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CHO VAY
Các khoản vay trực tiếp theo tỷ giá 
thị trường, các khoản vay loại B, và 
chia sẻ rủi ro không cấp vốn

BẢO LÃNH
Bảo hộ trước những rủi ro tín dụng và rủi 
ro chính trị

ĐẦU TƯ CỔ PHẦN
Các khoản đầu tư trực tiếp vào cổ phiếu 
phổ thông, cổ phần ưu đãi hoặc trái phiếu 
chuyển nhượng; đầu tư vào các quỹ cổ 
phần tư nhân

HỖ TRỢ KỸ THUẬT VÀ  
VỐN ƯU ĐÃI
Hỗ trợ hợp tác cho thực thi dự án, xây dựng 
năng lực thể chế, ổn định kinh tế và tăng 
trưởng đồng đều; tài trợ được cơ cấu và định 
giá hấp dẫn từ các nguồn của bên thứ ba cho 
các ngành nghề hoặc khu vực địa lý cụ thể

Giảm nghèo thông qua tăng trưởng kinh tế đồng đều, bền vững, có 
trách nhiệm xã hội với khu vực tư nhân là động lực 

MỤC TIÊU CHÍNH CỦA CHÚNG TÔI

Mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược rộng khắp với những chuyên gia thị trường 
hàng đầu, các thể chế tài chính, viện nghiên cứu và xã hội dân sự đã hình thành nên 50 
năm thành công trong hỗ trợ phát triển của ADB trong các bối cảnh hoạt động đa dạng 

Cách tiếp cận cung cấp dịch vụ đa diện, không chỉ bao gồm tài chính mà còn cả 
vốn tri thức và các nguồn lực độc quyền khác

Tài trợ giảm thiểu rủi ro thông qua phân tích tín dụng kỹ lưỡng, giảm nhẹ và quản 
lý rủi ro trọng điểm, mang lại lợi nhuận ở mức hấp dẫn sau khi điều chỉnh rủi ro

Sự hiện diện của tổ chức và nhân sự tại 31 văn phòng quốc gia, tiểu vùng và khu 
vực trên khắp thế giới, cho phép duy trì mối quan hệ gần gũi và bền vững hơn với 
khách hàng đồng thời trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng chiến lược quốc 
gia, quản trị dự án và quản lý rủi ro

Sự tín nhiệm của các chính phủ sở tại, nhà đầu tư tư nhân và các đơn vị phát triển 
dự án, dựa trên xếp hạng tín dụng AAA của ADB, uy tín về bảo lãnh thận trọng, và 
các chính sách an toàn đã được chứng minh

Đội ngũ chuyên gia ngân hàng và chuyên gia trong các lĩnh vực có trình độ cao 
từ khu vực tư nhân

ƯU ĐIỂM CỦA PSOD: GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA CHÚNG TÔI

Vụ Nghiệp vụ Khu vực Tư nhân (PSOD) của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) giúp thúc đẩy, 
cơ cấu và cung cấp tài chính cho các công ty do tư nhân nắm giữ hoặc do nhà nước bảo trợ trong 
hàng loạt lĩnh vực ngành nghề trên khắp Châu Á đang phát triển. Trọng tâm là các giao dịch khả 
thi về mặt thương mại giúp tạo ra nguồn lợi tài chính hấp dẫn, đồng thời mang lại những kết quả 
cam kết hiện thực hóa sứ mệnh chung của ADB là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đồng đều và bền 
vững với môi trường.

CHÚNG TÔI LÀ AI

• Tài trợ cho các công ty, ngân hàng và dự án thuộc khu vực tư nhân trong các lĩnh vực phát 
triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ tài chính, năng lượng sạch, kinh doanh nông nghiệp và các ngành 
nghề then chốt khác thông qua các khoản vay và đầu tư cổ phần

• Huy động vốn từ bên thứ ba thông qua các sản phẩm tăng cường tín dụng, các hợp đồng 
chuyển giao rủi ro và huy động vốn của nhà tài trợ

• Đầu tư vào cổ phần tư nhân và các quỹ cấu trúc khác và thay mặt khách hàng quản lý vốn thể 
chế tại các quỹ này

• Tích cực quản lý danh mục đầu tư để bảo đảm hiệu quả tài chính mạnh mẽ, tác động phát 
triển lớn mạnh, và tuân thủ chặt chẽ các chính sách bảo đảm về môi trường, xã hội và quản trị

CHÚNG TÔI LÀM GÌ CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

LĨNH VỰC TRỌNG TÂM CỦA CHÚNG TÔI

Tài chính và thị trường vốn 
Cung cấp cách tiếp cận tốt hơn tới 
các dịch vụ tài chính có chất lượng 
cao hơn trên khắp các thị trường 
đang phát triển của Châu Á 

Bảo vệ môi trường  
Phát triển các nguồn năng 
lượng tái tạo và khuyến 
khích tiết kiệm năng lượng 

Kinh doanh nông nghiệp 
bền vững 
Thúc đẩy sản xuất, chế biến 
và phân phối lương thực thân 
thiện với môi trường

Cơ sở hạ tầng
Tạo đà thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
và công bằng xã hội thông qua các 
cơ sở hạ tầng năng lượng, chất thải, 
nước, giao thông và viễn thông 

