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GIỚI THIỆU 
SHIRE OAK INTERNATIONAL
Lịch sử phát triển và nhà sáng lập của chúng tôi

Lĩnh vực năng lượng tái tạo

 UK solar PV sites developed by the SOI team

Shire Oak International là nhà đầu tư và phát triển hàng đầu trong các dự án năng lượng tái tạo quy mô 
lớn tại các nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi. Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành người mở 
đường thực hiện và lan tỏa các giải pháp năng lượng tái tạo nhằm thúc đẩy sự thay đổi về sử dụng năng 
lượng tái tạo ở các nước đang phát triển.

Đội ngũ sáng lập và các thành viên đã thúc đẩy thành công những dự án năng lượng lớn nhất trong khu 
vực, có thể kể đến: nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất tại Anh, nhà máy điện thủy triều 320MW tại Vịnh 
Swansea đầu tiên trên thế giới. Cho đến nay, chúng tôi đã triển khai độc lập hơn 33 trang trại điện mặt trời, 
đồng thời phát triển đội ngũ thực hiện dự án ở nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm: Zimbabwe, Uganda, 
Colombia, Iraq và Việt Nam.

Với bề dày lịch sử phát triển, chúng tôi mong muốn mang những hiểu biết và kinh nghiệm chuyên sâu 
trong ngành đến các nền kinh tế đang bùng nổ tại châu Á. Mang trong mình sứ mệnh trở thành người tiên 
phong trong lĩnh vực điện mặt trời tại khu vực, chúng tôi không ngừng nỗ lực tiếp thu, áp dụng và triển khai 
các công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới.

Shire Oak International đang nỗ lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi toàn cầu sang năng lượng tái tạo - 
điều cần thiết để bảo tồn thế giới tự nhiên và nền kinh tế toàn cầu của chúng ta. Chúng tôi đặt mục tiêu 
xây dựng các dự án với công suất hơn 12GW năng lượng mặt trời toàn cầu với vốn đầu tư 13 tỷ USD và 
giảm phát thải 20 mega tấn CO2 mỗi năm vào năm 2030. Ở các nước đang phát triển, Shire Oak Interna-
tional đang cố gắng giải quyết hai vấn đề cụ thể: thiếu nhà phát triển các dự án năng lượng tái tạo và chi 
phí vốn cao cho các dự án này.

Bản đồ trong hình 1 cho thấy vị trí của nhiều địa điểm mà nhóm SOI đã thiết kế và phân phối ở Anh, với 
tổng công suất kết hợp là 365MW. Chúng tôi cung cấp chi tiết của một vài trong số các dự án này trên các 
trang sau: 
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Các dự án tại Châu Âu
Swansea Bay Tidal Lagoon

Masterplan

Trạng thái

Nguồn cung cấp điện:

Giá trị của thị trường trong nước 
tiềm năng cho tuabin và máy phát điện

Công suất lắp đặt
Ước tính số lượng 

Tuabin và máy 
phát điện cần thiết

 
Số tiền đầu tư

Vịnh Swansea 320 16 360 triệu bảng Anh

Cardiff 3,240MW 108 2.9 tỷ bảng Anh

Nhóm TPL gồm 
5 dự án 16,000MW 604 15.2 tỷ bảng Anh

Thi trường Anh gồm 
9 dự án 25,000MW 940 23 tỷ bảng Anh

Chiều dài bức tường: 9.5km
Diện tích: 11.5km2
Công suất điện tạo ra: 320MW
Thời gian hoạt động mỗi ngày: 14 giờ
Sản lượng hằng năm: lên đến 570GWh
Lượng CO2 giảm thiểu mỗi năm: 156,000 tấn
Vòng đời hệ thống: 120 yrs
Chiều cao bức tường: 5 – 20m
Chiều cao tường trên mực nước thấp: (tối đa) 12m
Chiều cao tường trên mực nước cao: (tối đa) 3.5m 
Phạm vi thủy triều Neaps: 4.1m
Phạm vi thủy triều Springs: 8.5m

