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บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหำชน)
G J Steel Public Company Limited

ทะเบีย นเลขที่ 0107538000401

ที่ GJS/ELCID-06/2563
วันที่ 29 เมษายน 2563
เรื่อง

แจ้ง มติท ี่ประช ุม ค ณะกรรมการบริษ ัท ค รั้ง ที่ 3/2563

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) (“บริษ ัท ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ซึ่ง ประชุ ม
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 โดยที่ประชุมได้มีมติเรื่องสาคัญ ดังนี้
1.

มีมติรับทราบการลาออกของ นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี จากการจากเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอานาจ
ลงนามแทนบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะบริห าร โดยมี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่ 29 เมษายน 2563
เป็นต้นไป

2.

มีมติแต่งตั้ง นายคนิสร์ สุคนธมาน ดารงตาแหน่ ง กรรมการบริ ษั ท และตาแหน่ ง ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร
แทนตาแหน่งที่ว่างลงของ นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี ที่ ไ ด้ ล าออกจากตาแหน่ ง กรรมการบริ ษั ท และ
ตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้ นายคนิสร์ สุคนธมาน อยู่ ใ นตาแหน่ ง ได้ เ ท่ า กั บ วาระที่ เ หลื อ อยู่ ข อง
นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
โดยบริษัท ขอสรุปรายชื่อและตาแหน่งของคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
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3.

นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย
รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์
นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต
นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา
นายยรรยง คุโรวาท
นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล
นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล
นายริชาร์ด จิม ยี
นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส
นายสุดีร์ มาเหชาวารี
นายคนิสร์ สุคนธมาน

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท เป็นดังนี้

“นายยรรยง คุโรวาท หรือ นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล หรือ นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล คนใดคนหนึ่ ง ลงลายมื อ ชื่ อ
ร่วมกับ นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส หรือ นายสุดีร์ มาเหชาวารี หรือ นายคนิสร์ สุคนธมาน คนใดคนหนึ่ง รวมเป็น สองคน
และประทับตราสาคัญของบริษัท”
ทั้งนี้ บริษัทจะจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ และเปลี่ยนแปลงผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดต่อไป

สำนักงำนใหญ่
Head Office

: 88 ปำโซ่ ทำวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุ งเทพฯ 10500
: 88 PASO Tower, 24th Floor, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

โทร (66) 02-267-8222 แฟ็ กซ์ (66) 02-267-9048-9
Tel: (66) 02-267-8222 Fax: (66) 02-267-9048-9

โรงงำน
Factory

: นิคมอุ ตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 เลขที่ 358 หมู ่ 6 ถนนทำงหลวง 331 ตำบลบ่ อวิน อำเออศรีรำชำ ชลบุรี 20230 โทร (66) 038-345-950 แฟ็ กซ์ (66) 038-345-693
: WHA Chonburi Industrial Estate 1, 358 Moo 6, Highway 331, Bowin, Sriracha, Chonburi 20230, Thailand
Tel: (66) 038-345-950 Fax: (66) 038-345-693

4.

มีมติแต่งตั้งคณะบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
1)

นายคนิ ส ร์ สุ คนธมาน ซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ดารงตาแหน่ ง ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร ตั้ ง แต่ วั น ที่
5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ดารงตาแหน่ง ประธานคณะบริหาร

2)

นางสาวจิตรลดา สิระชาดาพงศ์ ปัจจุบันดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกากับดูแลและกฎหมาย
ดารงตาแหน่ง คณะบริหาร

ทั้งนี้ รายชื่อและตาแหน่งของคณะบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เป็นดังนี้
1) นายคนิสร์ สุคนธมาน
ประธานคณะบริหาร
2) นายสิทธิศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
คณะบริหาร
3) นายวราวุธ สุวรรณศร
คณะบริหาร
4) นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด
คณะบริหาร
5) นายสุดชาย วิสุทธิธรรม
คณะบริหาร
6) นางสาวจิตรลดา สิระชาดาพงศ์
คณะบริหาร
7) นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์
คณะบริหาร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
- ลายมือชื่อ (นางขวัญใจ เกษมล้นนภา)
เลขานุการบริษัท

ที่ GJS/ELCID-06/2563 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563
บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
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