Giáo dục  
Xây dựng vốn con người thông 
qua mở rộng các dịch vụ giáo dục 
phổ thông và đại học 

Y tế 
Hỗ trợ khu vực tư nhân cung 
cấp dịch vụ y tế chất lượng 
cao với mức giá phù hợp 
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Ngày xuất bản: Tháng 4/2021
Yêu cầu thông tin và câu hỏi, xin liên hệ:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

Tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2020

Danh mục đầu tư hiện thời của PSOD phân theo khu vực 
địa lý năm 2020 (triệu USD)

Tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đồng tài trợ gia tăng giá trị trực tiếp của PSOD năm 2020 
(triệu USD)

Tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2020

Danh mục đầu tư hiện thời của PSOD phân theo lĩnh vực 
năm 2020 (triệu USD)

Lưu ý:
“$” chỉ đồng Đô-la Mỹ.
Các số cộng lại có thể không bằng tổng do được làm tròn số.

14,2
tỷ

14,2
tỷ

$4.289 (30%) Nam Á

Trung và Tây Á $1.572 (11%)

Đông Á $2.029 (15%)

Thái Bình Dương $9 (0%) Khu vực$1.294 (9%)

Đông Nam Á$4.993 (35%)

5,2
tỷTài trợ thương mại $2.963

Tài trợ chuỗi cung cấp

Chương trình tài chính vi mô

$162

$112

Đồng tài trợ chính thức 
(PSOD) $267

Cổ phần song song$101

Khoản vay song song$652

Chuyển giao  
rủi ro

$443

Khoản vay loại B$468

Đồng tài trợ  
bảo lãnh

$35

Nông nghiệp

Liên quan tới môi trường

Tài chính

$487 (4%)

$2.702 (19%)

$5.248 (367)

Y tế$168 (1%)

Giáo dục$2 (0%)

Cơ sở hạ tầng$5.579 (39%)



Các hoạt động của PSOD năm 2020

Ác-mê-nia
Dự án Hỗ trợ vốn lưu động
      do COVID-19
Dự án Tăng cường cho vay 
      bao trùm giới cho các doanh nghiệp
      siêu nhỏ, nhỏ và vừa

Gru-di-a
Dự án Trái phiếu xanh Gru-di-a
Hỗ trợ COVID-19 của Credo dành cho
      người vay trong nông nghiệp

Dự án Điện khí đốt Mazar
Áp-ga-nix-tan

Dự án Điện mặt trời Navoi
U-dơ-bê-kix-tan

Ấn Độ
Dự án Duy trì thu nhập của người chăn nuôi gia cầm và
      an ninh lương thực
Dự án Điện mặt trời Avaada giai đoạn 2
Dự án Hỗ trợ thanh khoản do COVID-19 cho Công ty Azure Power
Dự án Điện mặt trời Gujarat
Dự án Hỗ trợ thanh khoản do COVID-19 cho Công ty ReNew Power
Dự án Tài trợ Quỹ NIIF-I
Dự án Hỗ trợ sinh kế do COVID-19 cho Northern Arc
Dự án Hỗ trợ tiếp cận tài chính nhà ở cho Phụ nữ thuộc
      các nhóm thu nhập thấp và ở các bang tụt hậu

Băng-la-đét
Dự án Hỗ trợ vốn lưu động khẩn cấp
      cho Chuỗi giá trị sữa
Dự án Điện và Khí ga hóa lỏng Băng-la-đét
      của Công ty Reliance
Dự án Điện mặt trời Spectra

Thái Lan
Khoản vay Xanh cho Năng lượng tái tạo
      và Mạng lưới sạc phương tiện chạy bằng điện
Dự án Lưu trữ năng lượng bằng pin
      và điện gió ở Nam Thái Lan

In-đô-nê-xia
Dự án Hỗ trợ nông dân nuôi bò sữa
      và An ninh lương thực 

Việt Nam
Dự án Điện mặt trời Việt Nam của 
      B.Grimm (Điện mặt trời Phú Yên)
Dự án Điện mặt trời của Gulf
Quỹ Doanh nghiệp Mê-kông IV L.P.
Dự án Dược phẩm gốc COVID-19
      của Công ty Imexpharm
Dự án Mở rộng Nhà máy nước
      Bình Dương

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Dự án Cung cấp năng lượng khẩn cấp do COVID-19
Dự án Cho thuê xe buýt năng lượng mới
Tài trợ Năng lượng mặt trời
Dự án Tài trợ chăm sóc y tế ở vùng nông thôn
      để ứng phó với COVID-19 của Far East Horizon
Dự án Ứng phó khẩn cấp COVID-19
Dự án Mở rộng phân phối dược phẩm COVID-19
      của Công ty Jointown
Dự án Cơ sở hạ tầng nước đô thị thông minh
      và chống chịu khí hậu

Dự án Hỗ trợ thanh khoản chuỗi cung ứng
      lúa mì do COVID-19 cho Tavan Bodg 

Mông Cổ

Khu vực
Dự án Hỗ trợ sinh kế của Olam cho các nông hộ nhỏ
      do tác động của COVID-19 
Dự án Huy động cơ sở hạ tầng bền vững Châu Á
Quỹ Navegar II L.P.
Đầu tư tiếp nối cho Quỹ Đối tác Châu Á OrbiMed IV
Dự án Khoản vay xanh khu vực cho Indorama Venture

