
 
 
 
 

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์       

 

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เดนิหน้าสนับสนุนกรุงเทพมาราธอน  
พร้อมจัดการแข่งขัน สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กรุงเทพมาราธอน ครัง้ที่ 27  

 
 
กรุงเทพฯ (8 กรกฎาคม 2557) – ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประกาศขยายสญัญาในการเป็นผู้สนบัสนนุ
หลกัอยา่งเป็นทางการของการแข่งขนักรุงเทพมาราธอนตอ่ไปอีก 2 ปี ซึ่งถือเป็นกิจกรรมท่ีธนาคารฯให้การ
สนับสนุนยาวนานถึง 10 ปี ติดต่อกัน โดยยังคงได้รับความร่วมมือจาก สมาคมนักวิ่งเพ่ือสุขภาพแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กรุงเทพมหานคร ภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีจะสานต่อการ
ด าเนินกิจกรรมการแข่งขนัวิ่งมาราธอนประเพณีท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทยร่วมกนัตลอดปี 2557 และปี 
2558 ตอ่ไป 

 
นางลิน ค็อก กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประจ าประเทศไทย

และลุ่มแม่น า้โขง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เปิดเผยว่า ธนาคารฯ ได้ด าเนินการเซ็นสัญญา
สนบัสนุนรายการวิ่งกรุงเทพมาราธอนตอ่อีก 2 ปี ถือเป็นหนึ่งในความตัง้ใจขององค์กรในโอกาสการเฉลิม
ฉลองการด าเนินงานครบ 120 ปี ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประเทศไทย และจะเป็นการท าหน้าท่ี
ผู้สนบัสนนุหลกัยาวนานตดิตอ่กนัรวม 10 ปี ซึง่เป็นเคร่ืองยืนยนัและสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ของเราท่ี
มีต่อประเทศและชาวไทย ในการมุ่งมั่นท่ีจะยืนหยดัเคียงข้างประเทศไทย ลูกค้า และชุมชนในระยะยาว 
สอดคล้องกบัพนัธกิจ Here for good ของธนาคารฯ 

 
ในปีนีผู้้ ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมใบ

ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท โดยกิจกรรมจะมีขึน้ในวันอาทิตย์ท่ี 16 
พฤศจิกายน 2557 นี ้

 
“ในฐานะผู้สนบัสนนุหลกั ธนาคารฯ ยงัคงสานต่อแนวคิด “Run for a reason – เป้าหมายท่ี

เหนือกวา่เส้นชยั” เพ่ือต้องการกระตุ้นให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมแบง่ปันเร่ืองราวความมุ่งมัน่ของแตล่ะคน
และแรงบนัดาลใจต่างๆ เพ่ือเป็นพลงับวกส่งต่อไปยงัสงัคมในวงกว้าง เพราะเราเช่ือว่าการวิ่งมาราธอน 
ไมใ่ชเ่ป็นเพียงการออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพ แตย่งัสะท้อนถึงการตัง้เป้าหมาย ความมุ่งมัน่ และการไปให้
ถึงจดุหมาย ซึ่งจดุหมายของแตล่ะคนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสามารถแตกตา่งกนัออกไป สิ่งเหล่านีท้ าให้การวิ่ง
มาราธอนมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและเป็นท่ียอมรับจากทัว่โลก และเราหวงัเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครัง้นี ้
จะเป็นประสบการณ์ท่ีนา่จดจ าอีกครัง้หนึ่งของประเทศไทย” นางลิน คอ็ก กลา่ว 

 
นอกจากนีร้ายได้ส่วนหนึ่งจากการจดังานจะร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิชยัพฒันา พร้อมเตรียม

เดินหน้าขบัเคล่ือนธุรกิจควบคูไ่ปกบัการคืนก าไรสู่สงัคม โดยจะน าเงินรายได้ของพนกังานท่ีสมคัรเข้าร่วม
การแขง่ขนัวิ่งมาราธอนครัง้นี ้สมทบทนุเข้าโครงการ ‘Seeing is Believing – ให้ดวงตา ให้ชีวิต’ ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในโครงการชว่ยเหลือสงัคมของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดท่ีด าเนินการระดมทนุเพ่ือสนบัสนนุการ



ป้องกนัตาบอด และชว่ยให้มีการตรวจคดักรองผู้ ป่วยโรคตา ให้การรักษาดวงตา และให้การผ่าตดัแก่ผู้ ป่วย
ท่ีพบว่าเป็นโรคต้อกระจก โดยกลุ่มธนาคารตัง้เป้าหมายในการระดมทุนเพิ่มขึน้เป็นจ านวนเงิน 100 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2563 

