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Giới thiệu Shire Oak International

Shire Oak International – chặng đường 18 năm phát triển
Nhà phát triển năng lượng tái tạo hàng đầu – CEO Mark Shorrock đã sáng lập:
▪ Wind Energy Ltd (2002): Một nhà phát triển trang trại gió độc lập hàng đầu ở Scotland. Công ty được AES
mua lại vào năm 2006 cùng danh mục đầu tư 967MW đang trong quá trình triển khai.
▪ Nhóm đầu tư Low Carbon: Nhà tài trợ và quản lý quỹ của các cơ sở phát triển NLTT giai đoạn đầu bao gồm
Low Carbon Accelerator, quỹ năng lượng mặt trời đầu tiên của Tây Ban Nha – Low Carbon Spanish Solar fund,
và Low Carbon Downing Solar VCT cho điện mặt trời áp mái (2006 - 2010).
▪ Low Carbon trở thành Tập đoàn Low Carbon vào năm (2010), hiện hợp tác cùng Vitol Energy triển khai hơn
500 triệu bảng vốn vào cơ sở hạ tầng tái tạo với hơn 700 MW công suất hiện hành.
▪ Shire Oak Energy (2012): Nhà phát triển của trang trại ĐMT lớn nhất ở Anh tính đến nay: West Raynham (49,9
MW).
▪ Tidal Lagoon Power (2012): Phát triển đầm phá thủy triều đầu tiên nằm ở Vịnh Swansea, xứ Wales.
▪ Shire Oak International (2018): Nhà phát triển và tài chính quốc tế hàng đầu, đang thúc đẩy quá trình chuyển
đổi toàn cầu sang các giải pháp năng lượng tái tạo. Tập trung vào Châu Á, đặc biệt là Việt Nam với kế hoạch
triển khai hơn 2,1GW công suất điện mặt trời.
▪ Danh mục dự án đã được cấp phép: Tổng giá trị USD $2.49 tỷ

HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC QUỐC GIA
ANH QUỐC

VIỆT NAM

INDONESIA

IRAQ

ZIMBABWE

COLOMBIA

CHUỖI DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO QUY MÔ LỚN

Năng lượng gió – 967 MW

Năng lượng thủy triều – 320 MW

Năng lượng mặt trời – 365 MW
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Shire Oak tại Việt Nam

Bắt đầu hoạt động: Mùa hè 2019
Trọng tâm kinh doanh: Phát triển danh mục các dự án
năng lượng mặt trời trên khắp Việt Nam nhằm đáp ứng
nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của nền kinh tế
đang phát triển.

Đội ngũ nhân sự: +80

Lãnh đạo quốc tế giàu kinh nghiệm
Đa dạng quốc tịch: nhân viên Shire Oak đến từ 11 quốc
gia trên thế giới
Số lượng giao dịch hiện tại: hơn 720 dự án và đang tiếp
tục tăng
Các ngành công nghiệp chính: May mặc và giày dép, Hậu
cần, Thép, Nông nghiệp / Chế biến thực phẩm, Nhựa & Cao
su, v.v.
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Kế hoạch phát triển tại thị trường Đông Nam Á
Tầm nhìn: Trở thành một đối tác tin cậy của các nhà máy đang tìm kiếm giải pháp năng lượng tái tạo thông qua việc lắp đăt các hệ thống
điện mặt trời áp mái.

GIAI ĐOẠN 1
Tháng 12 2019 – Tháng 6 2020: Hoàn thành

Phát triển các dự án năng lượng mặt trời áp mái
đầu tiên với tổng công suất đạt 12 MW tại Việt
Nam

GIAI ĐOẠN 2
Tháng 7 – Tháng 12 2020
Tiếp tục phát triển:
• 192 MW tại Việt Nam
• 15 MW tại Indonesia

GIAI ĐOẠN 3
Năm 2021
Mở rộng các dự án mỗi năm lên đến
• 500 MW tại Việt Nam
• 30 MW tại Myanmar

• 100 MW tại Indonesia
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Tiến Độ Phát Triển tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Shire Oak International đang

trong lộ trình đầu tư một loạt dự án điện mặt
trời nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng liên tục
gia tăng của nền kinh tế mới nổi

Các dự án đang hoạt động
(29 dự án, tổng công suất 64 MW)
Các dự án đang được triển khai
(52 dự án, tổng công suất 100 MW)
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Đội ngũ lãnh đạo của công ty

Mark Shorrock
Nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành
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.