Nhận DCO: Tháng 6 2015
Thời gian dự kiến cho các kế hoạch 
điều kiện hoàn tất: tháng 5 2020
Bắt đầu triển khai: Tháng 6 2020

155.000 ngôi nhà được hỗ trợ
~ 90% sử dụng trong nước của Swansea Bay
~ 11% sử dụng trong nước tại Wales

Tài nguyên thiên nhiên và các điều kiện ven biển của Vương quốc Anh 
cung cấp một thị trường nội địa tiềm năng đáng kể cho các tuabin và 
máy phát điện đầm phá thủy triều. Giá trị của thị trường này được ước 
tính trong bảng bên phải.
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Westmill
Địa điểm: Oxfordshire

Hoạt động:  2011

Công suất: 5MW

Vai trò:  Thiết kế, mua lại, quản lý hệ thống, quản lý xây dựng, vận chuyển và 
vận hành.

Hệ thống tại Westmill đặc biệt phong phú về đa dạng sinh học và hoa dại. Về 
xây dựng, đây là trang trại năng lượng mặt trời lớn nhất thuộc sở hữu cộng đồng 
đầu tiên trên thế giới. Xem thêm tại: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Westmill_Solar_Co-operative

Nhận xét:   
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Membury
Địa điểm: Berkshire

Hoạt động:  2015

Công suất 16MW

Vai trò: Thiết kế, mua lại và quản lý hệ thống

Nhận xét:   

 

Địa điểm này nằm ở một khu di tích cổ, nằm dọc theo ranh giới phía tây và nằm ở 
trung tâm của một vùng danh lam có vẻ đẹp tự nhiên nổi bật. Các tài sản điện ngầm 
cao thế chạy qua địa điểm và các đường băng đang hoạt động chia cắt nó từ Đông 
Nam đến Tây Bắc, và dọc theo ranh giới phía đông. Địa điểm này trước đây là một phi 
đạo trong thế chiến thứ 2, vì vậy cần phải tiến hành các cuộc rà soát, kiểm tra vũ khí 
chưa nổ tại đây trước khi tiến hành xây dựng dự án.

Địa điểm này cũng gần với đường cao tốc M4, một mạng lưới đường chính ở Anh. Tất 
cả các yếu tố này thường sẽ ngăn cản sự phát triển của một khu vực năng lượng mặt 
trời, nhưng với sự cân nhắc về thiết kế và xây dựng cẩn thận, tất cả các vấn đề đã 
được giảm thiểu, giải phóng các khu vực mới để triển khai dự án điện mặt trời.
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Spittleborough
Địa điểm: Wiltshire

Hoạt động:  2014

Công suất: 9MW

Vai trò: Thiết kế, mua lại, quản lý hệ thống

Nhận xét:   Địa điểm này này trải dài trên các khu vực có tài sản quan trọng, đòi hỏi các giải 
pháp bắc cầu khéo léo để không làm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Nó cũng 
tiếp giáp đường cao tốc M4 và các khu trung tâm sinh thái và khảo cổ. Một lần nữa, 
chúng tôi đã có thể khắc phục những vấn đề này để xây dựng một trang trại năng 
lượng mặt trời 9MW phục vụ cộng đồng địa phương.
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SHIRE OAK TẠI VIỆT NAM
Giới thiệu

 

Mark Shorrock, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Điều hành
 

Borries Plass, Giám đốc điều hành

Gặp gỡ đội ngũ cấp cao

Tại Việt Nam, Shire Oak International đang trong quá trình triển khai một loạt dự án điện mặt trời nhằm 
đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế mới nổi. Với tổng số vốn đầu tư hơn 90 triệu đô 
la Mỹ, chúng tôi có thể xây dựng và lắp đặt 360MW công suất điện mặt trời áp mái theo các Hợp đồng cho 
thuê thời hạn 15 -20 năm và mô hình Hợp đồng mua bán điện (PPA). Ngoài ra, chúng tôi hợp tác với ba 
công ty lắp đặt điện mặt trời áp mái hàng đầu tại Việt Nam để đảm bảo một lộ trình trơn tru nhất. 

