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กก-1-2564-055  
 

วันที ่9 สงิหาคม 2564 
 

 
เรือ่ง แจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการใชส้ทิธ ิครัง้ที ่4 (การใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย) ตามใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้

สามัญของบรษัิท สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน) รุน่ที ่2 (SMART-W2) 
 

เรยีน กรรมการและผูจั้ดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 

ตามทีบ่รษัิท สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ไดเ้สนอขายใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญ
ของบรษัิท รุ่นที่ 2 (SMART-W2) จ านวนรวมทัง้สิน้ 92,000,048 หน่วย โดยไม่คดิมูลค่าใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามัญเดมิ  
ตามสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษัิท เมือ่วันที ่4 ตลุาคม 2562 โดยมกี าหนดการใชส้ทิธ ิคอื วันท าการสดุทา้ยของเดอืน
พฤษภาคม 2563 วันท าการสดุทา้ยของเดอืนพฤศจกิายน 2563 วันท าการสดุทา้ยของเดอืนพฤษภาคม 2564 และ
วันที ่1 ตลุาคม 2564 (ในกรณีทีว่ันใชส้ทิธติรงกบัวันหยดุท าการ ใหเ้ลือ่นวันก าหนดการใชส้ทิธดัิงกลา่วเป็นวันท าการ
สดุทา้ยกอ่นหนา้วันก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้ดังกลา่ว)  

 
บรษัิทขอแจง้ วันทีใ่ชส้ทิธคิรัง้ที ่4 (ครัง้สดุทา้ย) คอื วันที ่1 ตลุาคม 2564 โดยมรีายละเอยีด ดังนี ้

 
1. อตัรา และราคาการใชส้ทิธ ิ

อตัราการใชส้ทิธ ิ : ใบส าคัญแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามัญได ้2.10065 หุน้  
ราคาใชส้ทิธ ิ : 0.71406 บาท ตอ่ 1 หุน้ 
ตวัอยา่งการใชส้ทิธ ิ
ผูถ้อื SMART-W2 ตอ้งการใชส้ทิธ ิ100 หน่วย จะมสีทิธซิือ้หุน้สามัญได ้210 หุน้ (ค านวณได ้
210.065 แตปั่ดเศษลงทัง้จ านวนเป็น 210 หุน้ เพือ่ใหจ้ านวนหุน้เป็นจ านวนเต็ม) โดยจา่ยช าระเงนิ
ทัง้สิน้ 149.96 บาท (จ านวนหุน้ 210 หุน้ คณูราคาใชส้ทิธ ิ0.71406 บาท เป็นจ านวนเงนิ 149.95260 
บาท และปัดทศนยิมต าแหน่งที ่2 ขึน้เป็น 149.96 บาท) 
 

2. ระยะเวลาแจง้ความจ านงการใชส้ทิธ ิและขอรบัใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธ ิ
ระหวา่งวนัที ่วนัที ่16 กนัยายน 2564 ถงึ วันที ่30 กนัยายน 2564  
ตัง้แตเ่วลา 09.00 น. – 16.00 น. (วันและเวลาท าการ) 
 

3. วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธ ิSMART – W2 
วันที ่10 กนัยายน 2564 ถงึ วนัที ่1 ตลุาคม 2564 
 

4. ระยะเวลาการหยดุพกัการซือ้ขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ข ึน้เครือ่งหมาย SP) 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัระบบช าระราคาและสง่มอบหลักทรัพยข์องตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
(SET) บรษัิทขอให ้SET สัง่หยดุพักการซือ้ขายใบส าคัญแสดงสทิธ ิSMART – W2 หรอืขึน้
เครือ่งหมาย SP บนหลักทรัพย ์SMART-W2 ตัง้แตว่นัที ่8 กนัยายน 2564 ถงึวันที ่1 ตลุาคม 2564 
ดังนัน้วันสดุทา้ยทีจ่ะสามารถซือ้ขายใบส าคัญแสดงสทิธ ิSMART – W2 จะเป็นวนัที ่7 กนัยายน 2564 
 