Simon Nias
Giám đốc phát triển khu vực Đông Nam Á
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.

Borries Plass
Giám đốc vận hành

Mike Edge
Giám đốc tài chính

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.

Mike là một chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng tái tạo
với hơn 12 năm kinh nghiệm cơ cấu tài chính, đàm phán
thương mại và huy động vốn đầu tư. Ông từng làm việc ở
nhiều quốc gia, nhiều thị trường khác nhau. Tại Việt Nam,
Mike dẫn dắt Phòng Giao dịch cùng vai trò chính là thiết
lập cấu trúc thương mại và pháp lý, cơ cấu dự án và tài trợ
cho toàn bộ các dự án điện mặt trời tại Shire Oak. Trong
vai trò là Trưởng Bộ Phận Tài Chính của Tập đoàn, ông
cũng chịu trách nhiệm thực hiện cấu trúc và tối ưu hóa
các dự án tại nhiều khu vực khác nhau. Mike từng học
ngành Khoa học Tự Nhiên tại Đại học Cambrigde, Anh.

Virginie De Jongh
Giám đốc quan hệ khách hàng
Virginie có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản
lý và Phát triển dự án tại các công ty khởi nghiệp, các tập
đoàn đa quốc gia và các tổ chức phi lợi nhuận trong nhiều
ngành công nghiệp. Bà từng xây dựng quy trình vận hành
cho các nhà máy Volvo CE (Trung Quốc), đội ngũ Sky
Team tại Schiphol Airport (Amsterdam) và quản lý Phòng
Thương mại Benelux tại Thượng Hải. Virginie học ngành
Quản lý Kinh doanh tại Đại học Louvain-la-Neuve, Bỉ. Hiện
bà đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Quan hệ khách hàng
tại Shire Oak International.

Nguyễn Xuân Quỳnh
Quan hệ nhà đầu tư
Quỳnh là chuyên gia về quan hệ nhà đầu tư với kinh
nghiệm hơn 13 năm lãnh đạo IR tại Vingroup, tập đoàn
niêm yết lớn nhất Việt Nam và Novaland, tập đoàn bất
động sản niêm yết lớn nhất TP.HCM. Cô đã tham gia vào
một số giao dịch trọng yếu của Việt Nam với tổng giá trị
lên đến 1,0 tỷ đô la Mỹ. Quỳnh theo học Thạc sĩ Kinh doanh
Quốc tế tại Đại học Birmingham. Cô lãnh đạo các hoạt
động IR tại Shire Oak để thu hút các nhà tài trợ, giám sát
quá trình gây quỹ và quản lý thông tin liên lạc của nhà đầu
tư.
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Đội ngũ lãnh đạo của công ty

Bùi An Sơn
Giám đốc tiếp thị & quan hệ công chúng
Sơn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản Trị Quốc tế tại Trường Quản
lý Audencia tại Pháp và MBA của CFVG Việt Nam. Sơn có
hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tiếp thị và
bán hàng chiến lược tập trung vào các lĩnh vực B2B & B2C
trong ngành bán lẻ & FMCG. Anh ấy có kỹ năng phân tích
mạnh mẽ và khả năng sáng tạo tốt giúp anh ấy quản lý và
truyền cảm hứng cho nhiều đồng sự để đạt được kết quả
tốt nhất. Anh ấy có chuyên môn cao thể hiện qua các kỹ
năng giao tiếp và các kỹ năng xã hội khác, điều này cũng
tạo điều kiện cho anh ấy thực hiện nhiều khóa huấn luyện
đào tạo trong kinh doanh và cả trong cuộc sống.