Nước và dịch vụ đô thị
Tài chính

Y tế
Năng lượng (Khác)Nông nghiệp

Năng lượng sạch

Lĩnh vực chủ đạo

Bản đồ này được phòng bản đồ của Ngân hàng Phát triển Châu Á xây dựng. Các đường biên giới, màu sắc, tên gọi và mọi thông tin khác thể hiện trên bản đồ này không hàm ý bất kỳ nhận định nào của 
Ngân hàng Phát triển Châu Á về vị thế pháp lý của bất kỳ vùng lãnh thổ nào, hay sự ủng hộ hoặc công nhận đối với các đường biên giới, màu sắc, tên gọi hay thông tin liên quan. 200031 REG ABV
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QUỸ ĐẦU TƯ  
MẠO HIỂM ADB

Quỹ Đầu tư mạo hiểm ADB là nhánh đầu tư mạo hiểm của Vụ Nghiệp vụ Khu vực tư nhân, tập trung 
đầu tư vào các công ty công nghệ giai đoạn đầu đang giải quyết những vấn đề phát triển lớn ở Châu Á 
mới nổi và Thái Bình Dương.

Quỹ đầu tư cổ phần 60 triệu USD mới ra đời của Quỹ Đầu tư mạo hiểm ADB đã đầu tư ban đầu lên 
tới 4 triệu USD vào các giải pháp công nghệ có khả năng mở rộng cao, đóng góp tác động tích cực tới 
giảm thiểu khí hậu, thích ứng khí hậu và bình đẳng giới. 

Quỹ Đầu tư mạo hiểm ADB đặt mục tiêu huy động hơn 1 tỷ USD vốn rủi ro để góp phần đạt được các 
Mục tiêu Phát triển Bền vững vào năm 2030.

QUỸ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM ADB ĐẦU TƯ VÀO CÁC CÔNG TY CÔNG 
NGHỆ GIAI ĐOẠN ĐẦU ĐANG GIÚP GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ 
PHÁT TRIỂN LỚN TẠI CHÂU Á MỚI NỔI VÀ THÁI BÌNH DƯƠNG

Các sản phẩm phụ của cây dứa đang được thu hoạch để sản xuất Piñatex, một vật liệu thay thế da bền vững 
(nguồn ảnh: Piñatex by Ananas Anam)
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CHƯƠNG TRÌNH BẢO LÃNH 
VÀ THAM GIA RỦI RO  
TÀI CHÍNH VI MÔ

Chương trình Bảo lãnh và Tham gia rủi ro tài chính vi mô (MFP) là sáng kiến tư nhân cấp khu vực 
duy nhất được ADB hỗ trợ. Mục đích của chương trình là mở rộng khả năng tiếp cận tài chính 
bằng cách tạo thuận lợi cho việc cấp vốn bằng đồng nội tệ cho các thể chế tài chính vi mô (MFI) 
và/hoặc các thể chế tài chính phi ngân hàng (NBFI) tại các quốc gia thành viên đang phát triển. 
Hợp tác chặt chẽ với các ngân hàng đối tác, chương trình cung cấp những sản phẩm tăng cường 
tín dụng giúp thúc đẩy đầu tư của khu vực tư nhân vào tài chính vi mô.

Kể từ khi bắt đầu vào năm 2010, MFP đã tạo thuận lợi cho việc tài trợ 1,48 tỷ USD cho các khoản 
cho vay lại của MFI, và đã tiếp cận được hơn 7 triệu người vay cá nhân. Phụ nữ sống ở vùng nông 
thôn và ven đô chiếm khoảng 95% trong số người được hỗ trợ, với các khoản vay trung bình dưới 
400 USD, khiến cho chương trình có tính bao trùm giới cao và tập trung vào xây dựng sinh kế 
nông thôn. Những kết quả này hoàn toàn nhất quán với năm trong số bảy ưu tiên hoạt động của 
Chiến lược 2030 của ADB, đồng thời nhấn mạnh vai trò, phạm vi tiếp cận và đóng góp của các 
hoạt động phổ cập tài chính của ADB tại Châu Á đang phát triển, thông qua các hoạt động của 
khu vực tư nhân.

Khoản tài trợ bằng nội tệ tương đương 295 triệu USD do MFP cung cấp cho các tổ chức tài chính 
vi mô đối tác của mình vào năm 2020 là mức cao nhất trong lịch sử của chương trình. Phần lớn hỗ 
trợ này được cung cấp như một phần trong hoạt động ứng phó của ADB trước đại dịch do vi-rút 
corona (COVID-19) gây ra. Trong năm này, chương trình đã tiếp cận gần 1,5 triệu khách hàng tín 
dụng vi mô, 95% trong số đó là phụ nữ—mang lại tác động đáng chú ý về kết quả trên khía cạnh 
hiệu quả giới của ADB và Vụ Nghiệp vụ Khu vực tư nhân.