5. การสิน้สภาพของใบส าคญัแสดงสทิธ ิSMART – W2 
ใบส าคัญแสดงสทิธ ิ SMART-W2 จะพน้สภาพการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่
ประเทศไทยตัง้แตว่ันที ่2 ตลุาคม 2564 เป็นตน้ไป 
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6. สถานทีต่ดิตอ่ในการใชส้ทิธ ิและขอรบัใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธ ิ
ฝ่ายเลขานุการบรษัิท 
ผูป้ระสานงาน : คณุภานุชนาถ บญุยไทย 
บรษัิท สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน)  
ฝ่ายเลขานุการบรษัิท อาคารชลประทปี ชัน้   4 
เลขที ่39/1 หมู ่1 ถนนสขุมุวทิ ต าบลหว้ยกะปิ อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจังหวัดชลบรุ ี20000  
โทรศัพท ์ 089-779-1889 
Email:  SMARTCHAWIN@GMAIL.COM 
Website:  www.smartblock.co.th 
 

7. วธิกีารใชส้ทิธ ิ
ผูถ้ือใบส าคัญแสดงสทิธิสามารถใชส้ทิธซิื้อหุน้สามัญเพิม่ทุนตามใบส าคัญแสดงสทิธทิี่ตนถืออยู่
ทัง้หมดหรอืบางสว่นก็ได ้ส าหรับใบส าคัญแสดงสทิธทิีเ่หลอื และไมไ่ดใ้ชส้ทิธภิายในวันก าหนดการใช ้

สทิธคิรัง้สดุทา้ย บรษัิทจะถอืว่าผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธไิม่ประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดง
สทิธดัิงกลา่วและใหถ้อืวา่ใบส าคัญแสดงสทิธนัิน้ๆ สิน้สภาพโดยไมม่กีารใชส้ทิธ ิ
 
ผูป้ระสงคจ์ะใชส้ทิธ ิตอ้งด าเนนิการและจัดสง่เอกสารดังตอ่ไปนี้ใหแ้กบ่รษัิท ตามสถานทีต่ดิตอ่ขา้งตน้
ในชว่งระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ ิ
 
7.1 แบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญเพิม่ทุนที่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชัดเจนและ

ครบถว้นทกุรายการ พรอ้มลงนามโดยผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธ ิ
ดาวนโ์หลด แบบฟอรม์ ไดท้ี ่: 
www.smartblock.co.th  / นักลงทนุสมัพันธ ์ / ดาวนโ์หลด  / เอกสารส าหรับนักลงทนุ 

7.2 ใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธติามแบบทีต่ลาดหลักทรัพยก์ าหนด โดยผู ้
ถอืใบส าคัญแสดงสทิธลิงลายมอืชือ่ผูโ้อนดา้นหลัง ตามจ านวนทีร่ะบใุนแบบแสดงความจ านง
การใชส้ทิธ ิ 

ในกรณีทีใ่บส าคัญแสดงสทิธอิยูใ่นระบบไรใ้บหุน้ (Script less) ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธทิี่
ตอ้งการใชส้ทิธิซื้อหุน้สามัญเพิม่ทุนตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอ เพื่อขอถอน
ใบส าคัญแสดงสทิธ ิหรอืเพือ่ใหอ้อกใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิตามทีต่ลาดหลักทรัพยก์ าหนด
โดยยืน่ตอ่บรษัิทหลักทรัพยท์ีท่ าหนา้ทีเ่ป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์(Broker) ของตนและ
บรษัิทหลักทรัพยดั์งกล่าว จะด าเนินการแจง้กับศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์เพือ่ขอถอนใบส าคัญ
แสดงสทิธหิรือใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิน าไปใชเ้ป็นหลักฐานประกอบการใชส้ทิธซิือ้หุน้
สามัญเพิม่ทนุกบับรษัิท 

ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธไิมม่บีญัชซีือ้ขายหลักทรัพย ์โดยใบส าคัญแสดงสทิธอิยู่
กบัศนูยรั์บฝากหลักทรัพยใ์น “บญัชบีรษัิทผูอ้อกหลักทรัพย”์ ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธทิีต่อ้งการ
ใชส้ทิธ ิตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพือ่ขอถอนใบส าคัญแสดงสทิธติามที่ตลาด
หลักทรัพยก์ าหนด โดยยืน่ต่อศนูยรั์บฝากหลักทรัพยเ์พือ่ขอถอนใบส าคัญแสดงสทิธ ิหรอืใบแทน
ใบส าคัญแสดงสทิธ ิน าไปใชเ้ป็นหลักฐานประกอบการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุกบับรษัิท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.smartblock.co.th/
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7.3 เอกสารประกอบการแจง้ความจ านงการใชส้ทิธแิปลงสภาพใบส าคัญแสดงสทิธเิป็นหุน้สามัญของ 
7.3.1 บคุคลสญัชาตไิทย 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรขา้ราชการ หรือส าเนาบัตรพนักงาน
รัฐวสิาหกจิทีย่ังไมห่มดอาย ุพรอ้มลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