 
พล.อ.จักรกฤษณ์ พงศ์ภมร เลขาธิการสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย  เปิดเผย

วา่ สมาคมนกัวิ่งเพ่ือสขุภาพแหง่ประเทศไทย ร่วมกบั ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณี “สแตนดาร์ดชาร์เตอร์กรุงเทพมหานคร
มาราธอน ครัง้ท่ี 27” เพ่ือสนองพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการให้คนไทยได้ออกก าลังกาย อันจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ส่งเสริมให้
ประชาชนสนใจการวิ่ง และเกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ประชาชนให้เข้ามามี
บทบาทในการร่วมกิจกรรม รวมทัง้นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติเดินทางมาร่วมกิจกรรมอนัจะส่งผลให้เกิดการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและประชาสมัพนัธ์ให้ชาวตา่งชาติได้มาท่องเท่ียวเมืองไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร
มากยิ่งขึน้ ซึง่หนึง่ในเป้าหมายหลกัของเราในปีนีน้อกจากจะเพ่ือการกีฬาแล้ว ทางคณะผู้จดังานเตรียมน า
รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน น าขึน้ทูลเกล้าถวายสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพ่ือใช้ด าเนินงานตาม
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการพฒันาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องอีกด้วย 

 
“การแข่งขนัในปีนี ้สมาคมฯ ได้แบง่การแข่งขนัออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทมาราธอน 5 

กลุม่อาย ุ(ชาย/หญิง) ระยะทาง 42.195 กม. 2. ประเภทฮาล์ฟมาราธอน 5 กลุม่อาย ุ(ชาย/หญิง) ระยะทาง 
21.100 กม. 3. ประเภทมินิมาราธอน 3 กลุ่มอายุ (ชาย/หญิง) ระยะทาง 10 กม. 4. ประเภทไมโคร
มาราธอน ระยะทาง 4.5 กม. 5. ประเภทเดินเพ่ือสุขภาพ ระยะทาง 1.5 กม. โดยมีรางวลัสูงสุดคือ ถ้วย
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พร้อมใบประกาศนียบตัร และเงินรางวลัส าหรับผู้ชนะการ
แขง่ขนัรวมมลูคา่กวา่ 300,000 บาท โดยยงัไม่รวมเงินรางวลัพิเศษส าหรับการท าลายสถิติ ส าหรับเส้นทาง
ท่ีใช้ในการแขง่ขนั เราจะใช้เส้นทางผา่นสถานท่ีส าคญัของกรุงเทพมหานคร อาทิ พระบรมมหาราชวงั พระ
ท่ีนัง่อนนัตสมาคม และสะพานพระราม 8  เพ่ือให้ผู้ เข้าแข่งขนัได้เห็นทศันียภาพท่ีสวยงามในมมุตา่งๆ ของ
กรุงเทพมหานคร ซึง่คาดวา่จะมีผู้ ท่ีสนใจสมคัรทัง้จากประเทศไทยและชาวตา่งชาติ ทกุเพศ ทกุวยั เข้าร่วม
แขง่ขนักนัอยา่งคบัคัง่” พล.อ.จกัรกฤษณ์กลา่ว 

 
กิจกรรมสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกรุงเทพมาราธอนครัง้ท่ี 27 นี ้ก าหนดจัดขึน้ในวันอาทิตย์ท่ี 16 

พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณถนนสนามไชย หน้าพระบรมมหาราชวัง  ข้างวัดพระแก้ว และ
กระทรวงกลาโหม โดยมีพิธีเปิดและปล่อยตวันกักีฬา ตัง้แต่เวลา 02.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ภายในงาน
ได้ รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ผู้ สนับสนุนต่างๆเข้า ร่วมมากมาย อาทิ 
กรุงเทพมหานคร กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย กองบญัชาการต ารวจ
นครบาล บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) บริษัท เทวกรรมโอสถ จ ากดั และบริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จ ากัด 
ส าหรับผู้สนใจสมคัรเข้าร่วมการแข่งขนั สามารถสมคัรได้ท่ีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดทกุสาขา(เฉพาะ
ประเภทไมโครมาราธอน และประเภทเดินเพ่ือสขุภาพ หรือตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี สมาคมนกั
วิ่งเพ่ือสุขภาพแห่งประเทศไทย เบอร์โทรศพัท์ 02-2807667-8 หรือท่ีเว็บไซต์ www.bkkmarathon.com 
เปิดรับสมคัรตัง้แตว่นันีเ้ป็นต้นไป จนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2557 ศกนี ้
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