Minh Lê
Giám đốc kinh doanh
Lĩnh vực điện mặt trời áp mái
Minh sở hữu sự nghiệp 27 năm đầy ấn tượng với tư cách
là Trưởng phòng Kinh doanh tại Phòng Sản xuất điện
Diesel của Cummins & Caterpillar. Nhờ vậy, ông Minh có
kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về thị trường phát điện
Việt Nam. Tại Shire Oak International, Minh là trưởng
nhóm kinh doanh phụ trách Khu vực các nhà sản xuất
Thực phẩm và Đồ uống, Điện tử, cũng như khu vực công,
Khu Công nghiệp và EVN.

Vikas Pawar
Giám đốc EPC
Vikas có 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kỹ thuật với 5
năm thực hiện 300MW tổng công suất các Dự án Năng
lượng Mặt trời. Với kinh nghiệm quốc tế của mình, Vikas
làm việc hơn 6 năm tại OMAN với vai trò Trưởng Khu vực
Điện – Dự án năng lượng, Bảo dưỡng và Vận hành
(Morocco) và quản lý các dự án điện mặt trời tại Ai Cập.

Long Trần
Giám đốc kinh doanh
Long tốt nghiệp bằng Thạc sĩ Khoa học và Bằng MBA từ
các trường đại học danh tiếng và đã có hơn 22 năm kinh
nghiệm làm việc trong môi trường chuyên nghiệp của
Caterpillar Corp, Schaeffler AG và George Fischer AG. Anh
am hiểu sâu về ngành quản trị kinh doanh, bán hàng và
hỗ trợ sản phẩm liên quan đến sản xuất điện, khai thác,
hàng hải, công nghiệp nặng và công nghệ xây dựng.

Võ Ngọc Quí
Giám đốc Quản lý dự án
Quí tốt nghiệp khoa Cơ khí Thiết bị Nhiệt - Điện lạnh của
Trường Đại học Nha Trang. Chuyên môn của anh bao
gồm kỹ năng lên kế hoạch và quản lý dự án, theo sát từ
bước thiết kế MEPF đến hoàn thiện xây dựng, vận hành
thử nghiệm và bàn giao. Quí có 14 năm là quản lý và giám
sát trong ngành Xây dựng MEPF. Anh tham gia vào nhiều
dự án lớn như Nhà ga hành khách quốc tế, Khách sạn 5
sao quốc tế, khu nghỉ dưỡng, vv...

Vũ Nguyễn
Giám đốc kinh doanh
Lĩnh vực trang trại nông nghiệp
Vũ đã có gần 10 năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng
và tiếp thị tại Hoa Kỳ và Việt Nam. Tiềm năng phát triển
của năng lượng tái tạo cùng niềm đam mê trách nhiệm xã
hội đã thôi thúc anh xây dựng một công ty khởi nghiệp
một công nghệ Việt đã được cấp bằng sáng chế có khả
năng đồng thời xử lý rác thải và chuyển hóa chúng thành
năng lượng. Ngoài ra, anh đã tư vấn phát triển một số dự
án quy mô tiện ích với tổng công suất hơn 5 GW. Vũ có
bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Bang
Angelo, Texas, và đã vượt qua bài kiểm tra Chuyên viên
Phân tích Tài chính Chartered Cấp độ I và II ngay từ những
lần thử đầu tiên.
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Mô hình kinh doanh

Mô hình kinh doanh
*Tại Việt Nam

*Tại Indonesia:

HỢP ĐỒNG THUÊ MÁI

HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

Shire Oak thuê mái nhà xưởng để lắp đặt hệ thống điện mặt trời.

Shire Oak đầu tư vào việc phát triển các hệ thống năng lượng mặt

Lượng điện do hệ thống điện mặt trời tạo ra sẽ được hòa thẳng

trời gắn trên mặt đất và bán điện năng cho lưới điện quốc gia

vào lưới điện và bán cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

thông qua hợp đồng mua bán điện trực tiếp.

HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

Shire Oak đầu tư hoàn toàn chi phí tư vấn, thiết kế, vật tư, lắp đặt

CHO THUÊ TÀI CHÍNH / VẬN HÀNH

mái nhà năng lượng mặt trời. Các doanh nghiệp được sử dụng

Shire Oak đầu tư hoàn toàn các chi phí liên qua đến việc lắp đặt

điện do hệ thống tạo ra với giá chiết khấu so với điện của EVN.

hệ thống. Thông qua Hợp đồng thuê tài chính / vận hành, các

Phần điện dư sẽ được bán cho EVN và một phần doanh thu sẽ

doanh nghiệp có thể sử dụng điện do hệ thống tạo ra với giá

được chia cho doanh nghiệp.

chiết khấu so với giá điện của công ty điện lực quốc gia Indonesia
có tên Perusahaan Listrik Negara (PLN).
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Hợp đồng mua bán điện

GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI

TIẾT KIỆM

Tại Việt Nam, Shire Oak International lắp đặt hệ thống điện mặt

Chúng tôi chi trả hoàn toàn cho việc lắp đặt hệ thống điện mặt

trời và hợp tác với doanh nghiệp theo mô hình cho thuê tài chính

trời áp mái nhằm đảm bảo hiệu quả và chất lượng công trình.

thời hạn từ 15 năm đến 20 năm.

Nhờ phối hợp chặt chẽ với các đối tác kỹ thuật tin cậy, chúng tôi

Shire Oak sẽ đầu tư 100% chi phí tư vấn, thiết kế, vật tư và lắp đặt

huy động và sử dụng những tấm pin mặt trời cao cấp nhất được

hệ thống điện mặt trời trên mái nhà xưởng của doanh nghiệp.

sản xuất tại Châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á.

Doanh nghiệp được sử dụng điện từ hệ thống với mức giá chiết

Thông qua hợp đồng thuê hệ thống mặt trời thời hạn từ 15

khấu so với giá điện của EVN.

đến 20 năm, một doanh nghiệp Việt Nam có thể tiết kiệm lên

Trong suốt quá trình cho thuê, chúng tôi hoàn toàn chịu trách

tới 25% chi phí năng lượng, tương đương 1.8 triệu đô la Mỹ,

nhiệm vận hành và bảo dưỡng. Khi đáo hạn cho hợp đồng,

so với việc tiêu thụ điện với giá thông thường.

quyền sở hữu hệ thống sẽ được chuyển giao cho doanh nghiệp với
mức phí danh nghĩa là 100,000 VND.

Đối tượng Khách hàng: Tất cả các doanh nghiệp (Thương Mại - Công Nghiệp và Nông nghiệp) có diện tích
bề mặt mái từ ~ 3.500m2 trở lên đều đủ điều kiện sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
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BỨC XẠ MẶT TRỜI
TẠI VIỆT NAM
Tổng bức xạ mặt trời là khoảng:
5kWh/m2/ngày ở miền Nam Việt Nam
4,5kWh/m2/ngày tại miền Trung Việt Nam

4kWh/m2/ngày ở miền Bắc Việt Nam

Phương án tài chính
CHO NHÀ SẢN XUẤT

Phương án 1: Chiết khấu so với mức giá điện tiêu chuẩn của EVN

• Chi phí sử dụng điện được cố định ở mức chiết khấu so với biểu giá điện ba mức của EVN

• Giá sàn được thống nhất để có được các dự án khả thi để được ngân hàng cho vay
• Khoản tiết kiệm chi phí được đảm bảo trong toàn bộ thời gian hợp đồng với EVN
• Bảng sau cho thấy giá khởi đầu và mức tiết kiệm chi phí có được theo phương án 1

Mức tiết kiệm chi phí ước tính Mức tiết kiệm chi phí ước tính
trong thời gian thuê
trên vòng đời tài sản

Khu vực

Chiết khấu theo giá EVN

Thời hạn thuê

#

%

Năm

Nghìn USD

Nghìn USD

Miền Bắc

3–9%

20

279

2,516

Miền Trung

8 – 18 %

20

631

3,169

Miền Nam

15 – 25 %

20

983

3,833
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Phương án 1: Chiết khấu so với mức giá điện tiêu chuẩn của EVN

