เวบ ทีวี เอเซีย จับมือ ยูทูบ ผนึ กกาํ ลังคนดังทั่วเอเชีย
จัดคอนเสิร์ตการกุศลออนไลน์ “One Love Asia” (วันเลิฟ เอเชีย) ระดมทุนเขา้ ยูนิเซฟ
ถา่ ยทอดสดแบบเอ็กซค
์ ลูซีฟผา่ น YouTube 27 พฤษภาคมนี้
กัวลาลัมเปอร์, 21 พฤษภาคม 2563 - Web TV Asia (เวบ ทีวี เอเซีย) ร่วมกับ YouTube (ยูทูบ) จัดคอนเสิร์ตการ
กุศลในรู ปออนไลน์ “ONE LOVE ASIA” (วันเลิฟ เอเชีย) เพื่อระดมทุนให้แกอ
่ งคก
์ ร UNICEF รวมดารา ศลิ ปิ น คน
ดัง รวมถึง YouTuber ทั่วเอเชีย ถา่ ยทอดสดในวันที่ 27 พฤษภาคม ผา่ นทางชอ่ งอยา่ งเป็ นทางการของ One Love
Asia บน YouTube (www.youtube.com/oneloveasia)
โดยการถา่ ยทอดสดความยาวร่วม 4 ชั ่วโมง จะเริ่ มเวลา 19.00 น. ตามเวลาประเทศไทย คับคั่งไปดว้ ยศลิ ปิ นดังจากทวีป
เอเชีย อาทิ Choi Siwon (ชเว ซีวอน) ท
 ูตสั นถวไมตรี ของยูนิเซฟแหง่ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิค, AKB48
Group, “ไอซ”์ พาริ ส อินทรโกมาลยส์ ุต, “แพรวา” ณิชาภัทร ฉัตรชั ยพลรัตน์, Pok Mindset, Exile Akira,
Karen Mok, Apink Jung Eun-Ji, Namewee, G.E.M, Ranz & Niana, Jack Neo, Morissette, Boy
William,Christian Bautista, Baim Wong, Raditya Dika, Ismail Izzani, Quang Dang, Dat G &
DuUyen, Inul Daratista, Celine Tam, Priscilla Abby, HaoRen, Chi Pu, Erik และอีกกวา่ 50 ศลิ ปิ น คน
้
ดัง และ YouTuber รายไดจ้ ากการบริ จาคผา่ นการถา่ ยทอดสดทังหมดจะมอบให
้แกอ
่ งคก
์ ร UNICEF Asia เพื่อใชใ้ น
การป้องกันไมใ่ ห้ผลกระทบจากการบาดของโควิด-19 สง่ ผลกลายเป็ นวิกฤตระยะยาวตอ่ เยาวชนที่ขาดโอกาส

[วีดิโอประชาสั มพันธอ์ ยา่ งเป็ นทางการ]

“Fred Chong” (เฟรด ชง) ประธานบริ หาร (CEO) ของบริ ษัท เวบ ทีวี เอเซีย กลา่ ววา่
“การจัดงานครัง้ นี้ ถือเป็ นหนึ่ งในความร่วมมือครัง้ ใหญท
่ ่ีสุดของของวงการบันเทิงในทวีปเอเชีย ทุกคนลว้ นมีความมุง่ มั่น
่
เดียวกันทีจะสนับสนุ น UNICEF ผา่ นความรักและความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันในภูมิภาค”
“Gautam Anand” (โกธัม อนันด)์ กรรมการผูจ้ ั ดการ YouTube ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (Managing Director
of YouTube APAC) กลา่ ววา่
“เราตื่นเตน
้ มากที่ไดร้ ่วมสนับสนุ นเวบ ทีวี เอเซีย และ UNICEF ในการจัดคอนเสิร์ตสุดพิเศษที่จะสง่ ตรงไปยังผูช้ ม
้ สื่อถึงปณิ ธานของเราในการสง่ เสริ มให้ผูม
YouTube ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ONE LOVE ASIA นัน
้ ีความสามารถได้
มีพ้ ืนที่ในการแสดงออก เพื่อสง่ ผา่ นความคิดสร้างสรรคแ์ ละสร้างพลังในดา้ นบวกให้แกโ่ ลกใบนี้ ”
ดา้ น “Karin Hulshof” (คาริ น ฮุลชอฟ) ผูอ
้ าํ นวยการภูมิภาคแหง่ เอเชียตะวันออกและแปซิฟิค (Regional
Director for East Asia and Pacific) ของ UNICEF ให้ขอ
้ มูลวา่
“พวกเราที่ UNICEF ตื่นเตน
้ มากที่ไดเ้ ป็ นสว่ นหนึ่ งของคอนเสิร์ต ONE LOVE ASIA ดว้ ยการร่วมมือครัง้ นี้ เราจะชว่ ย
กันสร้างความรับรู้ อยา่ งกวา้ งขวางตอ่ ภารกิจของ UNICEF ที่มีตอ่ เยาวชนและครอบครัว เพื่อพวกเขาจะสามารถฟื้ นฟู ฟื้ น
ตัว และร่วมกันคิดใหมเ่ พื่ออนาคตที่เขม
้ แข็งกวา่ เดิม”