MỤC TIÊU CHÍNH CỦA ADB TRONG CHƯƠNG TRÌNH BẢO LÃNH VÀ 
THAM GIA RỦI RO TÀI CHÍNH VI MÔ (MFP) LÀ MỞ RỘNG TIẾP CẬN  
TÀI CHÍNH CHO NGƯỜI VAY QUY MÔ NHỎ Ở TẦNG CUỐI CỦA KIM TỰ 
THÁP, BẰNG CÁCH THAM GIA THỎA THUẬN CHIA SẺ RỦI RO VỚI CÁC 
NGÂN HÀNG ĐỐI TÁC VÀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VI MÔ

Một gia đình trong ngôi nhà ở làng Pilkhuwa, Ấn Độ (nguồn ảnh: ADB)



CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI VÀ CHUỖI CUNG ỨNG 
(TSCFP) CỦA ADB  CUNG CẤP BẢO LÃNH VÀ VỐN VAY CHO CÁC 
NGÂN HÀNG ĐỐI TÁC ĐỂ HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Cảng Suva là cảng công-ten-nơ và cảng tổng hợp chính của Phi-gi. Đây là cửa ngõ giao thương quốc tế chính của quốc gia (nguồn ảnh: ADB).

CHÚNG TÔI LÀM GÌ:
Lấp đầy khoảng trống thị trường trong 
tài trợ thương mại và chuỗi cung ứng.

Cung cấp bảo lãnh và vốn vay cho các 
ngân hàng để hỗ trợ thương mại.

Hỗ trợ một loạt các giao dịch: hàng 
hóa, vốn và hàng tiêu dùng.

Quan hệ đối tác với hơn 240 ngân 
hàng cung cấp cho các công ty nguồn 
tài chính để hỗ trợ xuất - nhập khẩu.

2020 QUA CÁC CON SỐ:
5,8 tỷ 

USD
Giá trị các giao dịch đã hỗ trợ
Giai đoạn 2009-2020: 47,5 tỷ USD

2,96 
tỷ USD

Đồng tài trợ
Giai đoạn 2009-2020: 28,1 tỷ USD

7.187 Số lượng giao dịch đã hỗ trợ
Giai đoạn 2009-2020: 33.093

2.114 Số giao dịch của các DNVVN  
đã được hỗ trợ
Giai đoạn 2009-2020: 21.713

TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI
Các sản phẩm tài chính
Các sản phẩm bảo lãnh
1.	Bảo	lãnh	tín	dụng:

Lên tới 100% rủi ro của ngân hàng và được 
cung cấp trong vòng 24-48 tiếng

2.	Thỏa	thuận	tham	gia	rủi	ro:
Tự động ràng buộc TSCFP, lên tới 85%

Các dự án đã tài trợ:
1.	Quỹ	tín	dụng	quay	vòng:

khoản vay cho các ngân hàng tại các quốc gia 
TSCFP đang hoạt động để hỗ trợ các giao dịch 
trước và sau khi giao hàng

2.	Thỏa	thuận	tham	gia	rủi	ro	được	tài	trợ:
Tự động ràng buộc TSCFP, lên tới 85% rủi ro 
của ngân hàng khi hỗ trợ các giao dịch thương 
mại được tài trợ

Sản phẩm phân phối (Đồng tài trợ)
1.	Thỏa	thuận	phân	phối	rủi	ro:

TSCFP tạo đòn bẩy cho các nguồn lực tài chính 
và hạn chế tín dụng thông qua chia sẻ rủi ro

Các sản phẩm tài chính
1. Tài trợ trước khi giao hàng

là một giải pháp tài trợ thương mại ngắn hạn 
cấp vốn để thanh toán trước cho các nhà 
cung cấp đối với các đơn đặt hàng đã được 
xác thực.

2. Tài trợ cho nhà cung cấp sau khi giao hàng
là việc cấp vốn cho nhà cung cấp sau khi giao 
nhận hàng.  

3. Tài trợ nhà phân phối
là việc cung cấp tài chính cho các nhà phân 
phối của các công ty lớn nhằm chi trả cho 
việc lưu giữ hàng hóa để bán lại.

TÀI TRỢ CHUỖI CUNG ỨNG
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CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI VÀ CHUỖI CUNG 
ỨNG CỦA ADB CUNG CẤP BẢO LÃNH VÀ VỐN VAY CHO CÁC 
NGÂN HÀNG ĐỐI TÁC ĐỂ HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Công cụ lập bản đồ chuỗi cung ứng dựa trên web lập bản đồ các sản phẩm y tế 
thiết yếu để cho phép chính phủ, ngân hàng, nhà đầu tư, chuyên gia y tế và các công 
ty theo dõi mọi thành phần trong các sản phẩm, như khẩu trang hoặc máy thở xách 
tay, cho đến kim loại và cao su đi theo từng bộ phận.
https://www.adb.org/multimedia/scf/#/

Khảo sát Khoảng cách tài trợ thương mại, tăng trưởng và việc làm xác định các 
khoảng trống thị trường trong tài trợ thương mại; cho thấy tại sao tồn tại khoảng trống; 
giải thích tác động của chúng đối với tăng trưởng và việc làm; và xác định các hành 
động để thu hẹp khoảng cách ở mức 1,5 nghìn tỷ đô la (tính đến năm 2019), đặc biệt là 
đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
http://dx.doi.org/10.22617/BRF190389-2

Sáng kiến Tiêu chuẩn kỹ thuật số thành lập một tổ chức để tạo ra các tiêu chuẩn và 
giao thức kỹ thuật số nhằm định hướng và giám sát khả năng tương tác giữa các nền 
tảng công nghệ tài chính (fintech) và các bộ phận cấu thành hệ sinh thái thương mại. 

