		
จ่ายน้ำประปาและการให้บริการบำบัดน้ำเสีย โดย TTW ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 68.50 ของทุนจดทะเบียน และลงทุน
		
ในธุรกิจพลังงานโดยผ่านการถือหุ้นร้อยละ 25.31 ในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุน
		
ในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน ผลประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนใน TTW คือ รายได้
		
เงินปันผล
			
ปัจจุบัน บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นได้ส่งผู้แทนบริษัทเข้าเป็นกรรมการใน TTW ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
		
บริษัทถือหุ้นใน TTW ร้อยละ 19.45 ของทุนจดทะเบียน
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“CKP”)
			
บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนจัดตั้ง CKP ซึ่งประกอบธุรกิจหลักโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่ง
		
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 CKP มีการลงทุนใน
		
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ร้อยละ 56 บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด ร้อยละ 30 บริษัท เชียงราย
		
โซลาร์ จำกัด ร้อยละ 30 บริษัท บางเขนชัย จำกัด ร้อยละ 100 บริษัท บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 65
		
และบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ร้อยละ 30 ผลประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับคือ เงินปันผลจากการลงทุน
		
ปัจจุบัน บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นได้ส่งผู้แทนเข้าเป็นกรรมการใน CKP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทถือหุ้นใน CKP
		
ร้อยละ 19.40 ของทุนจดทะเบียน
		
บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (“XPCL”)
		
บริ ษ ั ท ลงทุ น ใน XPCL ซึ ่ ง เป็ น บริ ษ ั ท ที ่ ไ ด้ ร ั บ สั ม ปทานจากรั ฐ บาลแห่ ง สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
		
ประชาชนลาว ในการออกแบบพั ฒ นา ก่ อ สร้ า ง และดำเนิ น โครงการไฟฟ้ า พลั ง น้ ำ ไซยะบุ ร ี เป็ น ระยะเวลา
		
29 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ผลประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับคือเงินปันผลจากการลงทุน โดย
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทถือหุ้นอยู่ใน XPCL ร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียน โดยหุ้นสามัญของ
		
XPCL ที ่ บ ริ ษ ั ท ถื อ อยู ่ ท ั ้ ง หมดได้ น ำไปเป็ น หลั ก ประกั น เงิ นกู ้ ย ื ม ระยะยาวของ XPCL บริ ษ ั ท ในฐานะผู ้ ถ ื อ หุ ้ น
		
ได้ส่งผู้แทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการใน XPCL

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
5.1

ข้อพิพาทกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”)

		
บริษทั และบริษทั ย่อยมีขอ้ พิพาทกับ กทพ. จำนวนทัง้ สิน้ 11 เรือ่ ง ซึง่ มีการนำเข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ
ตามขั้นตอนระงับข้อพิพาทตามสัญญา และในชั้นศาลปกครอง สาระสำคัญของแต่ละข้อพิพาท มีดังนี้
5.1.1 ข้อพิพาททีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยเป็นผูย้ นื่ เรียกร้องค่าเสียหาย จำนวน 8 เรือ่ ง โดยมีมลู ค่าฟ้องร้องจนถึงวันที่
ยื่นข้อพิพาททั้งสิ้นประมาณ 28,179.8 ล้านบาท
		
1.
วันเปิดใช้งานของพืน้ ทีส่ ว่ นแรก (Priority Component Opening Date) ตามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ ที่ 2
				
บริษัทยื่นคำเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ กทพ. ชดเชยรายได้ที่ขาดไปพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินจำนวน
			
3,831.4 ล้านบาท มีสาเหตุมาจากการนับวันเปิดใช้งานของพื้นที่ส่วนแรกที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อการเริ่มต้น
			
แบ่งส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทางให้แก่บริษัทตามสัญญา
				
คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดข้อพิพาทให้ กทพ.ชำระเงินตามที่บริษัทเรียกร้องพร้อมดอกเบี้ย
			
ตามสัญญา ซึ่งต่อมา กทพ. ได้มีหนังสือปฏิเสธการปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
				
และเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 กทพ. ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้ศาลเพิกถอนคำชี้ขาด
			