Mô hình kinh doanh của Shire Oak International dễ dàng mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho Việt Nam. 
Chúng tôi ưu tiên hợp tác với nhà thầu trong nước để xây dựng và vận hành hệ thống điện mặt trời. Từ 
góc độ tài chính, việc sử dụng năng lượng mặt trời giúp giảm chi phí điện năng tại Việt Nam, góp phần gia 
tăng năng lực cạnh tranh trong thị trường xuất khẩu quốc tế. Bên cạnh đó, chúng tôi hy vọng được góp 
phần khẳng định vị thế Việt Nam là quốc gia tiên phong trong lĩnh vực năng lượng mặt trời.

Ngày 24.6, trong chuyến thăm công ty Shire Oak International tại TP.HCM, Đại sứ Anh tại Việt Nam - 
Gareth Ward khẳng định Việt Nam đã sẵn sàng đã sẵn sàng trở thành nước dẫn đầu khu vực Đông Nam 
Á trong nỗ lực chuyển đổi sang nguồn năng lượng bền vững. Nước Anh, đặc biệt là những doanh nghiệp 
Anh tại Việt Nam, cam kết hỗ trợ quốc gia chống lại biến đổi khí hậu và đạt mục tiêu phát triển bền vững.

Mark đã xây dựng 2,3 tỷ đô la Mỹ tổng số vốn các dự án năng lượng tái tạo 
trong suốt sự nghiệp của mình. Ông là người tiên phong trong phát triển 
lĩnh vực năng lượng mặt trời và năng lượng gió tại Vương quốc Anh. Mark 
thành lập nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, có thể 
kể đến Wind Energy Ltd và Low Carbon Developers Ltd. Quỹ quản lý đầu tư 
của ông - Low Carbon Downing Solar VCT, là một trong số những quỹ đầu tư 
điện mặt trời áp mái đầu tiên tại Anh. Mark cũng đồng thời là người sáng lập 
và dẫn dắt việc thực hiện dự án điện thủy triều 320MW đầu tiên tại vịnh 
Swansea.

Borries Plass có 20 năm kinh nghiệm điều hành kinh doanh cấp cao trong 
nhiều ngành dịch vụ, trong đó có 12 năm làm việc tại thị trường Việt Nam. 
Ông từng làm việc trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính, sản xuất, bán lẻ và 
nhiều ngành khác. Borries có bằng Cử nhân Đại học Northumbria tại 
Newcastle Upom Tyne, Vương quốc Anh và bằng Thạc sĩ Quản trị kinh 
doanh tại Trường Kinh doanh Quốc tế HULT, Thượng Hải, Trung Quốc.
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Mike Edge, Giám đốc Tài chính

Simon Nias, Giám đốc Phát triển khu vực Đông Nam Á 

Mike có 10 năm kinh nghiệm trong xây dựng cấu trúc tài chính và tối ưu hóa 
các dự án thuộc lĩnh vực năng lượng ít các-bon. Ông từng làm việc trong lĩnh 
vực phát triển, đầu tư mạo hiểm, tài chính doanh nghiệp và tài chính dự án 
trong nhiều ngành công nghiệp, với nhiều Chính phủ và nhiều tổ chức tài 
chính. Mike từng theo học ngành Khoa học Tự nhiên tại Đại học Cambridge, 
Anh. Tại Shire Oak International, ông dẫn dắt Phòng Giao dịch Việt Nam 
cũng như thực hiện liên kết các nhân tố tài chính quốc tế.

