
99 หมู่ที� 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 ประเทศไทย โทรศพัท ์(035) 350 880 โทรสาร (035) 350 881 www.aapico.com 

99 Moo 1, Hitech Industrial Estate, Tambol Ban Lane, Amphur Bangpa-in, Ayuthaya Province 13160, Thailand  Tel (035) 350 880  Fax (035) 350 881  Website: www.aapico.com 

 

 
 1 
 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน)   
AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED  
 

  
 
 วนัที� 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 
 
เรื�อง: การลงนามในบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) ในการจดัตั�งโรงงานผลิตตวัถงัรถยนตใ์นประเทศเวยีดนาม   

เรียน: กรรมการและผูจ้ดัการ  
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
  
 บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) (“อาปิโก” หรือ “บริษัทฯ”) ขอแจง้ให้ทราบว่า บริษทัฯ ไดร่้วมลงนามใน
บนัทึกความเขา้ใจ (MOU) กบับริษทั วินฟาสท์ เทรดดิ�ง แอนด์ โปรดกัชั�น จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัในเครือของกลุ่มบริษทัวินกรุ๊ป 
ประเทศเวียดนาม ในการจัดตั�งโรงงานผลิตชิ�นส่วนโลหะปั�มขึ�นรูปและประกอบตวัถงัรถยนต์ที�  VINFAST Supplier Park 
เมืองไฮฟอง ประเทศเวยีดนาม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อผลิตตวัถงัรถยนต ์(Body in White) สาํหรับรถยนต ์2 รุ่นแรกของวนิฟาสท ์
ไดแ้ก่ รถยนตน์ั�งแบบ 4 ประตู (ซีดาน) และรถยนตเ์อนกประสงค ์(เอสยวูี) ซึ� งคาดวา่จะเริ�มดาํเนินการผลิตในช่วงไตรมาสที� 3 
ของปีพ.ศ. 2562    

 การลงทุนร่วมกนัในครั� งนี� คาดวา่จะมีมูลค่ารวมทั�งสิ�น �.� พนัลา้นบาท (หรือประมาณ �� ลา้นเหรียญสหรัฐ) โดย
อาปิโกและวินฟาสท์จะถือครองหุ้นในสัดส่วน ��% และ ��% ตามลาํดบั โดยโรงงานจะสร้างบนพื�นที�ขนาด �.� เฮกตาร์ (ซึ� ง
เทียบเท่ากบั ��,��� ตารางเมตร หรือประมาณ �� ไร่) ที� VINFAST Supplier Park ในเมืองไฮฟอง 

 “การร่วมลงทุนระหวา่งเราและอาปิโกไฮเทคนบัเป็นโครงการแรกของการผลิตชิ�นส่วนยานยนตแ์ละอุปกรณ์ตกแต่ง
รถยนตใ์นประเทศเวยีดนาม และดว้ยความร่วมมือครั� งนี�  เราเชื�อวา่จะมีบริษทัในประเทศและบริษทัต่างชาติเขา้ร่วมลงทุนเพิ�มขึ�น
ในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตชิ�นส่วนยานยนต ์นบัเป็นกา้วสาํคญัในการสร้างระบบธุรกิจที�ครบวงจรสาํหรับอุตสาหกรรมการ
ผลิตรถยนตใ์นประเทศเวยีดนาม” นาย เหวยีน เวยีด กวาง รองประธานและประธานเจา้หนา้ที�บริหาร กลุ่มบริษทัวนิกรุ๊ป กล่าว 

 ทั�งนี�  วินฟาสท์จะเป็นผูล้งทุนสร้างโรงงานดว้ยเงินทุน �� ลา้นเหรียญสหรัฐ และจดัเตรียมความพร้อมให้โรงงานมี
ศกัยภาพความสามารถเพื�อรองรับการผลิต ในขณะที�อาปิโกจะรับผิดชอบในดา้นการบริหารจดัการโดยรวม ซึ� งรวมถึง ดา้น
เทคโนโลยีและองคค์วามรู้ การออกแบบผงัโรงงาน และการจดัหาอุปกรณ์ในการผลิตที�เหมาะสม  นอกจากนี�  อาปิโกจะเป็น
ผูผ้ลิตอุปกรณ์จบัยดึและแม่พิมพท์ั�งหมดสาํหรับรถยนตข์องวินฟาสท ์ซึ� งคาดวา่จะมีมูลค่ารวมประมาณ �.� พนัลา้นบาท (หรือ 
�� ลา้นเหรียญสหรัฐ)  โดยวนิฟาสทเ์ป็นผูจ้ดัหาอุปกรณ์จบัยดึและแม่พิมพใ์หก้บับริษทัร่วมทุนเพื�อใชใ้นการผลิตชิ�นส่วนตวัถงั
สาํหรับรถยนตข์องวนิฟาสท ์

