สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด เปิ ดตัวโครงการเดือนแห่ งกิจกรรมช่ วยเหลือสังคมในอาเซียน
ยึดมั่นพันธสัญญาในการสนับสนุนชุมชมทั่วภูมิภาคอาเซียน
3 ตุลาคม 2557 กรุ งเทพฯ - ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมทัว่ ภูมิภาคอาเซียนในเดือนตุลาคมนี ้
เพื่อสร้ างการรับรู้และความตระหนักในประเด็นด้ านสุขภาพและการศึกษาทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการความยัง่ ยืนของการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
ปั จจุบนั ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดมีพนักงานกว่า 17,000 ในอาเซียน และเป็ นธนาคารต่างชาติแห่งเดียวที่มีสานักงานครบ
ทุกประเทศในอาเซียน โครงการนี ้เปิ ดโอกาสให้ พนักงานของธนาคารฯ ทัว่ อาเซียนให้ ร่วมมือร่วมใจทากิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดนับเป็ นผู้นาในการให้ ความรู้ด้านการเงินสาหรับกลุม่ ผู้ประกอบการรายย่อย และเยาวชน
รวมทังประเด็
้
นปั ญหาด้ านสุขภาพ เช่น สภาวะตาบอดทีป่ ้ องกันได้ การติดเชื ้อเอชไอวี ในแถบเอเชีย แอฟริ กา และตะวันออก
กลาง
หากผู้ประกอบการรายย่อยและเยาวชนมีข้อจากัดในการเข้ าถึงแหล่งเงินทุนและการศึกษา ย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมเพราะ
โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมถูกจากัดตามไปด้ วย ดังนัน้ การให้ โอกาสในการเข้ าถึงการเงินแก่กลุม่ คนเหล่านี ้ จะช่วยให้
เกิดการจ้ างงาน เพิม่ รายได้ และลดภาระทางการเงิน
ส่วนประเด็นด้ านสุขภาพ เช่น ความบกพร่องทางสายตา การติดเชื ้อเอชไอวี จะทาให้ คณ
ุ ภาพชีวิตลดลงและส่งผลกระทบเชิง
ลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ธนาคารฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะแก้ ไขปั ญหาเหล่านี ้ผ่านโครงการเพื่อสังคมต่างๆ อาทิ โครงการให้ ดวงตา
ให้ ชีวติ (Seeing is Believing) ซึง่ เป็ นโครงการในระดับโลกของธนาคารฯ ทีข่ จัดสภาวะตาบอดทีป่ ้ องกันได้ ความบกพร่องทาง
สายตา โครงการการอยูร่ ่วมกับผู้ติดเชื ้อเอชไอวี (Living with HIV) ซึง่ มีเป้าหมายให้ ความรู้เกี่ยวกับเชื ้อเอชไอวีและโรคเอดส์
สร้ างความตระหนักและให้ ความรู้เกี่ยวกับการอยูร่ ่วมกับผู้ติดเชื ้ออย่างปราศจากอคติ โดยโครงการนี ้ขับเคลือ่ นโดยเครื อข่าย
พนักงานอาสาเพือ่ สังคมของธนาคารฯ
“เราเชื่อมัน่ ว่าวิธีการแสดงออกถึงพันธสัญญา Here for good ของเราทีด่ ีที่สดุ คือการเข้ าไปมีบทบาทในการช่วยแก้ ไขอย่าง
ยัง่ ยืนต่อประเด็นปั ญาที่เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจเพราะเราเชื่อว่าความสาเร็จทางธุรกิจของเราขึ ้นอยูก่ บั
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ความมัน่ คงทางสุขภาพและมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจของชุมชนที่เราดาเนินการอยู”่ นายลิม เชง เต็ก ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด ภูมิภาคอาเซียน กล่าว
สาหรับธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดในประเทศไทย ธนาคารฯ จะจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่หลากหลาย อาทิ การจัดอบรมให้
ความรู้ทางการเงินและความรู้เกี่ยวกับเชื ้อเอชไอวีและโรคเอดส์ สาหรับเยาวชนในกรุงเทพ นอกจากนี ้ ธนาคารฯ ยังได้
สนับสนุน แมคโดนัลด์ ลูกค้ าบรรษัทรายใหญ่ระดับโลกของธนาคารฯ ด้ วยการส่ง “dunking booth” หรื อเกมสาวน้ อยตกน ้า
เพื่อช่วยระดมทุนให้ มลู นิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ โดยทางมูลนิธิจะจัดงานวิ่งเพื่อการกุศลขึ ้นในวันที่ 12 ตุลาคมนี ้ ที่สวนวชิร