Simon từng nắm giữ một số vị trí lãnh đạo tại nhiều nơi trên thế giới, bao 
gồm Tham mưu trưởng của Lực lượng phản ứng vũ trang Singapore – Vì an 
ninh nội địa Singapore, Tham mưu trưởng Lực lượng Anh tại Afghanistan 
(Quân đội Anh). Ông cũng từng giữ các chức vụ tại Bộ Quốc phòng Anh và 
Liên hiệp quốc. Tại Shire Oak International Việt Nam, Simon hiện dẫn đầu 
đội ngũ xúc tiến kinh doanh với khách hàng.
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Điện mặt trời lắp mái tại Việt Nam

Đề xuất thương mại

Việt Nam là một trong những thị trường màu mỡ nhất trên thế giới về năng lượng mặt trời. Với nền kinh 
tế đang phát triển nhanh chóng, quốc gia yêu cầu hơn 6,000MW công suất điện bổ sung qua từng năm.  
Trong khi đó, Chính phủ đã cam kết giảm phát thải khí nhà kính hàng năm ít nhất 8% cho tới năm 2030. 
Cùng với sự hỗ trợ quốc tế, mức giảm này có thể tăng lên 25% và chỉ có thể đạt được thông qua việc sử 
dụng rộng rãi năng lượng tái tạo. 

Lĩnh vực sản xuất đang bùng nổ tại Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy những nỗ lực chuyển đổi sang năng 
lượng tái tạo tại đây.Hiện nay, Việt Nam có diện tích các khu công nghiệp lên tới 98.000 héc-ta, tập hợp 
hầu hết các thương hiệu sản xuất lớn hàng đầu trên thế giới. Phần lớn các khu công nghiệp tập trung ở 
phía Nam - khu vực hiện thiếu nguồn cung điện, tuy nhiên lại tập trung tiềm năng lượng mặt trời vô cùng 
dồi dào. Do đó, Chính phủ Việt Nam đang ủng hộ việc phát triển các dự án năng lượng mặt trời áp mái 
bằng cách đưa ra mức giá mua điện cho loại hình này ưu đãi hơn so với các dự án năng lượng mặt trời 
mặt đất.

Shire Oak International sẽ chi trả chi phí lắp đặt, cũng như các chi phí vận hành và bảo dưỡng ban đầu 
cho tất cả các hệ thống năng lượng mặt trời. Trong thời gian thuê hệ thống, khách hàng sẽ được lựa chọn 
áp dụng một trong hai mô hình giá mua điện để thanh toán cho sản lượng điện mặt trời sử dụng. Vào 
cuối thời gian thuê, toàn bộ quyền sở hữu hệ thống được chuyển giao cho khách hàng vớimức phí danh 
nghĩa là 1 đô la Mỹ.

Phương án 1: Chiết khấu so với mức giá điện tiêu chuẩn của EVN
Với mô hình này, trong thời gian thuê hệ thống 15 hoặc 20 năm, khách hàng sẽ sử dụng lượng điện sản 
ra từ hệ thống với mức giá được khấu trừ so với giá bán điện của EVN. Mức chiết khấu được đảm bảo ở 
mức 5% trong 15 năm và 10% trong thời hạn thuê 20 năm. Khi kết thúc hợp đồng thuê, doanh nghiệp sẽ 
toàn quyền sở hữu hệ thống.

Phương án 2: Mức giá mua điện cố định
Giá điện khởi điểm có thể cao hơn giá biểu giá bán điện của EVN tại thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, mức 
giá sẽ nhanh chóng trở nên ưu đãi và thấp hơn giá của EVN do việc tăng giá bán điện tiêu chuẩn.
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Các đối tác chiến lược
Chúng tôi thực hiện hợp tác độc quyền với ba công ty năng lượng mặt trời có kinh nghiệm và đáng tin cậy 
tại Việt Nam, bao gồm: Kingtek, Vũ Phong Solar và Solar Electric Vietnam.