Nghiên cứu Bình đẳng giới phân tích các chính sách nhân sự của các ngân hàng đối tác 
với chương trình ở Châu Á để xác định cách thức nâng cao những chính sách này nhằm 
thu hút, giữ chân và thúc đẩy phụ nữ tham gia nhiều hơn trong lĩnh vực ngân hàng.
http://dx.doi.org/10.22617/TCS179171-2

Sáng kiến Chống rửa tiền tập hợp các ngân hàng, cơ quan quản lý và thể chế quốc tế 
để cải thiện tuân thủ trong lĩnh vực tội phạm tài chính tại các ngân hàng tài trợ thương 
mại; cải thiện khả năng phát hiện, điều tra và truy tố hành vi rửa tiền dựa trên thương 
mại; và giảm các hậu quả bất lợi ngoài dự kiến đối với tiếp cận tài trợ thương mại do 
các yêu cầu tuân thủ.
 
Sáng kiến Tăng cường năng lực  TSCFP là sáng kiến tăng cường năng lực liên quan 
đến các khóa học trực tuyến về tài trợ thương mại, tài trợ chuỗi cung ứng, chống rửa 
tiền, chấm dứt buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp, chống mua bán người và nô 
lệ thời hiện đại, và tính bền vững; kết nối ngân hàng; hội nghị khu vực; hội thảo dành 
cho các ngân hàng đối tác về tài trợ thương mại và chuỗi cung ứng; và hội thảo trên 
nền tảng web.
https://www.adb.org/what-we-do/trade-supply-chain-finance-program/overview

www.adb.org/tscfp 
tradefinanceunit@adb.org LinkedIn

CÁC SÁNG KIẾN VÀ SẢN PHẨM TRI THỨC VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC
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NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH NĂM 2020
CƠ SỞ HẠ TẦNG

Khách hàng: Công ty TNHH Nhà máy điện Áp-ghan (APPC)

Hỗ trợ của ADB: Khoản vay 10 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường; khoản vay 10 triệu USD từ 
Quỹ Cơ sở hạ tầng Khu vực tư nhân Leading Asia (LEAP)

Những đặc điểm chính:
• Đây là dự án điện khí đốt khu vực tư nhân đầu tiên của Áp-ga-nix-tan được tài trợ bởi các thể chế tài 

chính phát triển, gồm cả ADB. Công ty Tài chính quốc tế và Công ty Đầu tư và Phát triển Đức (DEG), 
một công ty con của Ngân hàng phát triển nhà nước Đức KfW, cũng đang cung cấp khoản vay trị giá 
23,8 triệu USD mỗi đơn vị.

• Dự án liên quan đến việc phát triển, xây dựng, vận hành và bảo trì một nhà máy điện động cơ pittông 
dựa vào khí đốt bản địa trên đất trống với công suất 58,56 mê-ga-oát ở Thành phố Mazar-i-Sharif và 
mở lại các mỏ khí đốt ở Sheberghan, miền bắc Áp-ga-nix-tan.

• Dự án sẽ tăng cường sản xuất điện trong nước và giảm nhập khẩu điện năng, từ đó góp phần vào an ninh 
năng lượng dài hạn của Áp-ga-nix-tan, khả năng chi trả và tính bền vững.

• APPC thuộc sở hữu 100% của một công ty nước ngoài được thành lập tại Dubai, với 90% vốn thuộc sở 
hữu của Tập đoàn Ghazanfar và 10% thuộc Hassan Allam Holding BV.

• Tập đoàn Ghazanfar, một trong những tập đoàn lớn nhất của Áp-ga-nix-tan, hoạt động trong lĩnh vực 
thăm dò, sản xuất, lọc dầu, lưu trữ, kinh doanh và phân phối dầu mỏ và khí đốt ở thượng nguồn, trung 
nguồn và hạ nguồn; xây dựng; ngân hàng và tài chính; nông nghiệp; khai thác mỏ; truyền thông; và an 
ninh. Hassan Allam, có trụ sở chính tại Ai Cập, là một công ty kỹ thuật công trình, xây dựng và cơ sở hạ 
tầng hàng đầu với hơn 80.000 nhân viên và 80 năm kinh nghiệm ở Trung Đông và Châu Phi.

Giá trị gia tăng của ADB:
• Huy động nguồn tài trợ dài hạn mà nếu không sẽ không thể có được cho các dự án điện thuộc khu vực 

tư nhân ở Áp-ga-nix-tan.
• Mang lại hiệu ứng trực quan bằng cách cho thấy tính khả thi của các dự án điện khí đốt tại Áp-ga-nix-tan.
• Hỗ trợ cơ sở hạ tầng thiết yếu thông qua khu vực tư nhân trong một đất nước bị ảnh hưởng bởi xung đột 

và dễ đổ vỡ
• Hỗ trợ xúc tác tài trợ từ khu vực tư nhân cho các dự án năng lượng ở Áp-ga-nix-tan.