Mức tiết kiệm từ việc thuê hệ thống NLMT – Tiêu thụ tại chỗ
Bàn giao

• Ví dụ 20 năm
• Chiết khấu 25% giá điện của
EVN
• Giá sàn 6 US$cent/kWh
• Nhà máy được bàn giao hệ
thống năng lượng mặt trời sau
20 năm

Mức tiết kiệm chi
phí ước tính theo
vòng đời :
3.8 triệu
USD/MWp
Mức tiết
kiệm

Giá EVN

Giá điện NLMT
áp dụng

Giá sàn NLMT
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Phương án 2: Mức giá mua điện cố định

• Chi phí sử dụng điện cố định và không tăng theo thời gian
• Giá khởi điểm có thể cao hơn một chút so với giá hiện tại của EVN nhưng sẽ sớm thấp hơn khi giá của EVN tiếp tục tăng
• Mức tăng giá trong quá khứ của EVN cho thấy sẽ tiếp tục có sự tăng giá điện trong tương lai
• Bảng sau cho thấy giá cố định và mức tiết kiệm chi phí có được theo phương án này

Khu vực

Chi phí thuê hệ thống trên
mỗi kWh

Mức tiết kiệm chi phí ước tính Mức tiết kiệm chi phí ước tính
trong suốt thời gian thuê
trên vòng đời tài sản

Thời hạn thuê

#

US $c/kWh

Năm

Nghìn USD

Nghìn USD

Miền Bắc

9.0

20

1,138

3,375

Miền Trung

8.2

20

1,483

4,019

Miền Nam

7.9

20

1,760

4,611
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Phương án 2: Mức giá mua điện cố định

Mức tiết kiệm từ việc thuê hệ thống NLMT – Tiêu thụ tại chỗ
Bàn giao

•
•
•
•

Hợp đồng 20 năm
Giá cố định 7.90 US$cent/kWh
Giá không tăng
Nhà máy được bàn giao hệ thống
năng lượng mặt trời sau 20 năm

Mức tiết kiệm chi
phí ước tính theo
vòng đời:
$4.6 triệu/MWp
Mức tiết kiệm

Giá EVN

Giá điện NLMT cố định
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Phương án tài chính
CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Phương án 1: Chiết khấu so với mức giá điện tiêu chuẩn của EVN

• Chi phí sử dụng điện được cố định ở mức chiết khấu so với biểu giá điện ba bậc của EVN
• Giá sàn được thống nhất để có được các dự án khả thi để được ngân hàng cho vay
• Khoản tiết kiệm chi phí được đảm bảo trong toàn bộ thời gian hợp đồng với EVN
• Bảng sau cho thấy giá khởi đầu và mức tiết kiệm chi phí có được theo phương án này

Khu vực

Chiết khấu theo giá EVN

Thời hạn thuê

Mức tiết kiệm chi phí ước tính
trong thời gian thuê

Mức tiết kiệm chi phí ước
tính trên vòng đời tài sản

#

%

Năm

Nghìn USD

Nghìn USD

Miền Bắc

20 – 25 %

20

1,189

4,649

Miền Trung

30 – 35 %

20

1,882

5,800

Miền Nam

40 – 45 %

20

2,714

7,112

20

Phương án 1: Chiết khấu so với mức giá điện tiêu chuẩn của EVN

Mức tiết kiệm từ việc thuê hệ thống NLMT – Tiêu thụ tại chỗ
Bàn giao

• Ví dụ 20 năm
• Chiết khấu 45% giá điện
của EVN
• Giá sàn 6 US$cent/kWh
• Nhà máy được bàn giao hệ
thống năng lượng mặt trời
sau 20 năm

Mức tiết kiệm chi phí
trên vòng đời:
7.1 triệu USD/MWp

Mức tiết
kiệm

Giá EVN

Giá điện NLMT
áp dụng

Giá sàn NLMT
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Phương án 2: Mức giá mua điện cố định
• Chi phí thuê hệ thống là cố định và không tăng theo thời gian
• Giá khởi điểm có thể cao hơn một chút so với giá hiện tại của EVN nhưng sẽ sớm thấp hơn khi giá của EVN tiếp tục
tăng

