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ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายและการด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใสตระหนักในความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 

ในส่วนของพนักงานนั้น บริษัทฯ ดูแลพนักงานโดยยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม  มีความ
เหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเป็นสุข มีการพัฒนาทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพโดยการจัด
หลักสูตรอบรมตลอดทั้งปี มีการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือเงินออม เช่น กองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ รวมถึงสวัสดิการด้านอ่ืนๆ เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี การประกันสุขภาพ ฯลฯ  ควบคู่กับการ
ส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพในการด าเนินชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 

การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการนอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัท โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมและชุมชน
ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยในปี 2561 มีการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี ้

1. การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 
 
บริษัทฯ มุ่งมั่นท ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะ
เยาวชนที่ด้อยโอกาสให้เข้าถึงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นให้เกิดการกระจายทางการศึกษาเพื่อลด
ช่องว่างความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนที่มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตส านึกที่ดีในการอยู่ ร่วมกันในสังคม เช่น การอนุรักษ์และการ
ประยุกต์ใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง โดย บริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด ได้จัดกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนดังนี้ 
 
1.1 การปรับปรุงอาคารเรียนเก่าเป็นห้องปฏิบัติการฝึกอาชีพ โรงเรียนบ้านคลองโยง จังหวัดนครปฐม 

 

จากการทีส่มาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยได้ส ารวจพบว่า ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลอง
โยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และนักเรียนมีเป้าหมายต้องการ
ประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว  สมาคมฯ จึง
ริเร่ิมโครงการปรับปรุงอาคารเรียนเก่าเป็นห้องปฏิบัติการฝึกอาชีพ จ านวน 3 ห้อง ได้แก่  ห้องตัด
เย็บ ห้องคหกรรม และห้องเสริมสวย  บริษัทฯ เห็นถึงประโยชน์ในการฝึกอาชีพให้กับนักเรียน 
จึงร่วมมือกับสมาคมฯ โดยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาสื่อการสอนและครุภัณฑ์ส าหรับ
ห้องตัดเย็บ ได้แก่ จักรเย็บผ้าและอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น หุ่น กรรไกร สายวัด เข็ม ด้าย เป็นต้น ทั้งนี้ 
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะสู่การประกอบอาชีพ รวมถึงผลิตสินค้าและบริการเพื่อ
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จัดหารายได้ระหว่างเรียนเพื่อเป็นทุนในการศึกษาต่อ หรือเพื่อประกอบอาชีพอิสระเมื่อจบ
การศึกษาจากโรงเรียนไปแล้ว 
 

 
ส่งมอบจักรเย็บผ้า 

 
ห้องเย็บผ้า 

 
ห้องคหกรรม 

 
ห้องเสริมสวย 

 

1.2 การจัดการศึกษาส าหรับชุมชนบนพื้นที่สูง (ศศช.) บ้านมอตะหลั่ว จังหวัดตาก 
 

ศศช.บ้านมอตะหลั่ว ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ก่อตั้งขึ้นจากโครงการพื้นที่เรียนรู้
ชุมชนพื้นที่สูงตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ในปี พ.ศ.2557 
เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนและชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ากะเหร่ียงให้
สามารถอ่านออก เขียนภาษาไทยได้ และใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
ศศช.บ้านมอตะหลั่ว  เดิมมีอาคารจ านวน 2 หลัง แบ่งเป็นอาคารเรียนระดับอนุบาลถึง
ประถมศึกษาปีที่ 4 และอาคารที่ใช้เป็นโรงอาหาร   
 

   
อาคารเรียนหลังที่ 1 ศศช.บ้านมอตะหลั่ว อ.อุ้มผาง จ.ตาก 

 

ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่า อาคารเรียนเพียงอาคารเดียวไม่เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียนระดับอนุบาล จ าเป็นต้องมีการฝึกพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ทั้ง
กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมในอาคารเรียน รวมถึงการนอนช่วงกลางวัน บริษัทฯ จึงมอบเงิน
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สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก เพื่อใช้เป็นที่เรียนและจัดกิจกรรมให้เหมาะสม
กับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล 

 

   
ก่อนสร้างอาคาร อาคารเรียนเด็กเล็ก (หลงัสร้าง) พิธีส่งมอบอาคารเรียน 11 ส.ค. 2561 

   
 กิจกรรมการเรียนการสอนเด็กเล็ก  

 

1.3 โครงการสานฝันเพื่อปันน้อง โรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานี 
 
บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนในโครงการสานฝันเพื่อปันน้อง ซึ่งด าเนินการโดยกลุ่มจิตอาสาอิสระ 
ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลน บริษัทฯ ได้มอบ เงิน
สมทบเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และเคร่ืองแต่งกายให้กับนักเรียน
โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น จังหวัดอุทัยธานี โดยมีจิตอาสาร่วมกิจกรรมสันทนาการและเลี้ยงอาหาร
กลางวันแก่เด็กๆ ด้วย 
 

 
จิตอาสาร่วมกิจกรรมสันทนาการและมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เด็กนักเรียน รร.บ้านใหม่ร่มเย็น 

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนวัดพุ่มบ าเพ็ญธรรม จังหวัดอุทัยธานี 
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนที่ช ารุดทรุดโทรมและไม่ปลอดภัยในการใช้งาน 
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สภาพก่อนปรับปรุง 

 
สภาพหลังการปรับปรุง 

 

 

 

1.4 โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) 
 
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) มีที่มาจากนโยบายปฏิรูปการศึกษาให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปีของรัฐบาล โดยมีหลักการส าคัญ คือ การเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมพัฒนาการศึกษา ผลักดันให้เกิดการบริหารโรงเรียนในแนวทางใหม่ ที่
จะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิตในชุมชน 
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการภายใต้การดูแลของมูลนิธิมีชัยวีระไวยทยะ และพิจารณา
คัดเลือกโรงเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  โดยจะเร่ิมด าเนินการ
ตัง้แต่ปี 2562 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 3 ปี 
 

 
บริษัทฯ ร่วมมือกับมูลนิธิมีชัยวีระไวยทยะ ในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 

 

1.5 โรงเรียนมีชัยพัฒนา อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

โรงเรียนมีชัยพัฒนาหรือโรงเรียนไม้ไผ่เป็นโรงเรียนทางเลือกระดับมัธยมศึกษาที่  ดร.มีชัย                 
วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ และนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนได้จัดตั้ง
ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2552 โรงเรียนมุ่งสร้างนักธุรกิจเพื่อสังคมและนักพัฒนาชุมชนโดยสร้างคนดีที่มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางธุรกิจโดยอาศัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ มีวินัยมีจิตสาธารณะ 
 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่มีคุณภาพ  ซึ่งเป็นตัวอย่างโรงเรียนด้านการปฏิรูป
การศึกษาที่เน้นให้ความส าคัญระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด
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ชีพของนักเรียนและชุมชน  บริษัทฯ จึงร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อน า
รายได้ไปสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนต่อไป   
 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
 

บริษัทฯ มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคม และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 
2.1 กิจกรรมงานวันขึ้นปีใหม่และงานวันเด็ก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนนทบุรี 

 

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนอาหาร เคร่ืองดื่ม และของขวัญในกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็ก
แห่งชาติ ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนที่มีความพิการทางด้านสติปัญญา และส่งเสริมให้ศูนย์
การศึกษาพิเศษเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการให้บริการแก่คนพิการทางสติปัญญา 
 

   
กิจกรรมวันขึ้นปีใหมแ่ละวันเดก็แหง่ชาติ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนนทบุรี 12 ม.ค. 2561 

 
2.2 โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ มูลนิธิคนพิการไทย 

 

บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อรถเข็นวีลแชร์ จ านวน 5 คันให้แก่เด็กพิการในวัย
เรียนไว้ใช้ในสถานศึกษา และเด็กพิการผู้ยากไร้เพื่อประกอบกิจวัตรประจ าวัน และใช้ในการ
เดินทางเพื่อประกอบอาชีพ 
 

2.3 การสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินเพื่อน าไปใช้ท าประโยชน์ต่างๆ  และ
บริจาคสิ่งของให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม ได้แก่ 
- การซื้อสลากกาชาดจากสภาสังคมสงเคราะห์และกระทรวงการคลัง ซึ่งรายได้จะถูกน าไปใช้

ในการด าเนินภารกิจของสภากาชาดไทยและกิจการสาธารณประโยชน์ต่างๆ 
- การบริจาคกระเป๋านักเรียนให้เด็กๆ ที่อยู่ห่างไกล ในพื้นที่อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
- การระดมเงินทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสปป.ลาว จากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ า

น้อยแตก 
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3. การส่งเสริมด้านการแพทย ์
 
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทางการแพทย์ การช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
ให้ได้รับโอกาสในการรักษาที่มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างทั่วถึง ในปี 2561 บริษัทได้มอบเงิน
สนับสนุนเพื่อใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ดังนี ้
 

3.1 โครงการสุขศาลาบ้านยูไนท์ โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก 
 