Ngày phê duyệt:  20 tháng 2 năm 2020
Ngày cam kết:  15 tháng 6 năm 2020

ÁP-GA-NIX-TAN: DỰ ÁN ĐIỆN KHÍ ĐỐT MAZAR

Dự án nhằm mục đích đưa nhà máy lọc khí Gerquduq do Liên bang Nga xây dựng, vốn bị bỏ hoang  
và rơi vào tình trạng hư hỏng, khôi phục hoạt động trở lại ở Áp-ga-nix-tan (nguồn ảnh: ADB).
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Khách hàng: Công ty TNHH Công viên Điện mặt trời Spectra (SSPL)

Hỗ trợ của ADB: Khoản vay 13,3 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường; khoản vay 4,4 triệu 
USD từ Quỹ Khí hậu Ca-na-đa cho Khu vực tư nhân châu Á II (CFPS II)

Những đặc điểm chính:
• Dự án bao gồm một nhà máy điện mặt trời hòa lưới với công suất 35 mê-ga-oát ở Paturia, Shibaloy 

upazila (phường/xã), quận Manikganj. Dự án được dự kiến sẽ làm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu hóa 
thạch đắt đỏ của quốc gia và thu hẹp khoảng cách cung - cầu, từ đó giảm phụ thuộc vào nhập khẩu 
năng lượng. Đây là dự án năng lượng mặt trời quy mô hòa lưới khu vực tư nhân đầu tiên ở Băng-la-
đét được tài trợ bởi các thể chế đa phương.

• SSPL, một công ty phục vụ mục đích đặc biệt mới thành lập, thuộc sở hữu 80% của Spectra 
Engineers Limited (SEL) có trụ sở tại Băng-la-đét và 20% của Shunfeng Investments Limited 
(SIL), có trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc. SEL là công ty hàng đầu của Tập đoàn Spectra, hoạt 
động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, gồm cả kỹ thuật và xây dựng. SIL là công ty con của Tập đoàn 
Shunfeng, một nhà cung cấp dịch vụ quang điện tích hợp toàn diện, tham gia vào việc xây dựng và 
vận hành các nhà máy điện mặt trời, sản xuất và lưu trữ năng lượng mặt trời.

Giá trị gia tăng của ADB:
• Cung cấp và huy động nguồn tài chính dài hạn mà nếu không sẽ không thể có được cho các dự án 

điện mặt trời của khu vực tư nhân ở Băng-la-đét.
• Huy động một gói tài trợ, gồm cả khoản vay CFPS II, để đáp ứng sự thiếu hụt của thị trường và thiết 

lập mức độ ưu tiên và tính khả thi của dự án.
• Áp dụng các thông lệ quốc tế hiệu quả nhất trong quản lý chính sách an toàn.
• Thúc đẩy trao quyền về kinh tế cho phụ nữ thông qua một kế hoạch hành động giới.

Ngày phê duyệt:  29 tháng 7 năm 2019
Ngày cam kết:  8 tháng 6 năm 2020

BĂNG-LA-ĐÉT: DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI SPECTRA

Các tấm pin năng lượng mặt trời trải dài trên 141 mẫu Anh tại địa điểm của Công viên Điện mặt trời Spectra 
ở Băng-la-đét (nguồn ảnh: Công ty TNHH Công viên Điện mặt trời Spectra).

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH NĂM 2020
CƠ SỞ HẠ TẦNG



Ngày xuất bản: Tháng 4/2021
Yêu cầu thông tin và câu hỏi, xin liên hệ:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

Lưu ý: USD = Đô-la Mỹ.

Khách hàng: Công ty cổ phần Dịch vụ công ích Toàn cầu Gru-di-a (GGU)

Hỗ trợ của ADB: Chứng khoán nợ trị giá 20 triệu USD từ nguồn vốn thông thường; chứng khoán nợ 
trị giá 20 triệu USD từ Quỹ Cơ sở hạ tầng Khu vực tư nhân Leading Asia (LEAP) do ADB quản lý

Những đặc điểm chính:
• ADB, với tư cách là nhà đầu tư chủ chốt, đã đầu tư vào trái phiếu xanh do GGU phát hành, thu hút 

các nhà đầu tư quốc tế đến với đợt phát hành trái phiếu xanh lần đầu tiên này ở Gru-di-a.
• GGU là công ty mẹ với hai ngành nghề kinh doanh chính liên quan đến nước (công ty dịch vụ 

công ích) và năng lượng tái tạo. Công ty kinh doanh nước của GGU là công ty dịch vụ công ích tư 
nhân lớn nhất ở Gru-di-a. GGU là công ty con thuộc sở hữu toàn bộ của Georgia Capital JSC, do 
Georgia Capital PLC sở hữu hoàn toàn - đây là một trong những tập đoàn kinh doanh có uy tín và 
lợi nhuận cao nhất ở Gru-di-a.

Giá trị gia tăng của ADB:
• Hiệu ứng biểu thị mạnh mẽ nhờ sự tham gia của ADB trong đợt phát hành trái phiếu xanh thành 

công này, tạo tiền lệ thu hút các nhà đầu tư quốc tế tham gia các đợt phát hành trái phiếu xanh 
tương tự khác trong khu vực.