7.3.2 บคุคลตา่งดา้ว 
 ส าเนาใบตา่งดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ทีย่ังไมห่มดอาย ุพรอ้มลงลายมอืชือ่

รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
7.3.3 นติบิคุคลในประเทศ 

 ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ออกใหไ้ม่เกนิ 6 เดือนก่อนวัน
ก าหนดการใชส้ทิธใินครัง้นัน้ๆ พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้อี านาจ
ทีม่ชีือ่ปรากฏอยูใ่นหนังสอืรับรองบรษัิทนัน้ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผูม้ี
อ านาจลงลายมอืชือ่ พรอ้มลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

7.3.4 นติบิคุคลตา่งประเทศ 

 ส าเนาเอกสารการจดทะเบยีนจัดตัง้นติบิคุคล และ/หรอื หนังสอืรับรองนิตบิคุคล 
พรอ้มลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ านาจ และเอกสาร
หลักฐานของกรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่ พรอ้มลงลายมอืชือ่รับรองส าเนา
ถูกตอ้ง และรับรองโดย Notary public ของประเทศทีอ่อกเอกสารนัน้ไม่เกนิ               
6 เดอืนกอ่นวันก าหนดการใชส้ทิธ ิ

7.3.5 คัสโตเดยีน 

 ส าเนาเอกสารการจดทะเบียน พรอ้มหนังสือแต่งตัง้คัสโตเดียน และเอกสาร
หลักฐานของผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่ พรอ้มลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาถกูตอ้ง และ
รับรองโดย Notary public ของประเทศทีอ่อกเอกสารนัน้ไมเ่กนิ 6 เดอืนกอ่นวัน
ก าหนดการใชส้ทิธ ิ

 
ทัง้นี้ หากผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธไิมส่ง่มอบหลักฐานประกอบการใชส้ทิธติามทีก่ล่าวขา้งตน้ 
บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะถือว่าผูถ้ือใบส าคัญแสดงสทิธิไม่ประสงค์จะใชส้ทิธิตามใบส าคัญ                  
แสดงสทิธ ิ
 

7.4 จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสทิธทิีข่อใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญจะตอ้งเป็นจ านวนเต็มเทา่นัน้  

 

8. เอกสารการช าระเงนิ/หลักฐานการช าระเงนิ 
8.1 ช าระเงนิโดยเช็ค / ดราฟท ์/ ต๋ัวแลกเงนิธนาคาร / ค าสัง่จา่ยเงนิธนาคาร ทีส่ามารถเรยีกเก็บได ้

ภายในเขตกรงุเทพมหานครภายใน 2 วันท าการ สัง่จา่ยเขา้บญัช ี“บญัชจีองซือ้หุน้สามัญของ
บรษัิท สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน)” นับจากวนัทีแ่จง้ความจ านงใชส้ทิธแิตล่ะครัง้ โดยตอ้ง
ลงวันที ่และ สง่หลักฐานประกอบการใชส้ทิธใิหค้รบถว้น กอ่นก าหนดการใชส้ทิธ ิอยา่งนอ้ย               
5  วันท าการ คอื ไมเ่กนิวันที ่ 24 กนัยายน 2564   

8.2 ช าระเงนิโดยการโอนเขา้บญัช ี 
ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาอโศก  
ประเภทบญัช ีกระแสรายวันเลขที ่032-3-08321-6  
ชือ่บญัช ี“บญัชจีองซือ้หุน้สามัญของบรษัิท สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน)”  
โดยตอ้งโอนเงนิ และ สง่หลักฐานประกอบการใชส้ทิธใิหค้รบถว้น 
กอ่นก าหนดการใชส้ทิธ ิคอื ไมเ่กนิวันที ่30 กนัยายน 2564 
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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 

