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คิง เพาเวอร เดินหนาขับเคลื่อนธุรกิจ พรอมขอบคุณคนไทย รวมใจ
อยูบานหยุดเชื้อเพื่อชาติ
คิง เพาเวอร เดินหนาขับเคลื่อนธุรกิจ ภายใตการเปดใ
หบริการไดในวิถีใหม เผยแคมเปญ THANK YOU FO
R STAYING SAVE AND SAFE ขอบคุณคนไทยรวมใ
จอยูบานหยุดเชื้อเพื่อชาติ แบบครบวงจรทั้งออฟไลนแ
ละออนไลน พรอมยืนหยัดเคียงขางคนไทย พนักงาน
พันธมิตรทางการคา ฝาวิกฤตโควิด-19 ไปดวยกัน
นายอัยยวัฒน ศรีวัฒนประภา ประธานเจาหนาที่บริห
าร กลุมบริษัท คิง เพาเวอร กลาววา “ปจจุบันสถานก
ารณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยเ
ริ่มคลี่คลาย จำนวนผูติดเชื้ออยูในระดับที่ดูแลได ซึ่งเ
ปนผลจากความรวมมือรวมใจของคนไทยในการรวม
พลัง #อยูบานหยุดเชื้อเพื่อชาติ โดยรัฐบาลคลายล็อค
ดาวน ใหหางสรรพสินคาและรานอาหารเปดใหบริการ
ไดอีกครั้ง ภายใตมาตรการควบคุมโรคระบาด เพื่อให
สังคมและเศรษฐกิจโดยภาพรวมสามารถเดินหนาตอ
กลุมบริษัท คิง เพาเวอร ในฐานะผูดำเนินธุรกิจคาปลี
กและสินคาปลอดอากร ชั้นนำระดับโลก และผูนำธุรกิ
จรีเทลเพื่อการทองเที่ยวชั้นนำของเมืองไทย(Travel R
etail) ไดกลับมาเปดใหบริการอีกครั้งดวยความมุงมั่น
ดูแลความสะอาด สุขอนามัยภายใตมาตรการ King P
ower Care Power และเดินหนาขับเคลื่อนธุรกิจอยาง
ครบวงจรในชองทางการขายออฟไลนผานหนาราน พ
รอมดำเนินการเชิงรุกตอเนื่องในชองทางออนไลนจาก
กลยุทธ King Power Team Power ผาน www.kingp
ower.com และแอปพลิเคชั่น KINGPOWER ภายใตแ
นวคิด ‘ขอบคุณ’ คนไทยที่ทำใหทุกธุรกิจกลับมาเดินห
นาไดอีกครั้ง ภายใตแคมเปญ THANK YOU FOR ST
AYING SAVE AND SAFE ตั้งแตวันนี้ – 30 มิถุนายน
นี้ ที่ลูกคามั่นใจไดถึงความ SAVE และ SAFE ทั้งในร
ะบบออฟไลนและออนไลน

โดยการ ‘ขอบคุณ’ ครั้งนี้ ในชองทางออฟไลน ซึ่งเปนก
ารใหบริการผานหนาราน ดวยการสรางความ ‘มั่นใจ’
เรื่องความสะอาด เนนย้ำสุขอนามัย ดวยการเปลี่ยน เ
พิ่ม อุปกรณเพื่อใชในการใหบริการ การบริหารจัดการ
พื้นที่ ที่ลูกคาสามารถสัมผัสไดถึงความแตกตาง และ
สัมผัสประสบการณชอปปงอยางมั่นใจ สะดวกสบายเ
สมือนอยูบาน รวมถึงการ ‘ขอบคุณ’ ผานสิทธิประโยช
นจากการชอปปงที่เชื่อมโยงระบบออฟไลน ที่หนาราน
คิง เพาเวอร รางน้ำ และออนไลนเขาดวยกันกลาวคือ
ลูกคาคนไทยสามารถเลือกชมและซื้อสินคา Home D
elivery พรอมรับสวนลด On Top 5% และจัดสงถึงบา
นภายใน 7 วัน รวมถึงเซอรไพรสสุดพิเศษใหกับลูกคา
ที่ซื้อสินคา ลักซชัวรี แบรนด ในราคาดิวตี้ฟรี ดวยบริก
ารจัดสงใหถึงบานฟรี พรอมสวนลดสูงสุด 20% โดยไ
มตองมีไฟลทบิน นอกจากนี้ คิง เพาเวอรเอาใจลูกคา
คนไทยดวยโปรโมชั่นรับเกินคุม เมื่อมียอดจองหรือชอ
ป 20,000 บาทขึ้นไป(สุทธิ( / ใบเสร็จ รับสวนลด On T
op 10% พรอมผอนสบายสูงสุด 10 เดือน พิเศษ ! สำ
หรับสมาชิก คิง เพาเวอร รับคูปองสวนลด 2,000 บาท
(สำหรับชอป 4,000 บาท/ใบเสร็จ ไมสามารถใชกับแ
ผนกน้ำหอมและเครื่องสำอาง) พรอมเอาใจสายกินดว
ยโปรโมชั่นชอปอิ่มฟรีสูงสุด 300 บาท/ใบเสร็จรับเงิน เ
มื่อชอปตามเงื่อนไข ที่ศูนยอาหารสตรีทฟูดส Thai Ta
ste Hub ชั้น 3 คิง เพาเวอร รางน้ำในสวนของแคมเป
ญ THANK YOU FOR STAYING SAVE AND SAFE
เพื่อขอบคุณลูกคาที่อยูบานและไววางใจ ชอปออนไล
นกับ คิง เพาเวอร ดวยการมอบสวนลดสูงสุด 65% ทั้ง
เว็บไซตกับสินคามากกวา 10,000 รายการ เมื่อชอปค
รบ 6,000 บาท (สุทธิ) ในครั้งแรก ลูกคาจะไดรับสวนล
ด 1,000 บาท
( ที่มา :marketingoops! )
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บริษัท มาดามโอ จำกัด
วันที่ 07 กรกฎาคม 2563

บริษัท วงษอนันการพิมพ จำกัด
วันที่ 07 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2563
เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2563
เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท

ดวยคณะกรรมการของบริษัทไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 31 กรกฎาคม
2563 เวลา 10:00 น. ณ 135 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 18 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้

ดวยคณะกรรมการของบริษัทไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 31 กรกฎาคม
2563 เวลา 10:00 น. ณ 212/229 ซอยเพชรเกษม 16 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
2. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรับรองงบการเงินประจำป
3. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาตอบแทนประจำป
4. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
5. พิจารณาเงินปนผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและบำเหน็จกรรมการ
6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
2. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรับรองงบการเงินประจำป
3. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาตอบแทนประจำป
4. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
5. พิจารณาเงินปนผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและบำเหน็จกรรมการ
6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนไปประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน โดยพรอมเพรียง
กันดวย จักขอบพระคุณยิ่ง

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนไปประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน โดยพรอมเพรียง
กันดวย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(นางสาว วรพัศทาอร วาดรักชิด)
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ขอแสดงความนับถือ
(นาย นายสนธยา วงษมณีเทศ)
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม
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