
Giám đốc điều hành ASML xây dựng cụm chip 

mới ở Hàn Quốc, thúc đẩy ngành công nghiệp 

Việc xây dựng một cụm chip mới ở Hàn Quốc phản ánh sự chuẩn bị của 

nhà sản xuất thiết bị chip Hà Lan ASML Holding NV cho sự tăng trưởng 

bền vững trong một ngành công nghiệp đang mở rộng nhanh chóng, CEO 

của hãng cho biết. 

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành ASML Peter Wennink cho biết trong một 

cuộc họp báo ở Seoul, cơ sở cung ứng của Hàn Quốc “là một cơ hội quan 

trọng” để công ty phát triển hơn nữa. 

Yonhap đưa tin rằng Wennink đang tham dự lễ động thổ, dự kiến diễn ra 

vào ngày mai, cho một cụm chip mới trị giá 181 triệu USD ở Hwaseong, 

cách Seoul khoảng 40 km về phía nam. 

Khi hoàn thành vào cuối năm 2024, cụm 16.000 mét vuông sẽ bao gồm 

một trung tâm sửa chữa địa phương, trung tâm đào tạo và R&D, trung tâm 

giáo dục và trải nghiệm. 

 

Ông nói: “Điều quan trọng là” phải cộng tác chặt chẽ với khách hàng địa 

phương vào thời điểm “độ phức tạp kỹ thuật (của sản xuất chip) tăng lên”. 

 



“Việc có một trung tâm đào tạo ở đây” cũng “rất quan trọng vì nó sẽ giúp 

đưa công nghệ đến gần hơn với khách hàng,” ông nói thêm. 

Công ty Hà Lan này là nhà sản xuất máy in khắc cực tím (EUV) duy nhất 

trên thế giới, thiết bị quan trọng để sản xuất chip tiên tiến. 

Hàn Quốc, quê hương của hai nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới - 

Samsung Electronics Co. và SK Hynix Inc. - là thị trường trọng điểm của 

ASML, chiếm 33,4% tổng doanh thu thuần năm 2021, theo công ty. Đó là 

29,7 phần trăm của năm trước. 

Wennink cho biết, trong khi những cơn gió ngược từ khủng hoảng kinh tế 

vĩ mô toàn cầu sẽ tiếp diễn trong thời gian tới, ngành công nghiệp bán dẫn 

sẽ chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ liên tục, được thúc đẩy bởi sự đổi 

mới của ngành, sự cạnh tranh của xưởng đúc và các ứng dụng chip đang 

phát triển, chẳng hạn như chất bán dẫn ô tô. 

Ông cho biết thị trường chất bán dẫn ước tính sẽ tăng gấp đôi quy mô vào 

năm 2030, đạt từ 1 nghìn tỷ USD đến 1,3 nghìn tỷ USD. 

Ông nói: “Nhu cầu đối với các sản phẩm của chúng tôi vẫn cao hơn những 

gì chúng tôi có thể sản xuất. 

Ông cho biết, cụm Hwaseong mới sẽ giúp công ty có “chỗ đứng vững chắc 

hơn” tại Hàn Quốc, nơi có “năng lực kỹ thuật và đổi mới ở mức độ cao”, 

cũng như tiềm năng lớn để “phát triển cơ sở cung ứng của chúng tôi”. 

Một phần với sự trợ giúp của việc mở rộng, Wennink hy vọng sẽ tăng gấp 

ba lần doanh thu hàng năm của công ty lên 60 triệu euro vào năm 2030. 

Công ty có trụ sở tại Veldhoven đã thành lập văn phòng tại Hàn Quốc vào 

năm 1996 và đã phát triển với khoảng 2.000 nhân viên địa phương tại đây. 

Nó có kế hoạch thuê thêm 1.400 công nhân trong thập kỷ tới. 

Có trụ sở chính tại Hwaseong, ASML Hàn Quốc có thêm ba văn phòng khu 

vực, đặt tại Icheon, Cheongju và Pyeongtaek, nơi các đối tác chip chính 

của Hàn Quốc, Samsung Electronics và SK Hynix, điều hành các cơ sở 

sản xuất chip lớn. 

Nó cũng điều hành một trung tâm phân phối toàn cầu ở Incheon, cách 

Seoul 27 km về phía tây. — Bernama 

 