• Mức tăng giá trong quá khứ của EVN cho thấy sẽ tiếp tục có sự tăng giá điện trong tương lai
• Bảng sau cho thấy giá cố định và mức tiết kiệm chi phí có được theo hai phương án này

Khu vực

Chi phí thuê hệ thống trên
mỗi kWh

Thời hạn thuê

Mức tiết kiệm chi phí ước tính
trong suốt thời gian thuê

Mức tiết kiệm chi phí ước
tính trên vòng đời tài sản

#

US $c/kWh

Năm

Nghìn USD

Nghìn USD

Miền Bắc

10

20

2,577

6,037

Miền Trung

9.5

20

3,037

6,954

Miền Nam

9.0

20

3,282

7,681
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Phương án 2: Mức giá mua điện cố định

Mức tiết kiệm từ việc thuê hệ thống NLMT – Tiêu thụ tại chỗ
Bàn giao

• Hợp đồng 20 năm
• Mức giá cố định 9 US$cent
/kWh
• Giá không tăng
• Nhà máy được bàn giao
hệ thống năng lượng mặt
trời sau 20 năm

Mức tiết kiệm chi phí
ước tính theo vòng
đời:
7.6 triệu USD/MWp

Mức
tiết
kiệm

Giá EVN

Giá điện NLMT cố định
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Hợp đồng mua bán điện – Quy trình thực hiện
Quy trình thực hiện của chúng tôi kéo dài từ 10

– 15 tuần kể từ lúc ký kết Thoả thuận chính (Head of Terms)

Không ràng buộc

1. Thoả thuận

Ràng buộc

2. Thiết kế cuối cùng và
Hợp đồng

3. Chấp thuận đầu tư

4. Lắp đặt và thi công

5. Đấu nối với lưới điện

• Lưu trữ thông

• Thông tin cơ bản
• Lựa chọn vật tư
• Thư mời + Thỏa thuận
cơ bản
• Thỏa thuận không tiết
lộ

• Khảo sát hiện trường
• Thiết kế hoàn thiện
• Kí kết hợp đồng

• Văn bản kỹ thuật và
giao dịch

tin/Chốt thỏa thuận
• Chuẩn bị vật tư và linh
kiện
• Thoả thuận đấu nối với
EVN
• Hợp đồng mua bán

• Lắp đặt tấm pin mặt
trời
• Lắp đặt trạm biến áp

• Đánh giá và kiểm soát

• Ngày Vận Hành
Thương Mại

• Hoà lưới EVN

chất lượng thi công

điện trực tiếp với EVN
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Đối tác của chúng tôi
• Shire Oak Intenational hiện có 3 đối tác EPC chiến lược & hơn 10 đối tác EPC theo hợp
đồng. Với kinh nghiệm hoạt động tại thị trường Việt Nam, chúng tôi đảm bảo tiến độ dự
án ổn định và trơn tru.
• Chúng tôi ưu tiên các đối tác có nhiều kinh nghiệm trong ngành ĐMT, dựa trên số lượng

dự án tham gia, chất lượng thi công, quy trình làm việc đảm bảo tính an toàn, chuyên
nghiệp.

Đối tác EPC

Nhà cung cấp hàng đầu

Đối tác
chính
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Lộ trình đầu tư tại Việt Nam

Shire Oak International hiện đang phát triển hơn

Tổng số dự án
720+
Tổng hiệu suất

720 dự án tại Việt Nam, trải dài theo chiều dài của
đất nước với tổng giá trị ước tính lên đến 1,9 tỷ

USD.

