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แบบฟอรม์ 2 
(Form 2) 

 
แบบเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการ บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั (มหาชน) 
(Form to Nominate Candidates for Directorship of EASY BUY Public Company Limited) 

 
 

ขา้พเจา้:              

Name 

ทีอ่ยู่:               
Address  

โทรศพัท:์              
Telephone 

โทรสาร:              

Facsimile 

อเีมล:์              

Email 

จ านวนหุน้ทีถ่อืครอง:          หุน้ 
Number of shareholding:         share(s) 

 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคจ์ะเสนอชือ่ (นาย/นาง/นางสาว)      

เพื่อเขา้รับการพจิารณาคัดเลอืกเป็นกรรมการบรษัิท อซีี ่บาย จ ากัด (มหาชน) (บรษัิทฯ) ในปี 2563 โดยบุคคล

ดังกลา่วใหค้วามยนิยอมและรับรองว่าขอ้ความทีแ่จง้ไวใ้น “แบบประวัตขิองบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เพือ่เขา้รับ

การคัดเลอืกเป็นกรรมการบรษัิท ประจ าปี 2563” (แบบฟอรม์ 3) และเอกสารประกอบการพจิารณามคีวามถูกตอ้ง 

เป็นจรงิ ทกุประการ 

I would like to nominate (Mr./Mrs./Miss)        as 

a candidate for directorship of EASY BUY Public Company Limited (The Company) for the year 2020. 

The person has given his/her consent and certified that the information provided in “Profile of the 

Nominated Candidate for Directorship for the year 2020” (Form 3) and supporting documents are true 

and correct in every aspect. 

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มลูขา้งตน้ หลักฐานการถอืหุน้ และเอกสารประกอบเพิม่เตมิทีแ่นบมาพรอ้มกนันี้

ถกูตอ้งทกุประการและยนิยอมใหบ้รษัิทเปิดเผยขอ้มูลหรอืเอกสารหลักฐานดงักลา่วได  ้

(I hereby certify that the above information, evidence, and supporting documents are true and 

correct in every aspect. I also consent to the disclosure of such information or evidence if the Company 

deems it necessary.) 

 
ลงนาม     ผูเ้สนอ 

Sign     Proposer 

  

  วนัที ่      

  Date 
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หมายเหต ุ

1. ผูถ้อืหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงัตอ่ไปนี้ 

1.1 หลกัฐานแสดงตน 

1.1.1 กรณีบุคคลธรรมดา: ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

1.1.2 กรณีนติบิคุคล: ส าเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอื

เดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามทีไ่ดล้งชือ่ในแบบเสนอชือ่

บคุคลเพือ่เขา้รับการคดัเลอืกเป็นกรรมการ  

2. ผูถ้อืหุน้สามารถสง่แบบเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับการคัดเลอืกเป็นกรรมการ ประจ าปี 2563 อย่างไม่เป็นทางการ

ทางโทรสารทีห่มายเลข 0-2695-0169 (ระบสุว่นงานเลขานุการบรษัิท ฝ่ายแผนงานและประสานงานองคก์ร) หรือ

อเีมล ์cs.admin@easybuy.co.th  และจัดสง่ตน้ฉบับพรอ้มหลักฐานทีก่ าหนด มายังบรษัิทฯ ทางไปรษณีย ์ภายใน

วันที ่31 ธันวาคม 2562 โดยระบุสว่นงานเลขานุการบรษัิท ฝ่ายแผนงานและประสานงานองคก์ร บรษัิท อซีี ่บาย 

จ ากัด (มหาชน) ชัน้ 5 อาคารสารทรสแควร์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที ่98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 

3. กรณีทีผู่ถ้อืหุน้หลายรายรวมกันเสนอชือ่บุคคลเพื่อเขา้รับการคัดเลอืกเป็นกรรมการ ผูถ้ือหุน้ทุกรายตอ้งกรอก

ขอ้มูลในแบบเสนอชือ่บุคคลเพื่อเขา้รับการคัดเลอืกเป็นกรรมการ และลงชือ่ไวเ้ป็นหลักฐาน และรวบรวมเป็นชุด

เดยีวกนัน าสง่ใหบ้รษัิทฯ 

 

Remark: 

1. Shareholder must attach the following evidence: 

1.1 Identification 

1.1.1 In case of individual: A certified true copy of identification card or passport (in case of 

foreigner) 

1.1.2 In case of juristic person: A copy of the company’s affidavit, and copy of identification 

card or copy of passport (in case of foreigner) of the authorized signatory who signed in 

the Form to Nominate Candidates for Directorship 

 

2. Shareholder can, as unofficial notification, send the Form to Nominate Candidates for 

Directorship for 2020 Annual General Meeting of Shareholders in advance via facsimile at no. 