โครงการสุขศาลาบ้านยูไนท์ โรงพยาบาลอุ้มผาง ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ริเร่ิมจาก
กลุ่มจิตอาสาอิสระ ‘เติมฝันปันยิ้ม’ ได้ลงส ารวจพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ทุรกันดาร มีความยากล าบาก
ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล และเล็งเห็นความจ าเป็นในการสร้างสุขศาลาที่เป็นศูนย์กลางใน
การช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เดินทางล าบากและใช้เวลานาน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่
ท าให้เกิดการเสียชีวิตก่อนได้รับการรักษา บริษัทฯ จึงเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปลายปี 2560 โดย
สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นจุดพักส าหรับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น และเป็นสถานที่ให้ญาติผู้ป่วยพักระหว่างรอคนไข้เข้ารับการรักษา และใช้ใน
กิจกรรมอื่นๆ ของสุขศาลา 
 

   
ความทุรกันดารและระยะทางท่ีห่างไกล เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชน 

  
บ้านยูไนท์ เป็นหมู่บ้านกะเหร่ียงกลางป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ชาวบ้านมีฐานะยากจน 

 

นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการก่อสร้างอาคารสุขศาลา
เพื่อใช้เป็นสถานที่ส าหรับการรักษาผู้ป่วย และเป็นเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จแล้ว
จะมีบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาประจ าเพื่อให้บริการตรวจรักษาชาวบ้าน 
หรือให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่จ าเป็นส าหรับผู้ป่วยที่เดินทางมาจากพื้นที่ห่างไกล ก่อนส่งตัว
ผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอุ้มผางในอ าเภอเมือง 
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ระหว่างการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และอาคารสุขศาลาบ้านยูไนท์ คาดว่าจะเสร็จในปี 2562 

 

3.2 โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี 
 

บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลด่านมะขาม
เตี้ย อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ เคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า และตู้อบ
ล าเลียงส าหรับเด็กทารกแรกเกิด เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านอุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลน ให้
ผู้ป่วยได้รับการรักษาและช่วยชีวิตอย่างทันท่วงที 
 

   
พิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ตู้อบล าเลียงส าหรับเด็กทารกแรกเกิด 

 

3.3 โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
 

ศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นศูนย์รับส่ง
ต่อทางตาของกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่เขตจังหวัดสุพรรณบุรีถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกทั้ง
ยังเป็นหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เพื่อท าการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยที่มี
ปัญหาสายตาในถิ่นทุรกันดารเป็นระยะเวลามากกว่า 13 ปี มีผู้เข้ารับการรักษาจ านวนมากเฉลี่ยวัน
ละ 500 ราย ขณะที่ทางศูนย์ฯ มีข้อจ ากัดของพื้นที่ที่มีห้องตรวจเพียง 7 ห้อง และห้องผ่าตัดเพียง 2 
ห้อง ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องรอรับบริการเป็นระยะเวลานานในแต่ละวัน ท าให้มูลนิธิบ้านแพ้วริเร่ิม
โครงการระดมทุนจากภาคเอกชนและประชาชนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วขึ้นให้เป็น
ศูนย์รวมความเชี่ยวชาญทางจักษุ ทั้งด้านการให้การรักษา ด้านวิชาการและการวิจัย โดยไม่ใช้
งบประมาณของภาครัฐ  มีก าหนดแล้วเสร็จในปี 2562  บริษัทฯ เห็นความจ าเป็นในการพัฒนา
และการให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการมองเห็น ให้มีโอกาสได้รับบริการ
จากโรงพยาบาลด้วยความสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น จึงร่วมสมทบทุนในการก่อสร้าง
โรงพยาบาลดังกล่าว 
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4. การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี 
 

บริษัทได้ร่วมท าบุญในงานทอดกฐินพระราชทาน งานทอดผ้าป่าสามัคคีกับหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น 
 

5. การส่งเสริมกีฬา 
 

บริษัทฯ สนับสนุนให้บุคลากรเล่นกีฬา ส่งเสริมนักกีฬาที่มีความสามารถให้เป็นตัวแทนบริษัทฯ ไป
ร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์  การแข่งขันกีฬาที่จัดเป็นประจ าทุกปี ได้แก่ การแข่งขัน
ฟุตบอล Singha Broker Cup การแข่งขันแบดมินตัน Broker Badminton Championship และการ
แข่งขันปิงปอง SET-Broker Table Tennis Championship ซึ่งการแข่งขันกีฬาต่างๆ ดังกล่าว เป็นการ
จัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง ได้แก่บริษัทสมาชิกในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  
บริษัทสมาชิกชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ตลาด
สินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  สมาคมตราสารหนี้ไทย  ชมรม
นักข่าวและกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เป็นต้น การแข่งขันกีฬาถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพ และสร้างความสามัคคีระหว่างพนักงาน รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานด้วย 
 

   
Singha Broker Cup Broker Badminton 

Championship 2018 
SET-Broker Table Tennis 

Championship 2018 
 