เลขท่ี 11  หมู่ท่ี   9 ถ.บา้นบงึ-แกลง  
ต.หนองอิรณุ  อ.บา้นบงึ  จ.ชลบรีุ  20220 

Tel :  663 844  2500 
Fax :  663 844  2521 

เลขท่ี 947/144   หมู่ท่ี 12 บางนาคอมเพลก็ซ์ 
บางนา  กรงุเทพ  10260  

Tel :  662 399 2020 
Fax :  662 399 2007-8 

 
 
 
 
 
นอกจากนี้ ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธจิะเป็นผูรั้บภาระคา่อากรแสตมป์ คา่ธรรมเนียมธนาคาร ทีเ่กดิขึน้
จากการใชส้ทิธดัิงกลา่ว หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุของบรษัิท 
กรณุาตดิตอ่สอบถามตามทีร่ะบใุนสถานทีจั่ดสง่เอกสาร ในวันและเวลาท าการ  
(จันทร ์- ศกุร ์เวลา 09.00 น. ถงึ 16.00 น.) 
 
 
 

 
 จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 
 
 
 
 

ขอแสดงความนับถอื 
บรษัิท  สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 

(นายรังส ีทปีกรสขุเกษม) 
กรรมการบรษัิท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายเลขานุการบรษัิท  
โทรศัพท ์ 089-779-1889 
Email: SMARTCHAWIN@GMAIL.COM 
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CM-1-2564-055  
 

August 9, 2021 
 

 
Subject: Schedule on the 4th (Last exercise date) exercise of warrant to purchase ordinary share 

of Smart Concrete Public Company Limited no.2 (SMART–W2) 
 

To:  President 
  The Stock Exchange of Thailand 
 
 

Accordingly, Smart Concrete Public Company Limited issued the warrants to purchase                    
the newly issued ordinary shares of the Company no.2 (“SMART-W2”) to the existing shareholders of the 
Company in proportion totaling 92,000,048 units with free of charge on October 4, 2019, which the 
warrants are able to be exercised on the last business day of May 2020 the last business day of 
November 2020 the last business day of May 2021 and October 1, 2021 (If the Exercise Date(s) do(es) 
not fall on Business Day, the Exercise Date(s) shall be postpone to the last Business Day before the 
determined Exercise Date(s)) 
 

The Company would like to inform that the 4th (Last exercise date) exercise date shall fall on 
October 1, 2021, details as follows: 
 

1. The exercise ratio and the exercise price 
Exercise Ratio: 1 unit of warrant per 2.10065 newly issued ordinary share 
Exercise Price:  THB 0.71406 per 1 newly issued ordinary share 
Example 
The SMART-W2’ holder who wants to exercise 100 unit of warrant that could purchase 
newly ordinary share of 210 shares (result from the calculate is 210.065 shares, but round 
down to 210 shares to complete the number of share). The payment would be THB 149.96 
(210 shares multiply by exercise price of THB 0.71406 equal to THB 149.95260 and round 
up the 2nd decimal up to THB 149.96) 
 

2. The notification of the exercise period and request for exercise notification of 
warrant 
Between September 16 – 30, 2021 Time: 09.00 a.m. – 4.00 p.m. (on working days and 
office hours) 
 

3. The book closing date of SMART – W2 
September 10, 2021 – October 1, 2021  
 

4. Suspend of trading SMART-W2 period (SP Sign posted) 
To be in line with the settlement system and delivery of securities of the Stock Exchange 
of Thailand (SET). The Company requests SET to suspend trading of SMART-W2 or SP sign 
post on SMART-W2 since September 8, 2021 until October 1, 2021. So, the last trading 
day of SMART-W2 would be September 7, 2021.  
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5. Expiration of SMART – W2 
SMART – W2 would be expire from the listed security since October 2, 2021 onward. 
 

6. Place for the exercise and the request and Contact person 
Company Secretary Department   
Contact Person:  Ms. Phanuchnart  Boonyathai 
Smart Concrete Public Company Limited  
Company Secretary Department 
Chon Pratheep BLDG.   FLR 4. 
39/1 Moo 1 Sukumvit Rd., Huay Kapi, Muang Chonburi, Chonburi 20000 
Tel: 089-779-1889 
Email: smartchawin@gmail.com 
Website: www.smartblock.co.th 
 

7. Subscription right Method 
The Warrant Holders may exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares 
either in whole or in part. For the remaining Warrants, which is not exercised within the 
last Exercise Date, the Company shall deem that the Warrant Holders do not wish to 
exercise their rights under such Warrants and it shall be deemed that such Warrants is 
expired without exercise. 
 