• Phát triển thị trường trái phiếu xanh ở Nam Caucasus thông qua việc ADB tham gia đợt phát hành, 
bảo đảm sự tuân thủ các Nguyên tắc trái phiếu xanh của Hiệp hội Thị trường vốn quốc tế.

• Dự án tập trung vào cải thiện đáng kể bình đẳng giới, thông qua phân loại dự án là Lồng ghép giới 
hiệu quả.

• Hỗ trợ tài chính trung hạn của ADB cho việc phục hồi bền vững và hiện đại hóa các tài sản nước 
quan trọng, có ảnh hưởng đến hơn một phần ba dân số cả nước.

Ngày phê duyệt:  22 tháng 7 năm 2020
Ngày cam kết:  23 tháng 7 năm 2020

GRU-DI-A: DỰ ÁN TRÁI PHIẾU XANH GRU-DI-A

Các công nhân trên công trường cải tạo đường ống nước (nguồn ảnh: Công ty Dịch vụ công ích Toàn cầu Gru-di-a).

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH NĂM 2020
CƠ SỞ HẠ TẦNG



Ngày xuất bản: Tháng 4/2021
Yêu cầu thông tin và câu hỏi, xin liên hệ:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

Lưu ý: USD = Đô-la Mỹ.

Khách hàng: Công ty TNHH (Tập đoàn) Nước Thâm Quyến (SZWG)

Hỗ trợ của ADB: Khoản vay 20 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường

Những đặc điểm chính:
• Dự án sẽ hỗ trợ đầu tư của SZWG vào nhiều công trình cấp nước và xử lý nước thải với công nghệ thông 

minh và cơ sở hạ tầng cấp nước đô thị có khả năng chống chịu với khí hậu và thiên tai ở Thâm Quyến và 
các đô thị loại 3 và loại 4 ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc). Dự án được thiết kế để cung 
cấp giải pháp tài chính hiệu quả về chi phí cho các tiểu dự án được xác định trong quá trình thực hiện dự 
án (2020–2023). ADB sẽ tài trợ cho các tiểu dự án riêng rẽ này.

• Được thành lập vào năm 2001, SZWG là công ty dịch vụ cấp thoát nước cung cấp các giải pháp và dịch 
vụ toàn diện về nước, bao gồm quản lý hệ thống cấp nước đô thị, xử lý nước thải và bảo trì mạng lưới. 
Chủ sở hữu đa số của nó là chính quyền thành phố Thâm Quyến (55%); phần còn lại thuộc sở hữu của 
các công ty Veolia Environnement SA (25%) và Beijing Capital Co., Ltd. (20%).

• Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư nước và môi trường Thâm Quyến là bên đồng vay nợ với SZWG và 
là nền tảng đầu tư được thành lập vào năm 2005 để phát triển, đầu tư và thực hiện các tiểu dự án bên 
ngoài Thâm Quyến. Công ty này có 70% thuộc sở hữu của SZWG và 30% thuộc sở hữu của Shenzhen 
Capital Group Co., Ltd., chi nhánh đầu tư của chính quyền thành phố Thâm Quyến.

• Dự án, được hình thành và cấu trúc thông qua phương pháp tiếp cận mạnh mẽ “Một ADB”, là hoạt động 
tài trợ cho khu vực tư nhân đầu tiên do Vụ Nghiệp vụ Khu vực tư nhân và Vụ Đông Á của ADB đồng 
thực hiện tại CHND Trung Hoa.

Giá trị gia tăng của ADB:
• Huy động các nguồn lực của khu vực tư nhân thông qua rất nhiều thỏa thuận đồng tài trợ trong quá trình 

thực hiện dự án.
• Thúc đẩy bao trùm giới trong các hoạt động của SZWG và hỗ trợ chia sẻ tri thức giúp tăng khả năng 

chống chịu của phụ nữ trước biến đổi khí hậu và thảm họa thông qua kế hoạch hành động giới.
• Nâng cao hệ thống quản lý môi trường và xã hội của SZWG.
• Hiệu ứng biểu thị được tạo ra thông qua việc phổ biến kiến thức rộng rãi trong lĩnh vực cấp nước và quản 

lý nước thải.
• Khuyến khích việc học hỏi trong khu vực và trên toàn cầu về cơ sở hạ tầng nước đô thị thông minh và 

chống chịu khí hậu.

Ngày phê duyệt:  26 tháng 8 năm 2020
Ngày cam kết:  14 tháng 12 năm 2020

CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA: 
DỰ ÁN CƠ SỞ HẠ TẦNG NƯỚC ĐÔ THỊ 
THÔNG MINH VÀ CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU

Hồ chứa nhân tạo gần Thành phố Thâm Quyến tại Trung Quốc (nguồn ảnh: Tập đoàn Nước Thâm Quyến).

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH NĂM 2020
CƠ SỞ HẠ TẦNG



Ngày xuất bản: Tháng 4/2021
Yêu cầu thông tin và câu hỏi, xin liên hệ:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

Lưu ý: USD = Đô-la Mỹ.

