
แผนท่ีสถานท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 
Map of The Annual General Meeting 

Meeting Venue 

เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12:00 น. 

วนัจนัทรท่ี์ 30 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. 
Monday 30th, January 2017, at 2 p.m. 

สถานท่ีจดัประชุม / Venue 
ณ หอ้งประชมุชัน้ 2 อาคารวทิยานุสรณ์  
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) วงัน้อย Site (กม. 65) 
เลขที ่157 ถ.พหลโยธนิ ต.ล าไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรอียธุยา 
Vitya Memorial Hall 2nd Floor, Inoue Rubber (Thailand) PCL. 
157 Phaholyothin Rd., Lamsai, Wangnoi, Ayutthaya 13170 (Km. 65) 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม For more information:  
แผนกนกัลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations Department) 

Google Map: 14°14'02.5"N 100°42'31.9"E 

ir@ircthailand.com 02-996-0890 ext. 243 
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เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเดนิทางมาเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ในวนัจนัทรท์ี ่30 ม.ค.2560 
เวลา 14:00 น. (เปิดใหล้งทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป) ณ หอ้งประชุมชัน้ 2 อาคารวทิยานุสรณ์ บรษิทั 
อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขที ่157 ถ.พหลโยธนิ ต.ล าไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรอียุธยา 13170 นัน้  
บรษิทัฯ จงึได้จดัเตรยีมบรกิารรถรบั-ส่งผู้ถอืหุ้นระหว่างจุดจอดรถรบั-ส่ง บริเวณลานจอดรถยนต ์สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 
ศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย ทางออก 2 และ บริเวณลานจอดรถยนต ์สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต ทางออก 2  
To provide convenience to the shareholders attending the 2017 Annual General Meeting of Shareholders (the “AGM”) to be held by Inoue 
Rubber (Thailand) Public Company Limited on Monday 30th January, 2017 at 14:00 p.m. (registration starts from 12:00 p.m. onwards) at Vitya 
Memorial Hall, 2nd Floor, Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited, 157 Phaholyothin Rd., Lamsai, Wangnoi, Ayutthaya 13170. The 
Company will arrange shuttle services from the pick up - drop off location at the parking area of the MRT Thailand Cultural Center (Exit 2) 
and at the car park area of the BTS Mochit (Exit 2) as show below in the pick up - drop off location maps. 

แผนท่ีจดุจอดรถรบั-ส่งผูถื้อหุ้น 
Mini-Van Services for Annual General Meeting 

 ตอ้งการส ารองทีน่ัง่การเดนิทางล่วงหน้ากรุณาตดิต่อ / Reserve for Shuttle Services: แผนกนกัลงทุนสมัพนัธ ์(IR) 

ir@ircthailand.com 02-996-0890 ext. 243 

รายละเอียด:  รถคนัที ่1 ออกเวลา 12:00 น. 
(Description)  1st Round will leave at 12:00 p.m. 
  รถคนัที ่2 ออกเวลา 12:30 น. 
  2nd Round will leave at 12:30 p.m. 
ติดต่อ:  คณุต๊ินา (K.Tina) 098-259-7868 
  Line ID: tina_wantana 
(Contact)  คุณเก่ง (K.Keng) 091-709-6590  

MRT สถานีศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย (ทางออก 2)  
Thailand Cultural Centre Station (Exit 2) 

รายละเอียด:  รถคนัที ่1 ออกเวลา 12:00 น. 
(Description)  1st Round will leave at 12:00 p.m. 
  รถคนัที ่2 ออกเวลา 12:30 น. 
  2nd Round will leave at 12:30 p.m. 
ติดต่อ:  คณุปุ้ ย (K.Pui) 083-095-3039  
                   Line ID: 967309 
(Contact)  คุณปู (K.Poo) 084-388-4335   

BTS สถานีหมอชิต (ทางออก 2) Mo Chit Station (Exit 2) 
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