0-2695-0169 (please specify—To: Company Secretary, Corporate Planning and Coordination 

Department) or email: cs.admin@easybuy.co.th, and then send the original documents 

attached with the specified evidences via registered mail, as official notification, within 31 

December 2019 to the Company by specifying—To: Company Secretary, Corporate Planning 

and Coordination Department, EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED, 5th Floor, Sathorn 

Square Office Tower, No. 98, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500. 

 

3. In case more than one shareholders jointly propose the agenda, the Form to Nominate Candidates 

for Directorship must be filled and signed as evidence by all such shareholders and compiled into 

one file while submission to the Company 
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แบบฟอรม์ 3 
(Form 3) 

ประวตัขิองบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 

เพือ่รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการ ประจ าปี 2563 

(Profile of the Nominated Candidate for Directorship for the year 2020) 

 
 

ชือ่:             
Name 

ทีอ่ยู่:             
Address  

สญัชาต:ิ     วนัทีเ่กดิ:       อายุ:    ปี 

Nationality   Date of birth     Age          year(s) 

  
โทรศพัท:์     โทรสาร:     อเีมล:์     

Telephone   Facsimile    Email 

คณุวฒุทิางการศกึษา (Education Background) 

ปีทสี าเร็จ 
(Year of graduation) 

ระดบัการศกึษา 
(Education Level) 

สถาบนัการศกึษา 
(Educational Institution) 

สาขาวชิา 
(Major/Specialization) 

    

    

    

 
ประวตักิารทางานภายใน 5 ปี (Working experiences in the past 5 years) 

ตัง้แตปี่ 

(From year) 

ถงึปี  

(To year) 

บรษัิท/ประเภทธรุกจิ  

(Company / Type of business) 

ต าแหน่ง  

(Position) 

    

    

    

    

 

การผ่านการอบรมหลกัสตูรกรรมการทีจั่ดโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) (โปรดแนบส าเนา
หลกัฐานการผา่นการฝึกอบรม พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

(Experience in director course of Thai Institute of directors (IOD) (Please enclose a certified true copy 
of training certificate)) 

ปี 

(Year) 

หลกัสตูร  

(Course) 

  

  

 

ความสามารถ / ความเชีย่วชาญ (Competency / Expertise) 

ล าดับที ่ 
(No.) 

รายละเอยีด  
(Details) 

  

  

 
 

-Photo- 
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จ านวนหุน้ทีถ่อืครอง:          หุน้ 

Number of shareholding:      share(s) 

 
การมสีว่นไดส้ว่นเสยีท ัง้ทางตรง และ/หรอืทางออ้มในฐานะทีเ่ป็นคูส่ญัญากบับรษิทัฯ (โปรดระบลุักษณะของ

กจิกรรมและลกัษณะสว่นไดเ้สยีพรอ้มระบมุลูคา่ของรายการ) 

(Please specify any direct and/or indirect interests in the Company as counterparty (Please specify nature 

of transaction, and characteristic of such interests, and transaction value)) 

            

             

 

การถอืหุน้ หรอืร่วมเป็นกรรมการในบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ (โปรดระบุชือ่บรษัิท จ านวนหุน้ทีถ่อื รอ้ยละ

ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด) 

(Please specify any shareholding or directorship of any related company of the Company (Please specify 

company’s names, number of shares held ,and percentage of total number of the voting rights)) 

            

             

 

การถอืหุน้ หรอืเขา้รว่มเป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการของบรษิทัทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพ

เดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัฯ (โปรดระบุชือ่หา้งหุน้สว่น / บรษัิท จ านวนหุน้ทีถ่อื คดิเป็น

รอ้ยละของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด และประเภทธรุกจิของหา้งหุน้สว่น / บรษัิท ดงักลา่ว) 

(Please specify any shareholding or partnership, or directorship of any company that operates the same 

nature of business as the Company and is in competition with the business of the Company (Please specify 

partnership’s name, company’s name, number of shares held, percentage of total number of the voting 

rights and its nature of business)) 

            

             

ขา้พเจา้ใหค้วามยนิยอมในการถูกเสนอชือ่เพือ่รับการพจิารณาคัดเลอืกเป็นกรรมการของบรษัิท อซีี ่บาย 

จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2563 และขอรับรองวา่ขอ้มูลของขา้พเจา้ทีร่ะบขุา้งตน้นัน้ถูกตอ้ง ครบถว้นและเป็นความ

จรงิทกุประการ และขอรับรองวา่ขา้พเจา้เป็นผูม้คีณุสมบตั ิและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายก าหนด 

(I hereby consent to the nomination as director of EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED for 

the year 2020, and certify that all the above information provided are true and correct in every aspect. 

I also certify that I am qualified and do not have any prohibited characteristic as stipulated by law.) 

 

ลงนาม      ผูไ้ดรั้บการเสนอชือ่ 

  Sign   Nominated Person 

  

  วนัที ่      

  Date 

 


