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บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด(มหาชน)
STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED

Notice of Meeting
หนังสือเชิญประชุม

เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
The Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2021

 12 มีนาคม 2564

Meeting Date   :    Thursday, April 08, 2021 at 13:30 hrs.
วันที่ประชุม    :   วันพฤหัสบดีที่ 08 เมษายน 2564 เวลา 13:30 น.

สถานที่ประชุม   :   ห้องประชุม 211-213 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (ไบเทคบางนา) 88 ถ.เทพรัตน บางนาใต้ บางนา กรุงเทพฯ
Meeting Venue :   211-213 Room Bangkok International Trade & Exhibition Centre  BITEC ,88 Debaratna road, Bangna, Bangkok

ของ      บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด(มหาชน)
of STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED

which the identification (ID) number
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน........................................................ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ............................................................ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee

ข้าพเจ้า..........................................................................................เป็น[  ]ผู้ถือหลักทรัพย์ [  ]หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

( ........................................................... )

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม
สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง
พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR
Code หรือ URL https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=SFLEX&date=210408 หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: http://www.starflex.co.th/ / โทร 027082555 ต่อ 2102 / email : charoon@starflex.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999
For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration.
For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card or
passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL
https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=SFLEX&date=210408
You can also contact the issuer for the annual report
Website : http://www.starflex.co.th/ /Tel. +66 27082555 Ext. 2102 / email : charoon@starflex.co.th
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999
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