ของคณะอนุญาโตตุลาการ หรือมีคำสั่งปฏิเสธไม่รับบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และเมื่อ
			
วันที่ 19 ตุลาคม 2554 บริษัทได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดของ
			
คณะอนุญาโตตุลาการโดยคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มเติมจนถึงวันฟ้องจำนวน 1,189.7 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
			
5,021.1 ล้านบาท
				
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกคำร้องของ กทพ. ที่ขอให้เพิกถอน
			
คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และให้บังคับตามคำร้องของบริษัท
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เมื ่ อ วั นที ่ 11 ตุ ล าคม 2556 กทพ. ได้ ย ื ่ น อุ ท ธรณ์ ค ั ด ค้ า นคำพิ พ ากษาศาลปกครองกลางต่ อ
			
ศาลปกครองสูงสุด
				
ศาลปกครองสูงสุดกำหนดให้วันที่ 5 มกราคม 2560 เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง
				
ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการแต่งตัง้ ตุลาการเพือ่ ทำความเห็น กำหนดวันนัง่ พิจารณาคดีครัง้ แรก และกำหนด
			
นัดฟังคำพิพากษา
		
2.
ทางแข่งขันของทางพิเศษอุดรรัถยา
				
บริษัทย่อยได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ กทพ. ชดเชยรายได้ที่ขาดไป จากการที่รัฐอนุญาตให้มี
			
การก่อสร้างส่วนต่อขยายโครงการทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ช่วงระหว่างอนุสรณ์สถานถึงรังสิต ซึ่งถือ
			
เป็นทางแข่งขันตามสัญญา และส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย คิดเป็นค่าเสียหายจนถึง
			
วันทีย่ ื่นข้อพิพาท (ไม่รวมดอกเบี้ย) จำนวน 1,790 ล้านบาท
				
คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดข้อพิพาทให้ กทพ. ชำระเงินตามที่บริษัทย่อยเรียกร้อง พร้อม
			
ดอกเบี ้ ย ตามสั ญ ญา ซึ ่ ง กทพ. ได้ ม ี ห นั ง สื อ ถึ ง บริ ษ ั ท ย่ อ ยปฏิ เ สธการปฏิ บ ั ต ิ ต ามคำชี ้ ข าดของ
			
คณะอนุญาโตตุลาการ และเมือ่ วันที่ 3 มีนาคม 2552 กทพ. ได้ยน่ื คำร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้ศาลเพิกถอน
			
คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
				
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 บริษัทย่อยได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลบังคับตาม
			
คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการโดยมีทุนทรัพย์ที่เรียกร้อง 3,296.7 ล้านบาท
				
เมือ่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ศาลปกครองกลางได้มคี ำพิพากษายกคำร้องของ กทพ. ทีข่ อให้เพิกถอน
			
คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้บังคับตามคำชี้ขาดของ
			
คณะอนุญาโตตุลาการ
				
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 กทพ. ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลปกครองกลางต่อ
			
ศาลปกครองสูงสุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
3.
การออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงงานโดย กทพ.
				
บริษัทยื่นคำเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้เงินจากการที่ กทพ. ออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงงาน
			
ก่อสร้างทางพิเศษศรีรัชบางส่วนเป็นการเพิ่มเติม รวมเป็นเงิน 209.1 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบี้ย)
				
คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดเป็นเอกฉันท์ให้ กทพ. ชำระค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายต่างๆ
			
ตามหนังสือบอกกล่าวเปลี่ยนแปลงงาน เป็นเงินรวม 382.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา
				
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 กทพ. ได้มีหนังสือปฏิเสธการปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
			
และเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 กทพ. ได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ต่อศาล
			
ปกครองกลาง
				
ศาลปกครองกลางกำหนดให้วันที่ 23 กันยายน 2559 เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง
				
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 บริษัทยื่นคำร้องขอบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาล
			
ปกครองกลาง ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอ กทพ. ยื่นคำให้การ
		
4.
การปรับเพิ่มอัตราค่าผ่านทางในปี 2546 ของทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัช
				
บริษัทยื่นคำเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทจากการปรับอัตรา
			
ค่าผ่านทางปี 2546 สำหรับทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัช ซึ่งไม่สอดคล้องกับสัญญาคิดเป็น
			
ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นเงินจำนวน 4,368 ล้านบาท
				
คณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากชี้ขาดให้ กทพ. ชำระค่าเสียหายตามที่บริษัทเรียกร้องจำนวน
			
4,368 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา
				
กทพ. ได้มีหนังสือปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และเมื่อวันที่ 30
			
พฤษภาคม 2559 กทพ. ได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
				
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้ยื่นคำให้การแก้คำร้องต่อศาลปกครองกลาง
				
ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอ กทพ. ยื่นคำคัดค้าน
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5.
การปรับเพิ่มอัตราค่าผ่านทางในปี 2546 ทางพิเศษศรีรัช ส่วนดี
				
บริษัทยื่นคำเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทจากการปรับอัตรา
			
ค่าผ่านทางปี 2546 สำหรับทางพิเศษศรีรัช ส่วนดี ซึ่งไม่สอดคล้องกับสัญญา รวมเป็นเงินจำนวน 1,048.2
			
ล้านบาท
				
สถาบันอนุญาโตตุลาการกำหนดนัดคู่พิพาทยื่นคำแถลงการณ์ปิดคดีภายในวันที่ 16 มกราคม 2560
		
6.
การปรับเพิ่มอัตราค่าผ่านทางในปี 2551 ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัช
				
บริษัทยื่นคำเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้เงินค่าเสียหายให้แก่บริษัทจากการปรับอัตรา
			
ค่าผ่านทางปี 2551 (ทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัช) ซึ่งไม่สอดคล้องกับสัญญา รวมเป็นเงิน
			
9,091.8 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา
				
ปัจจุบันข้อพิพาทนี้อยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนพิจารณาของสถาบันอนุญาโตตุลาการตามขั้นตอน
			
ที่จำเป็น
		
7.
การปรับเพิ่มอัตราค่าผ่านทางในปี 2551 ทางพิเศษศรีรัช ส่วนดี
				
บริษัทยื่นคำเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้เงินค่าเสียหายให้แก่บริษัทจากการปรับอัตรา
			
ค่าผ่านทางปี 2551 สำหรับทางพิเศษศรีรัช ส่วนดี ซึ่งไม่สอดคล้องกับสัญญา พร้อมดอกเบี้ยคำนวณถึงวันที่
			
31 พฤษภาคม 2556 รวมเป็นเงิน 4,062.8 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา
				
ปัจจุบันข้อพิพาทนี้อยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนพิจารณาของสถาบันอนุญาโตตุลาการตามขั้นตอน
			
ที่จำเป็น
		
8.
การปรับเพิ่มอัตราค่าผ่านทางในปี 2546 ของทางพิเศษอุดรรัถยา	
				
บริษัทย่อยได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้เงินค่าเสียหายให้แก่บริษัทจากการปรับ
			
อัตราค่าผ่านทางปี 2546 สำหรับทางพิเศษอุดรรัถยา ซึ่งไม่สอดคล้องกับสัญญาจำนวน 908.7 ล้านบาท
			
พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา
				
ปัจจุบันข้อพิพาทนี้อยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนพิจารณาของสถาบันอนุญาโตตุลาการตามขั้นตอน
			
ที่จำเป็น
5.1.2 ข้อพิพาทที่ กทพ. เป็นผู้ยื่นเรียกร้องค่าเสียหาย จำนวน 3 เรื่อง โดยมีมูลค่าฟ้องร้องจนถึงวันที่ยื่นข้อพิพาท
ทั้งสิ้นประมาณ 1,589.2 ล้านบาท
		
1.
การก่อสร้างทางพิเศษอุดรรัถยา ส่วนที่ 2
				
กทพ. ยื่นคำเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้บริษัทย่อยดำเนินการก่อสร้างทางพิเศษอุดรรัถยา ส่วนที่ 2
			
ตามเงือ่ นไขของสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด ข้อ 8.5 ก. ให้แล้วเสร็จ และให้บริษทั ย่อย
			
ชดใช้เงินจำนวน 1,587.7 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา ซึ่งตามสัญญาระบุว่าแม้ครบเงื่อนไข
			
