Clinic เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีท่ีเป็นลูกค้าของ
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ธนาคารเกียรตินาคินภัทรให้ฟืน้ฟูธุรกิจและพฒันาธุรกิจเพ่ือสร้างความสามารถทางการแข่งขนัอย่างยัง่ยืน 
เป็นการบูรณาการความรู้ในหลายๆ ด้าน อาทิ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการ
นวตักรรม เป็นต้น” 
 ดร. วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อ านวยการศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขัน
องค์กร (STECO) มจธ. กล่าวว่า “ในธุรกิจปัจจุบนันีมี้สภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงมากขึน้ เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงหลายๆ ปัจจยัทัง้จากสภาวะแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตลาด
เขตการค้าเสรีตา่งๆ ซึ่งท าให้มีคูแ่ข่งรายใหม่จากตา่งประเทศเข้ามาสู่ตลาดในประเทศ หรือการเปล่ียนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีท่ีท าให้การเข้าถึงข้อมลูขา่วสารเป็นไปง่ายขึน้ ท าให้คูแ่ขง่ทราบความเคล่ือนไหวและความ
เป็นไปได้เป็นอย่างดี รวมถึงการน าความรู้ในการบริหารจดัการในเชิงยทุธศาสตร์มาใช้ในการขบัเคล่ือนธุรกิจ 
ทัง้นี ้เพ่ือเตรียมการในการปรับตวัให้พร้อมรับมือตอ่การแข่งขนัดงักล่าว  KKP & STECO SMEs Clinic  เป็น
โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ธนาคารเกียรตินาคินภทัร และ ศนูย์กลยทุธ์และความสามารถทางการ
แขง่ขนัองค์กร ท่ีจะถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจในการบริหารเฉพาะทางให้กบัผู้ประกอบการเอสเอ็ม
อี โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ทัง้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ และมีจดุเดน่อยู่ท่ีคณาจารย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง
จากภาคอุตสาหกรรม ท่ีจะให้ค าปรึกษาในการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันด้วยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ลดต้นทุน แก้ปัญหา หรือต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี 
สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมัน่คงและยัง่ยืนศนูย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขนัองค์กร หวงัเป็น
อย่างยิ่งว่า KKP & STECO SMEs Clinic  จะเป็นส่วนส าคญัในการเช่ือมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลยั สู่
การพัฒนาผู้ ประกอบการเอสเอ็มอี ไทยให้ประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับปณิธานของหน่วยงาน 
“ความส าเร็จของคณุ ความมุง่มัน่ของเรา”” 

__________________________________________________________________________________ 

เก่ียวกับธนาคารเกียรตนิาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ท่ี
ประกอบด้วยบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
เกียรตินาคินภัทร จ ากัด โดยธนาคารมีวิสัยทัศน์ในการน าทรัพยากรทางการเงินสู่ลูกค้ าอย่างถูกต้อง 
พอเพียง และทัว่ถึง ด้วยการบริการท่ีเหนือความคาดหมาย และไมอ่าจหาได้จากแหลง่อ่ืน    

ทัง้นี ้ธุรกิจของธนาคารครอบคลมุสินเช่ือบรรษัท สินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ สินเช่ือธุรกิจเอสเอ็มอี และ
สินเช่ือรายย่อย เช่นสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั และสินเช่ือส่วนบคุคล ตลอดจนเช่ือมโยง
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กับธุรกิจด้านตลาดทุน ท่ีประกอบด้วยธุรกิจวานิชธนกิจ ( Investment Banking) ธุรกิจนายหน้าค้า
หลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนสถาบนั ธุรกิจท่ีปรึกษาการลงทนุส่วนบุคคล (Wealth Management) ธุรกิจการ
ลงทนุ (Direct Investment) และธุรกิจจดัการกองทนุ ตดิตามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ท่ี www.kkpfg.com  
 
เก่ียวกับศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (Center for Strategy and 

Enterprise Competitiveness หรือ STECO)  

ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร ด าเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นผู้ น าในภูมิภาค

อาเซียนด้านการวิจยัและบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัอย่างยัง่ยืน ภายใต้

ค ามัน่สญัญา “ความส าเร็จของคุณ ความมุ่งม่ันของเรา” ด้วยภารกิจหลกั ได้แก่ การวิจยัสร้างองค์

ความรู้ด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน อาทิ การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างความสามารถ

ทางการแข่งขนั การให้ค าปรึกษาทางด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขนั อาทิ การพลิกฟืน้ธุรกิจสู่

ความยัง่ยืน และการพัฒนาบุคลากรของภาครัฐและภาคเอกชนให้สามารถสร้างและขับเคล่ือนปัจจัยท่ี

สง่ผลตอ่ความสามารถทางการแข่งขนัองค์กรได้ นอกจากนี ้STECO ให้ความส าคญักบัการเผยแพร่ความรู้

เพ่ือพฒันาภาคอุตสาหกรรม โดยในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดโควิดท่ีผ่านมา STECO ได้ด าเนินโครงการ

พฒันาธุรกิจหลังวิกฤติ โควิด-19 สู่ความยั่งยืน และกิจกรรม STECO Online Forum ซึ่งเป็นการ

แลกเปล่ียนมุมมองระหว่างผู้ บริหารระดับสูงจากองค์กรชัน้น าระดบัประเทศ คณาจารย์ และผู้ เข้าร่วม

กิจกรรม ตดิตามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ท่ี https://steco.kmutt.ac.th 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิส าหรับส่ือมวลชน กรุณาตดิต่อ 

ธนกร จว๋งพานิช  (จว๋ง)  
โทร. 084 0070894  
อีเมล์  tanakorn.juan@kkpfg.com 


