ข่ าวประชาสัมพันธ์
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดตัง้ กองทุน 50 ล้ านเหรียญสหรัฐ
ช่ วยผู้ได้ รับผลกระทบจากโควิด-19
2 เมษายน 2563 กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดตอกย ้าพันธกิจ Here for good ประกาศตังกองทุ
้
นมูลค่า
50 ล้ านเหรี ยญสหรัฐเพื่อให้ ความช่วยเหลือผู้ได้ รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส โควิด-19
กลุม่ ธนาคารฯ จะบริจาคเงินจานวน 25 ล้ านเหรี ยญสหรัฐทันทีเพื่อใช้ ในภารกิจบรรเทาความเดือดร้ อนเร่งด่วน
จากการแพร่ระบาดในประเทศที่ได้ รับผลกระทบในระดับสูง โดยในระยะกลางได้ จดั สรรงบประมาณอีก 25 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐเพื่อช่วยภาคส่วนต่างๆ ในการฟื น้ ตัวจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากระบาดของไวรัสนี ้ โดย
กองทุนดังกล่าวจะมาจากเงินบริจาคที่จะได้ รับจากพนักงานและผู้บริจาคอื่นๆ

และธนาคารจะสมทบเพื่อให้

บรรลุเป้าหมาย 50 ล้ านเหรี ยญสหรัฐของกองทุน ซึง่ คณะกรรมการและผู้บริหารของกลุม่ ธนาคารฯ จะร่วม
บริจาคด้ วยเงินส่วนตัวเพื่อเข้ ากองทุนนี ้อีกด้ วย
ก่อนหน้ านี ้ ธนาคารแสตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดในบางประเทศและในระดับภูมิภาคได้ ร่วมบริจาคเป็ นจานวน 1.85
ล้ านเหรี ยญสหรัฐเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้ อนจากโควิด-19
นอกจากนี ้ กลุม่ ธนาคารฯ ได้ เปิ ดตัวโครงการช่วยเหลือธุรกิจและดูแลความเป็ นอยู่ของลูกค้ า ตลอดจนพนักงาน
กว่า 84,000 คนทัว่ โลก โดยเมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา กลุม่ ธนาคารฯ ได้ ประกาศตังงบ
้ 1 พันล้ านเหรี ยญ
สหรัฐเพื่อให้ เงินกู้ สินเชื่อเพื่อการนาเข้ า/ส่งออก และเงินทุนหมุนเวียนอัตราดอกเบี ้ยพิเศษแก่ธุรกิจที่ผลิตหรื อ
จาหน่ายสินค้ าและให้ บริการ เพื่อช่วยฝ่ าวิกฤตโควิด-19 รวมทังให้
้ การช่วยเหลือธุรกิจที่เปลี่ยนสายการผลิตเพื่อ
ผลิตสินค้ าที่ชว่ ยบรรเทาการแพร่ระบาดโรคไวรัส
บริษัทที่เข้ าข่ายจะได้ รับการสนับสนุนนี ้ ได้ แก่ผ้ ผู ลิต ผู้จดั จาหน่ายในธุรกิจด้ านยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงบริ ษัทที่
อยูใ่ นธุรกิจอื่นๆ ที่อาสาจะนากาลังการผลิตของตนมาใช้ ผลิตสินค้ าเวชภัณฑ์ตา่ งๆ โดยสินค้ าที่อยูใ่ นขอบข่าย
ได้ แก่ เครื่ องช่วยหายใจ หน้ ากากอนามัย อุปกรณ์ปอ้ งกันทางการแพทย์และอุปกรณ์เพื่อสุขอนามัย ทังนี
้ ้
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนมูลค่า 50 ล้ านเหรี ยญสหรัฐจะมีการแจ้ งให้ ทราบในลาดับต่อไป
นางสาวจูดี ้ ซู ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารระดับภูมิภาคอาเซียนและเอเชียใต้ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
กล่าวว่า “ธนาคารจะนาเงินจากกองทุนช่วยเหลือผู้ได้ รับผลกระทบจากโควิด-19 ของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์
เตอร์ ด มอบแก่พื ้นที่ที่ได้ รับผลกระทบเร่งด่วนในปัจจุบนั ในขณะเดียวกัน กองทุนนี ้จะช่วยสนับสนุนการฟื น้ ฟู

เพื่อให้ ทกุ ภาคส่วนฟื น้ ตัวกลับมาได้ ในอนาคต ซึง่ กองทุน 50 ล้ านเหรี ยญสหรัฐนี ้
เป็ นงบเพิ่มเติมจากงบประมาณ 1 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐที่กลุม่ ธนาคารฯ ได้ แสดงเจตจานงค์จะสนับสนุนธุรกิจที่
มีเป้าหมายจะแก้ ปัญหาโรคระบาดนี ้
160 ปี

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดเป็ นส่วนหนึง่ ของภูมิภาคเอเชียมากว่า

เรากาลังเผชิญสถานการณ์นี ้ร่วมกัน และเราจะทุม่ เทศักยภาพและความสามารถของเราเพื่อความ

ปลอดภัยในระยะยาวและเพื่อความก้ าวหน้ าของสังคม”
--- จบ --เกี่ยวกับธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
เราเป็ นกลุม่ ธนาคารสากลชันน
้ าระดับโลกที่ดาเนินธุรกิจใน 60 ตลาดที่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ ว และให้ บริ การลูกค้ าในอีก 85
ตลาด โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลือ่ นการค้ า การลงทุนและการสร้ างความมัง่ คัง่ หลักการที่สบื ทอดมาและค่านิยมองค์กรของเรา
สะท้ อนอยูใ่ นพันธกิจของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดที่วา่ Here for good
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดจากัด มหาชน ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในลอนดอนและฮ่องกง นอกจากนี ้ยังได้ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติในประเทศอินเดียอีกด้ วย
สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติม หรื อต้ องการอ่านบทความจากทีมนักเศรษฐศาสตร์ โปรดเยีย่ มชมเว็บไซต์ www.sc.com และติดตาม
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดได้ ทาง Twitter, LinkedIn และ Facebook
ข้ อมูลเพิ่มเติมติดต่ อ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายองค์กรสัมพันธ์ บริ หารภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และการตลาด
หัสญา หาสิตะพันธุ์
อีเมลล์ hassaya.hasitabhan@sc.com
โทร 0 2724 8071, 065 526 1317
ปิ ยรัตน์ เศรษฐศิริไพบูลย์ อีเมลล์ piyarat.setthasiriphaiboon@sc.com โทร 0 2724 8024, 094 495 5992