Vũ Phong Solar được thành lập vào năm 2009 bởi ông Phạm Nam 
Phong. Tính đến nay, công ty đã thực hiện được 1.000 dự án điện mặt 
trời áp mái. Vũ Phong hiện là nhà thầu phụ xây dựng khoảng 
1.000MW điện mặt trời mặt đất. Cùng với đó, công ty cũng đem tới 
cho Shire Oak International các cơ hội đầu tư điện mặt trời áp mái với 
tổng công suất lên tới 100MW.

Kingtek được thành lập vào năm 2015 bởi ông Trần Thanh Hòa và vợ 
là bà Phan Thị Thanh Truyền. Tính tới nay, Kingtek đã xây dựng được 
khoảng 400 dự án điện mặt trời áp mái, trong đó có thể kể đến dự án 
lớn nhất Phúc Toàn Thịnh có công suất 550kW. Tính đến tháng 12 
năm 2019, Kingtek mang đến cho Shire Oak International tổng cộng 
78 dự án đầu tư với tổng công suất tiềm năng đạt 110MW.

Solar Electric Vietnam (SEV) được thành lập vào năm 2015 bởi ông 
Lưu Minh Tiến. Đến nay, công ty đã hoàn thành 4MW công suất điện 
mặt trời trên các tòa nhà công nghiệp. Trong khuôn khổ hợp tác với 
Shire Oak International, SEV hiện mang tới danh mục đầu tư đạt 
214MW với 41 khách hàng tiềm năng.
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HỒ SƠ  DỰ ÁN
 

 

Lộ trình đầu tư
720+

Công suất
2.1 GW+

Tổng giá trị hệ thống
1.9 tỷ đô la Mỹ

Khách hàng
Đến từ hơn 45 tỉnh thành

Shire Oak international hiện có lộ trình đầu tư lên tới 
720 dự án với tổng giá trị hệ thống ước tính đạt 1,9 tỷ đô 
la Mỹ trải dài khắp chiều dài lãnh thổ Việt Nam 

2 văn phòng của chúng tôi tại thành phố Hồ Chí Minh và 
Hà Nội hiện đang phát triển các dự án tại hơn 45 tỉnh 
thành trên khắp cả nước.

Vui lòng tham khảo bản đồ dưới đây để tìm ra các tỉnh 
thành dã được Shire Oak đặt chân tới và triển khai dự án
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DỰ ÁN  TRIỂN KHAI
Nội thất Lê Trần

Hồ sơ hệ thống điện mặt trời | 748.44 kWp Lê Trần Nhị Xuân

 Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 Operator: Shire Oak International
 Commissioning: 22/01/2020

 Công suất hệ thống PV 748.44 kWp
 Sản lượng hàng năm: khoảng 1,031,350 kWh

(1,378 kWh/kWp) 
Lượng CO2 giảm thiểu: Khoảng 892.10 tấn mỗi năm

Hồ sơ hệ thống điện mặt trời | 974.16 kWp Lê Trần Hải Sơn

Địa điểm: Tỉnh Long An, Việt Nam
Thực hiện bởi: Shire Oak International 

Ngày vận hành: 11/06/2020

 Công suất hệ thống PV:   974.16 kWp
 Sản lượng hàng năm:   Khoảng 1,327,000 kWh 

(1,363 kWh/kWp) 
Lượng CO2 giảm thiểu: 

  
Khoảng 1147.90 tấn mỗi năm

 

Nội thất Lê Trần chuyên sản xuất đồ nội thất và các sản phẩm khác từ kim loại, gỗ, nhựa (bao gồm cả 
nhựa tái chế) và thủy tinh.
Được thành lập vào năm 2001, đến nay, họ đã xuất khẩu 300 40’HC container vận chuyển hàng tháng 
cho các thị trường Châu Âu và Nam Mỹ.
Lê Trần có hơn 200.000 mét vuông diện tích nhà xưởng. SOIA đã phát triển hệ thống năng lượng mặt 
trời 748,44 kWp tại Khu công nghiệp Nhi Xuân và đang tiến hành xây dựng hệ thống tiếp theo tại Khu 
công nghiệp Hải Sơn với công suất lên đến 994,84 kWp.
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Bông Thiên Hà