The warrant holder who needs to subscribe the right must submit the documents as follow 
to the Company as mentioned above within subscription period. 
 
7.1 The notification form to exercise of rights to purchase of the Company’s ordinary 

shares which is filled in correctly, clearly and completely in all aspects and duly 
signed by the Warrant Holder 
The form Available at: 
www.smartblock.co.th / Investor Relation / Download / Investor Info 

7.2 Warrants Certificates or Substitution of Warrant Certificates in the form prescribed 
by the Stock Exchange which is endorsed by the Warrant Holders in the amount of 
Warrants specified in the exercise notice form. 

In case that the Warrants are in scripless system, the Warrant Holders intending 
to exercise the rights shall notify the intention and fill in the application forms for the 
withdrawal of Warrants or issue the substitution of warrant certificate in accordance 
with the requirement of the Stock Exchange by submitting to the securities company 
acting as their broker (broker). The said broker will notify TSD to withdraw the 
Warrants. TSD will issue the Warrant Certificate to be used as evidence for the 
exercise of Warrants to purchase the Company’s newly issued ordinary shares. 

In event the Warrant Holders do not have securities accounts and the Warrants 
are handle by TSD in the “Issuer Account”, the Warrant Holders intending to 
exercise the rights shall notify the intention and fill in the application forms for the 
withdrawal of Warrants in accordance with the requirement of the SET by submitting 
to TSD to withdraw the Warrants or the substitution of warrant certificate to be used 
as evidence for the exercise of Warrants to purchase the Company’s ordinary shares. 
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7.3 Verification of identification 
7.3.1 Thai Individuals 

 a certified true copy of valid identification card, government officer 
identification card or state enterprise officer identification card 

7.3.2 Foreign Individuals 

 a certified true copy of valid foreign certificate or passport; 
7.3.3 Thai Juristic persons 

 a copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce for not more 
than 6 months prior to that particular Exercise Date, certified by 
authorized director(s) of the juristic person as shown in the affidavit, 
together with a certified true copy of identification document of such 
authorized director(s)  

7.3.4 Foreign Juristic persons 

 a copy of the certificate of incorporation or corporate affidavit of the 
juristic person certified true copy by the authorized person(s) of the 
juristic person, and certified true copy of identification document of such 
authorized person(s), and all documents are notarized, within 6 months 
prior to that particular Exercise Date, by notary public of the country 
issuing such documents 

7.3.5 Custodian 
 a copy of the certificate of incorporation of the custodian and custodian 

appointment document together with copy of identification document of 
its authorized person(s) certified true copy by such authorized person(s) 
and notarized, within 6 months prior to that particular Exercise Date, by 
notary public of the country issuing such documents. 

However, if the Warrant Holders do not provide Verification of identification as 
follows, The Company will consider that the Warrant Holders do not exercise of 
rights to purchase of the Company’s ordinary shares.    

7.4 Number of Warrants to be exercised must be in an integer number. 

8. Payment document / Proof of payment 
8.1 Paid by cheque / draft / bank draft / bank payment order to “Account for 

Subscription for Ordinary Shares of Smart Concrete Public Company Limited” which 
can be collected within Bangkok district within 2 working days from the date of each 
notification of intention to exercise with the date and complete documents to 
exercise and submit the intention to exercise at least 5 business days which is no 
later than September 24, 2021.  

8.2 Payment by bank transfer to the account named 
Siam Commercial Bank Public Company Limited, Asoke Branch  
Current Account Number 032-3-08321-6  
“Account for Subscription for Ordinary Shares of Smart Concrete Public Company 
Limited”  
Must be transfer and submit the intention to exercise not exceed September 30, 
2021. 
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In addition, the warrant holder will pay revenue duty stamp and bank fees which derives 
from that subscription. If you require any further information or the Exercise Form, please 
contact above mentioned in place to send documents on working days and office hours 
(MON-FRI during time 09.00 a.m.- 4.00 p.m.). 

 
 
 
Please be informed accordingly, 
 
 
 

Sincerely Yours, 

Smart Concrete Public Company Limited 

 
 
 
 
 

(Mr.Rungsee Teepakronsukasam) 

Director 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Company Secretary Department 
Tel: 089-779-1889 
Email: SMARTCHAWIN@GMAIL.COM 