ในขณะนี้ ที่หลาย ๆ แหง่ ในทวีปเอเชียกาํ ลังเริ่ มทยอยกลับสูก่ ารเปิ ดประเทศ คอนเสิร์ต “ONE LOVE ASIA” จึงหวังที่
ึ ถึงความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวและความรักไปทั่วทัง้
จะสง่ สาสน
่ นทางการฟื้ นฟู และกระตุน
์ ที่มอบพลังในการมุง่ สูห
้ ความรู้ สก
ภูมิภาคเอเชียไปในขณะเดียวกัน
Fred Chong กลา่ วทิ้งทา้ ยวา่
“ประเทศและประชากรในทวีปเอเชียไดร้ ั บผลกระทบจากการระบาดครัง้ นี้ อยา่ งสาหัส การที่เราไดร้ ั บผลตอบรับอยา่ ง
ลน
้ หลามจากศลิ ปิ นทั่วเอเชียรวมถึง YouTube เพื่อสนับสนุ นกิจการของ UNICEF ในครัง้ นี้ จึงถือเป็ นเรื่ องที่ทาํ ให้
โครงการนี้ มีความพิเศษเป็ นอยา่ งมาก”
้ เป็ นสว่ นหนึ่ งของแคมเปญระดับโลกของ UNICEF ที่ช่ือ #Reimagine (รี
โดยคอนเสิร์ต “ONE LOVE ASIA” นัน
่
อิมแมจิน) ทีมุง่ หวังให้ประชาคมโลกไดร้ ่วมกัน “คิดใหม”่ เพื่อโลกที่ดีกวา่ เดิมสาํ หรับเด็กหลังจากผา่ นพน
้ วิกฤตการณ์โควิด
้
-19 นี
ผูช้ มสามารถรับชมการถา่ ยทอดสั ญญาณสดแบบ Livestream (ไลฟ์สตรี ม) ครัง้ นี้ ไดท
้ าง
www.youtube.com/c/oneloveasia และสามารถทาํ การบริ จาคผา่ นการชมบนยูทูบดว้ ยการกดปุ่ม “Donate Now”
้
ง่ ตรงไปยังองคก
ซึ่งรายไดท
้ ั งหมดจะส
์ ร UNICEF และสามารถรับชมยอ้ นหลังไดเ้ ป็ นระยะเวลา 30 วัน
่ เติมไดท
สามารถเขา้ ชมขอ
้ าง www.onelove.asia
้ มูลเพิม