2.1GW+
Hai văn phòng của chúng tôi tại thành phố Hồ Chí
Giá trị dự án
1.9 tỉ USD
Các khách hàng
từ 45+ tỉnh thành

Minh và Hà Nội không ngừng mở rộng hoạt động
trên tất cả các tỉnh, hiện đang phát triển dự án tại
hơn 45 tỉnh tại Việt Nam
Hãy xem bản đồ tương tác của chúng tôi để tìm
hiểu tất cả các tỉnh mà Shire Oak hiện đang hoạt
động.
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Lợi ích cho khách hàng

Lợi ích cho doanh nghiệp
Lợi ích kinh tế:
• Giảm chi phí điện
• Giảm chi phí vận hành mà không yêu cầu chi phí ban đầu
• Giảm chi phí làm mát
• Bảo hiểm rủi ro dài hạn

Lợi ích Marketing
• Cân bằng lợi ích kinh doanh và sự phát triển cộng đồng
• Xây dựng một thương hiệu tích cực, chuyên nghiệp và trách nhiệm với cộng đồng

Lợi ích vận hành:
• Giảm nhiệt độ vận hành của nhà máy từ 5-7°C
• Bảo vệ cấu trúc mái của nhà máy

Chứng nhận xanh: Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)
Bằng cách giảm lượng khí thải carbon, doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững hơn
với chứng nhận xanh LEED - hệ thống xếp hạng công trình xanh phổ biến nhất trên thế
giới được phát triển bởi Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC).
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Lợi ích cho môi trường

• Giúp Việt Nam giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch
• Thúc đẩy quá trình chuyển đổi toàn cầu sang năng lượng tái tạo
• Giảm phát thải khí nhà kính CO2
• Đạt được Mục tiêu phát triển bền vững số 7 của Liên hợp quốc:
Năng lượng sạch và giá cả hợp lý.
• Hỗ trợ bảo tồn thiên nhiên

Nhà sáng lập của chúng tôi - Mark Shorrock chia sẻ về
tầm nhìn xanh của chúng tôi đối với nền kinh tế Việt Nam.
Xem video: https://youtu.be/H2OBjz7UCSM
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Các dự án đã hoàn thành

Tại Anh Quốc
Tính đến nay, đội ngũ của chứng tôi đã phát triển thành công hàng loạt dự án năng lượng tái tạo có giá trị 2,5 tỉ USD. Dưới đây là một số
dự án tiêu biểu:

Porthworthy, Devon

North Rhins, Dumfries

Woolbridge, Dorset

Rose Cottage Farm, Wales Kernick , Cornwall

Westmill

Manor Farm, Cornwall

Howton, Cornwall

West Raynham, Norfolk

Homeland Farm, Dorset

Carloggas, Cornwall
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Tại Đông Nam Á

Khách Hàng Từ Các Lĩnh Vực
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Tại Đông Nam Á
▪ Chỉ trong năm 2020, đã có 29 dự án được hoàn thảnh tại Việt Nam với tổng công suất hơn 64 MWp
▪ Trong năm 2021, chứng tôi hướng đến mục tiêu nâng tổng công suất lắp đặt lên 500 MW tại Việt Nam, 100 MW tại Indonesia và 30 MW tại Myanmar

Dong Khanh, Long An | 4,977 kWp

Tanifood, Tay Ninh | 5,125 kWp

Ngan Hoang Phat, My Phuoc | 2,104 kWp

Fabtek, Binh Duong | 1,105.83 kWp

Mekong Tien Giang | 891 kWp

Viet Phu, Long An | 999.68 kWp

Cam Nguyen, Long An | 4,504 kWp

Daigaku, Binh Duong | 421.98 kWp

Mekong Furniture, Binh Duong | 3,247.8 kWp

Clean Wood, Binh Duong | 760.32 kWp

Boho Décor, Long An | 996.77 kWp

Mekong Ben Tre | 768.96kWp
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Khách hàng của chúng tôi: Boho Décor

Đại sứ Anh tại Việt Nam thăm dự án Boho Décor
Việc sử dụng năng lượng mặt trời được hỗ trợ để đạt được 20% tổng số điểm của chứng nhận LEED. BOHO là nhà máy sản xuất đồ nội thất đầu
tiên tại Việt Nam đạt được Chứng nhận vàng LEED vào tháng 6 năm 2020 bởi Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC)
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Vì sao nên lựa chọn chúng tôi

