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เจาะลึกโลจสิติกส์
อจัฉรยิะแห่งอาเซยีน

AS E A N  S m a r t  L o g i s t i c s  
Network (ASLN) เป็น็แพลตฟอร์ม์ 
เพ่� อส่่งเส่ร์ิมความเชื่่� อมโยงและ
การ์ใช้ื่โคร์งส่ร์้างพ่� นฐานด้้าน 
โลจิิส่ติกส่์ อัจิฉร์ิยะและยั� งย่น 
พร์อ้มพฒันาความร์ว่มมอ่ร์ะหว่าง
ป็ร์ะเทศส่มาชื่ิก 10 ป็ร์ะเทศใน
อาเซีียน โด้ยส่นับส่นุนนโยบาย 
ASEAN Connectivity Master 
Plan 2025  

ASLN เ ปิิดตััวอย่่าง เ ป็ินทางการ 
ในเดือนพฤศจิิกาย่น 2563 ผ่่าน
โครงการแรกคือการพัฒนาศูนย่์ Vinh 
Phuc Inland Container Depot  
Logistics Centre (Super Port) 
ระหว่างสิิงคโปิร์และเวีย่ดนาม ซึ่่�ง
ในปัิจิจุิบัันมีการเปิิดตััวโครงการไปิ
แล้ว 2 โครงการ โดย่ 1 โครงการอยู่่
ในเวีย่ดนาม และอีก 1 โครงการอยู่ใ่น
กัมพูชา

Vinh Phuc ICD Logistics Centre - 
เวียีดนาม

Vinh Phuc ICD Logistics Centre เป็ิน
โครงการแรกภาย่ใต้ัโปิรเจิค ASLN ตัั�ง
อยู่่ทางตัอนเหนือของเวีย่ดนาม โดย่
เวีย่ดนามและสิิงคโปิร์ได้ร่วมเปิิดตััว
โครงการดังกล่าวในเดือนพฤศจิิกาย่น 
2563 โดย่มีนาย่กรัฐมนตัรีจิากทั�ง 2 
ปิระเทศเข้ารว่มงาน
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ภาย่ใต้ัโครงการนี�จิะเน้นที�การพัฒนา
คลังสิินค้าและศูนย่์โลจิิสิติักสิ์ภาย่ใน
ปิระเทศที�ตัั�งอยู่่ในเมือง Vihn Phuc 
หรือเรีย่กอีกชื�อหน่�งว่า Super Port 
ซึ่่�งเมื�อดำาเนินการแล้วเสิร็จิ ศูนย่์แห่ง
นี�จิะกลาย่เป็ินศูนย่์โลจิิสิติักสิ์ที�ใหญ่่
ที�สิุดแห่งหน่�งในเวีย่ดนามเหนือ เชื�อม
สิวนอุตัสิาหกรรมกว่า 20 แห่งเข้าด้วย่
กันทั�งทางรถไฟ ทางถนน และทาง
อากาศ รวมถ่งเชื� อมกับักรุงฮานอย่ 
ท่าอากาศย่านนานาชาติัไฮฟอง และ
มณฑลยู่นนานของจีิน

ทั�งนี� โครงการดังกล่าวบัริหารจัิดการ
โดย่บัริษััท T&T Group ของเวีย่ดนาม 
และบัริษััท YCH Group ของสิิงคโปิร์ 
โดย่มีมูลค่าลงทุนกว่า 166 ล้านดอลลาร์ 
สิหรัฐ หรือปิระมาณ 5.5 พันล้านบัาท

Phnom Penh Logistics Complex 
- กััมพููชา

ในเดือนมีนาคม 2564 ที�ผ่่านมา  
กระทรวงโย่ธาธิการและขนสิ่งของ
กัมพูชาและบัริษััท YCH group ของ