รายชื่อศลิ ปิ น
CHOI SIWON | KAREN MOK | AKB48 GROUP | EXILE AKIRA | APINK JEONG EUN-JI |
MORNING MUSUME 。'20 | DHVANI BHANUSHALI | CHI PU | RANZ & NIANA | CIX |
G.E.M. | MORISSETTE | NAMEWEE | TULSI KUMAR | SAM TSUI | ERIK | CHAU BUI |
BOY WILLIAM | PARIS & PEARWAH | JOVITA GANDHI | LOST STORIES | JACK NEO |
PRISCILLA ABBY | BAIM WONG | DATG & DUUYEN | INUL DARATISTA | HAOREN |
RADITYA DIKA | CHRISTIAN BAUTISTA | ZIZI KIRANA | ANDI RIANTO | ISMAIL IZZANI |
PHYU PHYU KYAW THEIN | RICO BLANCO | CELINE TAM | WIMI ZHAO | POK MINDSET |
ARIF MUHAMMAD | SOPHIA HUANG | MARVI MARIA VITÓRIA | JERYL LEE | YUNG RAJA | NAMFON INDEE |
LAURA MAM | QUANG DANG | HEHAA TV | NO ROME |
BEABADOOBEE | ECLAT | FARIZ JABBA | DJ BLINK | DJ NIMBIA | DJ RACHEL B |
DJ PINKO | DJ LEYO & MC JUNIOR | DJ RICHIE HALEY |

และอีกมากมาย…

*YouTube Giving คือฟี เจอร์ท่ีอนุ ญาตให้ผูช้ มกดบริ จาคสามารถใชไ้ ดใ้ น 40 ประเทศทั่วโลก ตรวจสอบวา่ ประเทศของทา่ นสามารถ
ใชฟ
้ ี เจอร์ดังกลา่ วได้ ที่น่ี

้ สุดเนื้ อหาขา่ วประชาสั มพันธ์
สิน

เกี่ยวกับ YouTube

้ ่ อปี 2005 (พ.ศ. 2548) เป็ นชุมชนวีดิโอที่ไดร้ ั บความนิ ยมที่สุดในโลกที่เขา้ ถึงผูช้ มนับพันลา้ นคนที่สามารถคน
กอ
้ หา
่ ตังเมื
รับชม และแบง่ ปันวีดิโอ YouTube มอบพื้นที่ให้ผูค
้ นไดเ้ ชื่อมตอ่ แจง้ ขอ
้ มูลขา่ วสาร และเป็ นแรงบันดาลใจให้แกค
่ นทั่ว
้
้ นตัวกลางในการสง่ มอบเนื้ อหาจากผูผ
้
แ่ ละรายยอ่ ย โดย YouTube นัน
โลก อีกทังเป็
้ ลิตวีดิโอและผูล
้ งโฆษณาทังรายใหญ
่
เป็ นสว่ นหนึ งของ Google
เกี่ยวกับ WebTVAsia (เวบ ทีวี เอเซีย)
้ ท
เวบ ทีวี เอเซีย คือผูน
้ ําในธุ รกิจ Multi-channel Network หรื อเครื อขา่ ยชอ่ งในภูมิภาคเอเชียและมีสาํ นักงานตังอยู
่ ั ่ว
เอเชียแปซิฟิค โดยเวบ ทีวี เอเชีย สง่ เสริ มคุณคา่ แหง่ การ “Celebrate Asia” (การเฉลิมฉลองแหง่ ภูมิภาคเอเชีย) ผา่ น
้ ป
การจัดงานตา่ ง ๆ เชน
่ WebTV Asia Awards และ Viral Fest Asia (ไวรัล เฟสต์ เอเชีย) มาตังแต
่ ี 2016 (พ.ศ.
2559) ปัจจุบันดูแลชอ่ ง YouTube กวา่ 3,000 ชอ่ งและมียอดการรับชมตอ่ เดือนกวา่ 5,000 ลา้ นครัง้
เกี่ยวกับ UNICEF
UNICEF ปฏิบัติงานอยู ่ ณ สถานที่ท่ีลาํ บากที่สุดในโลกหลายแหง่ เพื่อเขา้ ถึงเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส เราทาํ งานใน
กวา่ 190 ประเทศและพื้นที่ทั่วโลกเพื่อร่วมสร้างโลกที่ดีกวา่ เดิมแกเ่ ด็กทุกคน ไมว่ า่ พวกเขาจะอยูแ่ หง่ ใด

