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22 มกราคม 2561
เรือ
่ ง

แจ ้งกรรมการบริษัทออกจากตาแหน่งและแต่งตัง้ กรรมการบริษัท

เรียน

กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามทีบ
่ ริษั ท ซิต ี้ สตีล จ ากัด (มหาชน) (“บริษั ทฯ”) ได ้จั ด ให ้มีการประชุม คณะกรรมการบริษั ท ครั ง้ ที่
1/2561 เมือ
่ วันที่ 20 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได ้มีมติสาคัญดังต่อไปนี้
1. รับทราบการออกจากตาแหน่งของ นางสาวภณิดา กิจวรรณ กรรมการบริษัทและรองกรรมการผู ้จัดการ
2. อนุ มั ต แ
ิ ต่งตัง้ นางสาวฉั ตรสุม าลย์ ถนอมจิต ต์ เป็ นกรรมการบริษั ทใหม่ จ านวน 1 ท่าน โดยให ้มีผ ล
ตัง้ แต่วน
ั ที่ 20 มกราคม 2561 เป็ นต ้นไป
3. อนุมัตเิ ปลีย
่ นแปลงกรรมการผู ้มีอานาจลงนามแทนบริษัท เนื่องจากมีมติให ้มีการเปลีย
่ นแปลงกรรมการ
บริษัท ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได ้มีมติให ้มีการเปลีย
่ นแปลงกรรมการผู ้มีอานาจลงนามแทนบริษัทใหม่
จากเดิม คือ “นายเจริญ พงษ์ องค์ว งศ์ส กุล หรือ นางบุ ญ ทิพ ย์ ช ้างนิ ล หรือ นางสาวภณิ ด า กิจ วรรณ
่ ร่วมกันพร ้อมประทับตราสาคัญของบริษัท”
กรรมการ 2 ใน 3 ท่าน ลงลายมือชือ
เปลีย
่ นเป็ น “นายเจริญพงษ์ องค์วงศ์สกุล หรือ นางบุญทิพย์ ช ้างนิล หรือ นางสาวฉั ตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์
่ ร่วมกันพร ้อมประทับตราสาคัญของบริษัท”
กรรมการ 2 ใน 3 ท่าน ลงลายมือชือ
4. อนุ มั ต เิ ปลีย
่ นแปลงต าแหน่ ง ผู ้บริห าร เนื่อ งจากมีมติให ้มีก ารเปลีย
่ นแปลงกรรมการบริษั ท ที่ป ระชุม
คณะกรรมการบริษัทจึงได ้มีมติให ้มีการเปลีย
่ นแปลงตาแหน่งผู ้บริหารใหม่ เป็ นดังนี้
่ ผูบ
รายชือ
้ ริหาร

ตาแหน่งผูบ
้ ริหาร

ตาแหน่ง
กรรมการ

ตาแหน่งเดิม

ตาแหน่งใหม่

1) นายเจริญพงษ์ องค์วงศ์สกุล

กรรมการบริษัท

ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร

-ไม่เปลีย
่ นแปลง-

2) นางบุญทิพย์ ช ้างนิล

กรรมการบริษัท

กรรมการผู ้จัดการ

-ไม่เปลีย
่ นแปลง-

3) นางสาวฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์

กรรมการบริษัท

ผู ้จัดการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน

รองกรรมการผู ้จัดการ

4) นางสาววลัยลักษณ์ คูหเพ็ญแสง

-

ผู ้จัดการทัว่ ไป

-ไม่เปลีย
่ นแปลง-

5) นางสาวกิง่ กาญจน์ พิพธ
ิ ปรีชากุล

-

รองผู ้จัดการฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

ผู ้จัดการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน

จึงเรียนมาเพือ
่ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางบุญทิพย์ ช ้างนิล)
กรรมการผู ้จัดการ
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