ตามสัญญาให้เริ่มก่อสร้าง แต่หาก กทพ. ผิดสัญญาจนเป็นเหตุให้บริษัทย่อยได้รับผลกระทบทางการเงิน
			
อย่างร้ายแรง บริษัทย่อยยังไม่ต้องเริ่มก่อสร้าง ซึ่ง กทพ. ผิดสัญญาเรื่องทางแข่งขันและการปรับอัตรา
			
ค่าผ่านทาง บริษัทย่อยจึงได้รับสิทธิยังไม่ต้องเริ่มก่อสร้าง และ กทพ. ไม่มีสิทธิเรียกค่าปรับ
				
ปัจจุบันข้อพิพาทนี้อยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนพิจารณาของสถาบันอนุญาโตตุลาการตาม
			
ขั้นตอนที่จำเป็น
		
2.
ค่าใช้พื้นที่อาคารศูนย์ควบคุม (บางพูน)
				
กทพ. ยืน่ คำเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้บริษทั ย่อยรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการใช้พน้ื ทีอ่ าคารศูนย์ควบคุม
			
(บางพูน) จำนวน 1.1 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยเห็นว่าค่าใช้จ่ายที่ กทพ. เรียกมานั้น ไม่อยู่ในขอบเขต
			
ความรับผิดชอบของบริษัทย่อยตามสัญญา
				
ปัจจุบันข้อพิพาทนี้อยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนพิจารณาของสถาบันอนุญาโตตุลาการตาม
			
ขั้นตอนที่จำเป็น
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3.
ค่าใช้จ่ายทำทางเข้า-ออก และแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
				
กทพ. ยืน่ คำเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้บริษทั ชดใช้คา่ ใช้จา่ ยในการจัดทำทางเข้า-ออก ของผูร้ อ้ งเรียน
			
และค่าจัดทำท่อรับน้ำฝนจากฟรีโฟลว์ รวมเป็นเงิน 0.4 ล้านบาท ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้ชี้ขาดว่า
			
กทพ. ไม่มสี ทิ ธิเรียกค่าใช้จา่ ยดังกล่าว
				
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 กทพ. ได้ยื่นคำร้องเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
				
ปัจจุบันคดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
		
เนื่องจากข้อพิพาทอยู่ระหว่างการพิจารณา บริษัทและบริษัทย่อยจึงยังมิได้บันทึกรายการไว้ในงบการเงิน

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
6.1

ข้อมูลทั่วไป

(1)
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
		
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
							
		
ประกอบธุรกิจ			
							
		
เลขทะเบียนบริษัท		
		
ทุนจดทะเบียน			
		
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่		
			 โทรศัพท์ 			
			 โทรสาร 			
			 เว็บไซต์ 			
		
ที่ตั้งสำนักงานสาขา (1)		
			 โทรศัพท์ 			
			 โทรสาร 			
		
ที่ตั้งสำนักงานสาขา (2)		
		
ที่ตั้งสำนักงานสาขา (3)		
		
ที่ตั้งสำนักงานสาขา (4)		
			 โทรศัพท์ 			
			 โทรสาร 			
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Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited
(เรียกชื่อย่อว่า “BEM”)
ดำเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษและบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชน
ด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
0107558000491
15,285 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 15,285 ล้านบาท
587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
0 2641 4611 และ 0 2354 2000
0 2641 4610 และ 0 2354 2040
www.bemplc.co.th
238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
0 2641 4611
0 2641 4610
189 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
189/1 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
189/2 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
0 2354 2000
0 2354 2040

(2)
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
		
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (เรียกชื่อย่อว่า “NECL”)
		
ประกอบธุรกิจ			
ดำเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษอุดรรัถยา
		
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่		
587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
		
ทุนจดทะเบียน			
6,000 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 5,250 ล้านบาท
		
สัดส่วนการถือหุ้น		
ร้อยละ 99.99
			 โทรศัพท์ 			
0 2641 4647
			 โทรสาร 			
0 2641 4646
		
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (เรียกชื่อย่อว่า “BMN”)
		
ประกอบธุรกิจ			
1. ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้า MRT และพื้นที่ชั้นใต้ดินอาคารจอดแล้วจร
								 สถานีลาดพร้าว

100
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