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Galaxy Cotton được thành lập vào năm 2010. Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bông, sợi 
và hóa chất cho ngành dệt may. Phần lớn (98%) các sản phẩm của Galaxy đã được xuất khẩu và 2% 
được bán ở thị trường trong nước. Thị trường quốc tế của họ bao gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Malay-
sia, Philippines, Đài Loan, Nhật Bản và các nước Latinh. 

Họ có hai nhà máy kéo sợi với hơn 7.300 cánh quạt và hơn 400 nhân viên, đạt tổng năng suất lên tới 
1.000 tấn mỗi tháng. Năm 2020, Shire Oak International đã phát triển hệ thống năng lượng mặt trời 
cho cả hai nhà máy của Galaxy.

Hồ sơ hệ thống điện mặt trời | 426.60 kWp Bông Thiên Hà 1

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thực hiện bởi: Shire Oak International

Ngày vận hành: 21/02/2020

 Công suất hệ thống PV:   426.60 kWp
 Sản lượng hàng năm:   Khoảng 593,827 kWh 

(1,392 kWh/kWp) 
Lượng CO2 giảm thiểu: 

  
Khoảng 513.70 tấn mỗi năm

 

Hồ sơ hệ thống điện mặt trời | 977.77 kWp Bông Thiên Hà 2

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thực hiện bởi: Shire Oak International

Ngày vận hành: 21/02/2020

 Công suất hệ thống PV:   997,77 kWp
 Sản lượng hàng năm:   Khoảng 1,390,891 kWh 

(1,394 kWh/kWp) 
Lượng CO2 giảm thiểu: 

  
Khoảng 1,203.10 tấn mỗi năm
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BOHO Décor
 
 
 

 
 
 

Boho Décor được thành lập vào năm 2015 nhờ sự công nhận kịp thời của các nhà đầu tư bất động sản 
nhằm đáp ứng nhu cầu về kiểm soát chất lượng các dịch vụ thiết kế và xây dựng tại Việt Nam. Kể từ 
khi thành lập, họ đã phát triển từ một nhóm 6 người thành một đội ngũ gồm hơn 150 thành viên đầy 
tham vọng. BOHO đã chứng tỏ một năng lực to lớn để tăng trưởng cũng như có được sự tin tưởng của 
các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước thông qua Hợp đồng Thiết kế và Xây dựng các dự án lớn như 
Trụ sở Viettel, Hồ Tràm Strip, Vườn Hado Centrosa cùng với các công ty khác. Với hệ thống điện mặt 
trời 996,70 kWp, Boho Decor đã trở thành nhà sản xuất đồ nội thất đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng 
chỉ vàng LEED.

Hồ sơ hệ thống điện mặt trời | 996.70 kWp Boho Decor

Địa điểm: Tỉnh Long An, Việt Nam
Thực hiện bởi: Shire Oak International

Ngày vận hành: 15/05/2020

 Công suất hệ thống PV:   996,70 kWp
 Sản lượng hàng năm:   Khoảng 1,406,000 kWh 

(1,411 kWh/kWp) 
Lượng CO2 giảm thiểu: 

  
Khoảng 1216.19 tấn mỗi năm

 



Văn phòng Hồ Chí Minh: 
112/11 & 112/13 Khu Biệt Thự Kim Sơn, 
Đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, 
Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Văn phòng Hà Nội: 
Phòng 410, Lầu 4, Hà Nội Press Club, 
59A Đường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

 
 

(+84) 28 36201286 (+84) 24 3936 7963

vietnam@shireoakinternational.com
www.Shireoakinternational.asia