เบญจทัศ หรื อสวนรถไฟ นอกจากนี ้ ธนาคารฯ ยังได้ สนับสนุนรถบริ การตรวจตาเคลือ่ นที่ของมูลนิธิดวงตาลาปาง ซึง่ จะออก
ให้ บริ การแก่ชมุ ชนห่างไกลในเขตชายแดนไทย-เมียนมาร์ อีกด้ วย
นางลิน ค็อก กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ประจาประเทศไทยและลุ่มแม่ นา้ โขง กล่าวว่า
“เราภูมใิ จที่ดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานกว่า 120 ปี และเรามุง่ มัน่ ที่จะส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่าง
ยัง่ ยืนในประเทศไทย การช่วยเหลือสังคมถือเป็ นส่วนสาคัญในยุทธศาสตร์ ทางธุรกิจและเป็ นตัวกาหนดทุกสิง่ ที่เราปฏิบตั ิ ไม่วา่
จะเป็ นการให้ บริ การทางการเงินแก่ลกู ค้ าและการช่วยพัฒนาชุมชนของเรา กิจกรรมพนักงานอาสาเป็ นตัวอย่างที่เราระดม
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้ านการเงินของบุคลากร มาช่วยแก้ ปัญหาของชุมชนและนาพันธสัญญา Here for Good มาปฎิบตั ิให้
เป็ นรูปธรรม”
กิจกรรมการช่ วยเหลือสังคมหลักที่จะเกิดขึน้ ในอาเซียนในเดือนตุลาคม ประกอบด้ วย
บรูไน - จัดกิจกรรมประมูลการกุศลเพื่อระดมทุนให้ กบั โครงการดวงตาให้ ชีวิต และพนักงานอาสาจะร่วมกันช่วยเหลือผู้สงู อายุ
ที่ Senior Citizen day-care centre ในเมืองลัมบัค
อินโดนีเซีย - จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสร้ างความตระหนักด้ านสุขภาพดวงตาโดยมีพนักงานอาสา สือ่ มวลชน และพันธมิตรของ
โครงการดวงตาให้ ชีวิต กว่า 2,000 คนร่วมกิจกรรม ซึง่ ปรกอบไปด้ วย การเดิน ขี่จกั รยาน และกิจกรรมกีฬาพื ้นบ้ านมากมาย
มาเลเซีย - กลุม่ ลูกค้ าธนกิจจะบริ จาคกรอบแว่นตากว่า 50,000 อันให้ แก่กระทรวงสาธารณสุข ซึง่ จะกระจายต่อไปให้ แก่ผ้ ู
ยากไร้ ในชุมชนต่างๆ ทัว่ ประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ - พนักงานอาสาจะร่วมกันสร้ างที่พกั และให้ ความรู้เรื่องเอชไอวี ความรู้ทางการเงิน และการดูแลสุขภาพดวงตาแก่
เยาวชนในกรุงมะนิลา และจะจับมือเป็ นพันธมิตรกับ Cataract Foundation of the Philippines เพื่อให้ บริ การตรวจสายตาแก่
เด็กนักเรี ยน
สิงคโปร์ - คณะทางานด้ านสิง่ แวดล้ อมของธนาคารจะร่วมมือกับ Movement for the Intellectually Disabled of Singapore
(MINDS) รวบรวมของใช้ ตา่ งๆ ทีไ่ ม่ใช้ แล้ ว และมอบให้ แก่ร้านขางของภายใต้ การบริ หารจัดการโดย MINDS ซึง่ เปิ ดโอกาสด้ าน
การจ้ างงานและการฝึ กอบรมแก่ผ้ พู ิการทางการเรี ยนรู้ได้ ฝึกฝนทักษะด้ านการค้ าขาย
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ประเทศไทย - จัดอบรมให้ ความรู้ด้านการเงิน โครงการ Train-the-Trainer แก่ครูในโรงเรี ยนระดับมัธยมในเขตกรุงเทพ
พนักงานอาสาจะร่วมให้ ความรู้ด้านการบริ หารจัดการการเงิน ความรู้เรื่ องเชื ้อเอชไอวีแก่เยาวชนในกรุงเทพฯ นอกจากนี ้
ธนาคารยังได้ สนับสนุนรถบริ การตรวจตาเคลือ่ นที่ของมูลนิธิดวงตาลาปาง ซึง่ จะออกให้ บริ การแก่ชมุ ชนห่างไกลในเขต
ชายแดนไทย-เมียนมาร์ อีกด้ วย
เวียดนาม - พนักงานธนาคารฯ จะร่วมจัดกิจกรรมระดมทุน “Bike for Sight” ผ่านการปั่ นจักรยานจากกรุงโฮจิมินห์ไปจังหวัด
นาตรังภายใน 5 วันด้ วยระยะทางกว่า 444 กิโลเมตรเพื่อนาเงินที่ได้ เข้ าสูโ่ ครงการ ให้ ดวงตาให้ ชีวิต (Seeing is Believing)
นอกจากนี ้พนักงานอาสายังจะร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนทีต่ งอยู
ั ้ ใ่ นเส้ นทางของเดินทางอีกด้ วย
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