สิงิคโปิรไ์ด้รว่มกันวางกรอบัความตักลง
เพื�อพฒันาศูนย่ ์Phnom Penh Logistics 
Complex ในกัมพูชา ซึ่่�งศูนย์่ดังกล่าว
จิะถูกออกแบับัให้มีความทันสิมัย่ระดับั
โลก โดย่นำาเทคโนโลย่โีลจิิสิติักส์ิเขา้มา
ใช้เพื�อปิรับัปิรุงความสิามารถในการ
ฟ้� นตััว ความสิามารถในการติัดตัาม
สิถานะการขนสิ่ง รวมถ่งความลื�นไหล 
ในกระบัวนการทางโลจิิสิติักสิ ์นอกจิากนี� 
ย่งัมีสิถาบันัฝึึกอบัรมและศูนย์่สิตัาร์ทอัพ
เพื�อฝึึกอบัรมทรัพย่ากรมนุษัย่์ในภาค 
โลจิิสิติักสิ์ของกัมพูชาอีกด้วย่

ทั�งนี� โครงการดังกล่าวมีเป้ิาหมาย่ที�จิะ
พฒันาให้เป็ิน Super Port ตัามแนวคิด
ของ YCH Group เช่นเดีย่วกันกับั
โครงการในเวีย่ดนาม โดย่มีมูลค่าการ
ลงทุนอยู่ที่�ปิระมาณ 200 ล้านดอลลาร์
สิหรัฐและจิะเริ�มโครงการอย่่างจิริงจัิง
ในปีิ 2565

โอกัาสสำาหรับันักัลงทุุนต่่างชาติ่

ทั�ง 2 โครงการภาย่ใต้ั ASLN เป็ินเทรนด์ 
ที�อาจิเกิดข่�นในอนาคตั โดย่เฉพาะ

อย่่างยิ่�งเมื� อทั�ง 2 โครงการมีความ
เกี�ย่วข้องกับับัริษััท YCH Group ของ 
สิงิคโปิร์ที�เป็ินผู้่นำาการพัฒนาโครงสิร้าง
พื�นฐานด้านโลจิิสิติักสิ์ในปิระเทศที�
พัฒนาน้อย่กว่า และถ่งแม้ว่าโครงการ 
ASLN อาจิไม่ได้มี YCH Group มา
เกี�ย่วข้องทั� งหมด แต่ัก็นับัว่าเป็ิน
กรณีศ่กษัาที�อาจิจิะได้เห็นบัริษััทที�มี
ปิระสิบัการณ์ ความเชี�ย่วชาญ่ และ
ทรัพย่ากรจิากตัลาดที�พัฒนามากกว่า
เข้ามาร่วมเป็ินผู้่นำาในโครงการอื�นๆ 
รว่มกับับัรษัิัทท้องถิ�นจิากปิระเทศนั�นๆ 
ในอนาคตั

แม้ว่าผู้่มีอำานาจิหลักของ ASLN จิะอยู่่
ในอาเซึ่ีย่น แต่ับัริษััทต่ัางชาติัอาจิเข้า
มามีสิ่วนเกี�ย่วข้องผ่่านบัริการการให้
คำาปิร่กษัา หรือสิินค้าและบัริการที�ใช้
สิำาหรับัพัฒนาโครงสิร้างพื�นฐาน หรือ
ความร่วมมือในรูปิแบับัอื�นๆ หรืออาจิ
เข้ามาเป็ินผู้่สินับัสินุนหลักด้านเงินทุน
ของโครงการต่ัางๆ ภาย่ใต้ั ASLN ได้

นอกจิากนี� ธุรกิจิต่ัางชาติัที�ดำาเนินการ
อยู่่ภาย่ในอาเซึ่ีย่นก็ย่ังได้รับัปิระโย่ชน์
จิากโครงการนี�แม้ว่าจิะไม่ได้เข้ามา
เกี�ย่วข้องโดย่ตัรงก็ตัาม เพราะความ
ร่วมมือกันในระดับัภูมิภาคที�มากข่�น 
จิะช่วย่สิร้างระบับัโลจิิสิติักสิ์ในระดับั 
ภูมิภาคให้ถกูข่�น เรว็ข่�น มีปิระสิิทธภิาพ
มากข่�น ซึ่่�งนับัว่าเป็ินผ่ลดีต่ัอการค้า
และบัริการต่ัางๆ ทั�วทั�งอาเซึ่ีย่น
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