Huobi จับมือ FCSSC เปิ ดตัวแคมเปญการกุศลเพื่อ
บรรเทาผลกระทบจากโควิด-19
Huobi Charity และ Finance Center for South-South Cooperation เตรียมระดมทุน 143,000 ดอลลารสหรัฐ
ในรูปสกุลเงินดิจิทัล เพื่อจัดหาชุด PPE ใหแกบุคลากรทางการแพทยในแอฟริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต และลาติ
นอเมริกา
Huobi Charity แพลตฟอรมการกุศลเทคโนโลยีบล็อกเชนของบริษท
ั Huobi Group ริเริ่มโครงการรวมกับ
Finance Center for South-South Cooperation (FCSSC) องคกรไมแสวงหาผลกําไรซ่ งึ มีสถานะที่ปรึกษาพิเศษ
ของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ (ECOSOC) โดยโครงการดังกลาวเป็ นแคมเปญการกุศลระยะ
เวลา 15 วัน เพื่อระดมทุน 143,000 ดอลลารสหรัฐในรูปสกุลเงินดิจิทัลตาง ๆ ไดแก Bitcoin (BTC), Huobi Token
(HT), Tether (USDT) และ HUSD เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพรระบาดของโควิด-19 ในประเทศกําลังพัฒนา
ในซีกโลกใต
แคมเปญใหมเปิ ดตัวในขณะที่ยอดผูติดเชื้อโควิด-19 ทัว
่ โลกพุงทะลุ 4 ลานราย โดยกลุมประเทศกําลังพัฒนาในซีก
โลกใตทว
ั ่ แอฟริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต และลาตินอเมริกา มีประชากรกลุมเปราะบางมากเป็ นพิเศษ โดย
โครงสรางพ้ น
ื ฐานดานสาธารณสุขที่คอนขางออนแอกอใหเกิดความเสี่ยงอยางมากทามกลางการระบาดใหญ และ
ระบบสาธารณสุขในชนบทก็ไมมีความพรอมที่จะรองรับผูปวยโควิด-19 ที่หลัง่ ไหลเขามารับการรักษา
“การแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมเป็ นปัญหาระดับโลกที่ทุกประเทศตองชวยกันแกไข” อู จง ผูอํานวย
การของ FCSSC กลาว “ในสถานการณเชนนี้ การนํ าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใชสรางความรวมมือและบริหารงาน
สังคมสงเคราะหระหวางประเทศถือเป็ นความพยายามที่มีประโยชนอยางยิ่ง”
Huobi รวมมือกับ FCSSC จัดหาเวชภัณฑและอุปกรณปองกันสวนบุคคลใหแกบุคลากรทางการแพทยดานหน าและ
ประชาชนในประเทศที่ขาดแคลนทรัพยากรในการตอสูกับโควิด-19 แคมเปญการกุศลนี้มีเป าหมายในการระดมทุน
ใหเพียงพอตอการจัดหาหน ากากอนามัย 300,000-500,000 ชิน
้ ใหแกพ้ น
ื ที่ที่ไดรับผลกระทบ
Huobi รับบทผูนําในการบริจาคผานแพลตฟอรมการกุศลขามแดน Bithelp ประเดิมดวยการบริจาคสกุลเงินดิจิทัล
17,711 HT คิดเป็ นมูลคาราว 69,000 ดอลลารสหรัฐ หรือเกือบครึ่งหนึ่งของยอดที่ตงั ้ เป าไว โดยตลอดสัปดาหหน า
Huobi จะใชประโยชนจากเครือขายและชุมชนบล็อกเชนในการชวยระดมทุนสวนที่เหลือ ขณะที่ FCSSC จะใหการ
สนับสนุนเชิงปฏิบัติการและโลจิสติกส เพื่อรับประกันวาเวชภัณฑจะถูกสงไปยังพ้ น
ื ที่ที่มีความตองการมากที่สุด
“โควิด-19 คือวิกฤตการณสุขภาพที่ไมเคยเกิดข้ น
ึ มากอน และตองอาศัยความรวมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนทว
ั่
โลก” เซียรา ซุน ประธานฝายธุรกิจสากลของ Huobi Group กลาว “ในฐานะองคกรบล็อกเชนและสินทรัพยดิจิทัล
ชัน
้ นําระดับโลก เราตองการทําในสวนของเราและสนับสนุนใหชุมชนคริปโตและบล็อกเชนทว
ั ่ โลกมารวมทําสิ่งดี ๆ

เพื่อชวยเหลือผูคนหลายพันหลายหมื่นชีวิต”
แคมเปญการกุศลนี้ถือเป็ นโครงการที่สามของ Huobi Charity นับตงั ้ แตเปิ ดตัวเมื่อชวงตนปี โดยในชวงที่เกิดการ
ระบาดหนักที่เมืองอูฮน
ั ่ เมื่อปลายเดือนมกราคม Huobi ไดบริจาคเงิน 1.4 ลานดอลลารสหรัฐเพื่อจัดหาหน ากาก
อนามัย ชุดปองกัน เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด และเวชภัณฑอ่ น
ื  ๆ รวมหลายแสนชน
ิ้ ใหแกโรงพยาบาลและศูนย
สุขภาพชุมชนกวา 135 แหงในพ้ น
ื ที่ที่ไดรับผลกระทบ และเมื่อเดือนที่แลว Huobi ไดบริจาคสกุลเงินดิจิทัล HT มูล
คา 50,000 ดอลลารสหรัฐใหแกสมาคมความรวมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอินโดนีเซีย-จีน
(ICAESCC) เพื่อนําไปจัดซ้ อ
ื เวชภัณฑและแจกจายใหกับโรงพยาบาลในอินโดนีเซีย
เกี่ยวกับ Huobi Group
Huobi Group กอตงั ้ ข้ น
ึ ในปี 2556 โดยลีออน หลี่ ในฐานะบริษท
ั บล็อกเชนชน
ั ้ นําระดับโลกที่ประกอบดวยบริษท
ั
ตนนํ้ าและปลายน้ํ าหลายแหง ธุรกิจ Huobi Global ของบริษท
ั มีรายไดสะสมกวา 3 ลานลานดอลลารสหรัฐ บริษท
ั
ภูมิใจที่ไดนําเสนอบริการบริหารสินทรัพยและซ้ อ
ื ขายสกุลเงินดิจิทัลที่ไวใจได ปลอดภัย และสะดวกสบายใหแกผูใช
งานหลายลานคนในกวา 170 ประเทศทว
ั ่ โลก
เกี่ยวกับ Finance Center for South-South Cooperation
Finance Center for South-South Cooperation (FCSSC) คือองคกรไมแสวงหาผลกําไรที่จดทะเบียนและกอตงั ้
ขึ้นในฮองกงเมื่อเดือนเมษายนปี 2557 และนับตงั ้ แตปี 2560 ก็ไดรับสถานะที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจ
และสังคมแหงสหประชาชาติ (ECOSOC) ทัง้ นี้ FCSSC เป็ นศูนยกลางระหวางประเทศที่เปิ ดโอกาสใหภาครัฐ ภาค
เอกชน และองคกรระหวางประเทศไดสงเสริมและชวยเหลือซ่ งึ กันและกัน เพื่อบรรลุเป าหมายการพัฒนาที่ยงั ่ ยืนใน
กลุมประเทศกําลังพัฒนาในซีกโลกใต