 การร่วมทุนในครั� งนี�นบัวา่เป็นโครงการลงทุนที�ใหญ่ที�สุดของกลุ่มบริษทัอาปิโก ในดา้นของขนาดการลงทุน และมี
มูลค่าการลงทุนเป็นอนัดบั � ของการลงทุนในต่างประเทศของกลุ่มบริษทั หลงัจากการเขา้ลงทุนมูลค่า ��� ลา้นเหรียญสหรัฐ
เพื�อถือหุน้ ��.�% ในกลุ่มบริษทั Sakthi ประเทศอินเดีย ซึ�งมีธุรกิจอยูท่ั�วโลกเมื�อเดือนมิถุนายน ����  ปัจจุบนั อาปิโก มีฐานการ
ผลิตชิ�นส่วนยานยนตท์ั�วโลก รวมทั�ง อินเดีย ยโุรป สหรัฐอเมริกา เมก็ซิโก จีน และเวยีดนาม     

 “อาปิโก รู้สึกเป็นเกียรติอยา่งยิ�งที�ไดรั้บความไวว้างใจจากวินฟาสท์ในการร่วมลงทุนในครั� งนี�  ซึ� งจะเป็นการสร้าง
ประวติัศาสตร์หนา้ใหม่ใหก้บัประเทศเวยีดนามเมื�อรถยนต ์� รุ่นแรกที�ผลิตขึ�นเองในประเทศจะทาํการเปิดตวัในปีพ.ศ. ���� ใน
ขณะเดียวกนัการลงทุนในครั� งนี�นบัเป็นกา้วสาํคญัของอาปิโกในการเขา้ทาํธุรกิจในประเทศเวยีดนาม และเรามั�นใจวา่นี�เป็นเพียง
กา้วแรกของความสาํเร็จที�ยิ�งใหญ่ในอนาคตสาํหรับทั�ง � บริษทั” นาย เยบ็ ซู ชวน ประธานและประธานเจา้หนา้ที�บริหาร บริษทั 
อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน)  กล่าว          
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 บริษทั วินฟาสท์ เทรดดิ�ง แอนด์ โปรดกัชั�น จาํกดั เป็นบริษทัในเครือของกลุ่มบริษทั วินกรุ๊ป ซึ� งเป็นหนึ�งในกลุ่ม
ธุรกิจขนาดใหญ่ที�มีการเติบโตอยา่งรวดเร็วของประเทศเวยีดนาม โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดมากกวา่ ��� ลา้นลา้นดองเวยีดนาม 
(หรือประมาณ �� พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) และในปีพ.ศ. ���� กลุ่มบริษทัวินกรุ๊ปมีรายไดสู้งถึงกวา่ ��.� ลา้นลา้นดองเวียดนาม 
(หรือประมาณ �.� พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) ทั�งนี�  วนิฟาสทไ์ดเ้ปิดตวัโครงการผลิตยานยนตข์องบริษทัเมื�อวนัที� � กนัยายน ���� ที�
เมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม โดยมีเป้าหมายที�จะผลิตและสร้างสรรคย์านยนต์สัญชาติเวียดนามที�มีคุณภาพมาตรฐานระดบั
โลก ซึ� งโรงงานผลิตที� VINFAST Supplier Park นี� จะเป็นฐานที�สาํคญัในการเพิ�มการผลิตชิ�นส่วนยานยนตใ์นประเทศ และช่วย
สร้างระบบธุรกิจของการผลิตรถยนตใ์นประเทศใหย้ ั�งยนื     

 จึงเรียนมาเพื�อทราบ 
 
 
 
 
  ดว้ยความนบัถือ 
   
 
  --------------------------------- 
  (นายเยบ็ ซู ชวน) 
  ประธานและประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
  บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) 
 
 