Vì sao nên lựa chọn chúng tôi
NĂNG LỰC QUỐC TẾ
Bề dày 18 năm kinh nghiệm trên toàn cầu, thực hiện
các dự án tiên phong ở Anh và Châu Âu

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO GIÀU KINH
NGHIỆM

Các nhà điều hành của Shire Oak International đến
từ 5 quốc gia trên thế giới với hơn 100 năm kinh
nghiệm kinh doanh

CHẤT LƯỢNG CAO CẤP
Sử dụng các tấm pin mặt trời cấp 1 có nguồn gốc từ
các nhà sản xuất hàng đầu Châu Âu, Bắc Mỹ và
Châu Á

NỀN TẢNG ĐẦU TƯ VỮNG CHẮC

DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP

Hợp tác với các nhà đầu tư trên toàn cầu nhằm hỗ trợ
nền tảng tài chính vững mạnh của chúng tôi

Hỗ trợ vận hành và bảo trì trọn gói trong suốt vòng
đời của hệ thống mặt trời của khách hàng
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Hỗ trợ cộng đồng

Môi trường – Shire Oak International đã kết hợp các biện pháp bảo vệ môi trường và xã hội vào thiết kế và triển khai dự
án của chúng tôi theo các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất.
Đối với mỗi dự án năng lượng mặt trời được thực hiện, chúng tôi sẽ phân bổ tiền để chọn vốn hàng năm, tương ứng với
công suất lắp đặt. Mỗi quỹ sẽ được quản lý bởi các đại diện và tổ chức địa phương. Mục đích của chúng tôi là hỗ trợ các
cộng đồng địa phương và trao quyền cho họ bảo vệ môi trường tự nhiên và động vật hoang dã tại đó.
Việt Nam
Là một phần trong cam kết lâu dài của chúng tôi về bảo tồn động vật
hoang dã ở tất cả các quốc gia chúng tôi đặt chân đến, Shire Oak
International sẽ đóng góp một phần lợi nhuận nhằm bảo vệ môi
trường sinh thái tại Việt Nam. Hàng năm, chúng tôi sẽ trích ra 1.000 đô
la Mỹ trên mỗi MW điện mặt trời được lắp đặt dành cho những nỗ lực
bảo tồn, khởi đầu bằng sự tài trợ cho dự án Wildfowl & Wetlands Trust
(WWT) về bảo vệ Sếu đầu đỏ ở đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án ban đầu này sẽ là điểm khởi đầu cho phạm vi hỗ trợ cộng đồng
ở Việt Nam và hơn thế nữa.
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Năng lượng sạch cho mọi người
Là một doanh nghiệp chú trọng về môi trường, chúng tôi hợp tác với những tổ chức cùng lý tưởng như
WWF để hỗ trợ cộng đồng và góp phần gìn giữ môi trường tự nhiên thông qua các chiến dịch CSR.

CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN Ở VÙNG
SÂU VÙNG XA

Trường học

Trại trẻ mồ côi

Trạm y tế

Thông qua việc mang năng lượng sạch tới địa phương
Chúng tôi ủng hộ những hệ thống điện mặt trời áp mái đến các cơ sở
công cộng để giúp cuộc sống của người dân đầy đủ hơn, tạo cơ hội
cho họ vươn lên và phát triển.

Hoạt động trường học
CẮM TRẠI VÀ TÌM HIỂU VỀ ĐIỆN MẶT TRỜI

Tìm hiểu về thành
phố được vận hành
bởi điện mặt trời

Điện Mặt Trời 101: Hiểu về
khái niệm điện mặt trời

Thí nghiệm với
điện mặt trời

Nâng cao nhận thức của Học sinh – Thế Hệ Trẻ - về ý thức bảo vệ môi
trường, tiết kiệm năng lượng, và tận dụng năng lượng sạch vì môi
trường và chính bản thân mình.
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Xin cảm ơn!

112/11 & 112/13 Kim Son Compound,
Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward,
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