Khách hàng: Công ty TNHH đại chúng Indorama Ventures

Hỗ trợ của ADB: Khoản vay 50 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường; khoản vay 50 triệu USD 
từ Quỹ Cơ sở hạ tầng Khu vực tư nhân Leading Asia (LEAP) của ADB

Những đặc điểm chính:
• Đây là khoản vay xanh (nước biển) cho khu vực tư nhân được thẩm định độc lập đầu tiên của ADB, 

tuân theo hướng dẫn của Quỹ Tài trợ Vốn tự nhiên Xanh (nước biển) về cho vay trái phiếu xanh 
(nước biển). Nó phù hợp với Kế hoạch hành động của ADB về các đại dương lành mạnh và các nền 
kinh tế xanh bền vững.

• IVL là nhà sản xuất và phân phối chuỗi polyester tổng hợp với sự hiện diện mạnh mẽ trên toàn cầu. 
Đây là nhà sản xuất vật liệu nhựa polyethylene terephthalate (PET) tái chế 100% lớn nhất trên thế 
giới. IVL thuộc sở hữu đa số của gia đình Lohia.

• Các nhà đồng tài trợ của khoản vay này là Công ty Tài chính quốc tế (150 triệu USD) và Công ty 
Đầu tư và Phát triển Đức (DEG), một công ty con của Ngân hàng Phát triển nhà nước Đức KfW 
(50 triệu USD).

• 
Giá trị gia tăng của ADB:
• Việc thẩm định độc lập khoản vay như khoản vay xanh nước biển và khoản vay xanh lá cây, với sự 

hỗ trợ của ADB, đã tạo điều kiện cho sáng kiến này của IVL được giới thiệu như bước đi đầu tiên 
trong lĩnh vực tài sản mới này trên thị trường cho vay khu vực.

• Tham gia xây dựng chính sách và quy định ở các quốc gia trọng tâm thông qua hỗ trợ kỹ thuật cho 
khu vực nhà nước, để đưa ra các khuyến nghị về sự phù hợp của việc sử dụng nhựa PET tái chế 
trong bao bì thực phẩm.

Ngày phê duyệt:  23 tháng 11 năm 2020
Ngày cam kết:  24 tháng 11 năm 2020

KHU VỰC: DỰ ÁN KHOẢN VAY XANH KHU VỰC 
CHO INDORAMA VENTURES

Nhà máy tái chế nhựa polyethylene terephthalate (PET) của Công ty TNHH đại chúng Indorama Ventures (IVL) 
tại tỉnh Nakhon Pathom, Thái Lan (nguồn ảnh: IVL).

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH NĂM 2020
CƠ SỞ HẠ TẦNG



Ngày xuất bản: Tháng 4/2021
Yêu cầu thông tin và câu hỏi, xin liên hệ:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

Lưu ý: USD = Đô-la Mỹ.

Khách hàng: Công ty TNHH Clifford Capital Holdings (CCH)

Hỗ trợ của ADB: Đầu tư cổ phần 50 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường; đầu tư cổ phần 45 
triệu USD từ Quỹ Cơ sở hạ tầng tư nhân Leading Asia (LEAP)

Những đặc điểm chính:
• CCH là một công ty cổ phần tư nhân được thành lập tại Xinh-ga-po và là một trong những nền 

tảng tài trợ cơ sở hạ tầng hàng đầu trong khu vực, với năng lực khởi tạo và phân phối toàn diện. Sự 
hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ Xinh-ga-po và các nhà đầu tư chiến lược, gồm cả ADB, đặt CCH vào 
vị thế lý tưởng để phát huy nguồn vốn, sự sáng tạo, tri thức và quan hệ đối tác từ hệ sinh thái cơ sở 
hạ tầng của Xinh-ga-po nhằm khắc phục sự thiếu hụt cơ sở hạ tầng của Châu Á.

• ADB đã trở thành nhà đầu tư đa phương đầu tiên của CCH trong số các cổ đông hiện hữu của 
công ty, bao gồm Temasek Holdings, Ngân hàng Standard Chartered, Ngân hàng DBS, Ngân hàng 
Sumitomo Mitsui, Prudential và John Hancock.

• Giao dịch này đánh dấu khoản đầu tư đầu tiên của ADB vào một tổ chức Xinh-ga-po kể từ khi Văn 
phòng ADB tại Xinh-ga-po khai trương vào tháng 3 năm 2020.

• 
Giá trị gia tăng của ADB:
• Hỗ trợ tăng trưởng đồng đều và bền vững trong khu vực với tư cách là cổ đông chiến lược.
• Huy động cơ sở hạ tầng bền vững nhanh hơn thông qua đồng tài trợ.
• Tăng cường việc bảo đảm an toàn môi trường và xã hội đồng thời nâng cao năng lực.
• Cải thiện bao trùm giới tại CCH.

Ngày phê duyệt:  8 tháng 7 năm 2020
Ngày cam kết:  8 tháng 9 năm 2020

KHU VỰC: DỰ ÁN HUY ĐỘNG CƠ SỞ HẠ TẦNG 
BỀN VỮNG CHÂU Á

Nguồn vốn thể chế dài hạn sẽ được khách hàng huy động để khắc phục sự thiếu hụt  
trong tài trợ cơ sở hạ tầng của Châu Á (nguồn ảnh: ADB).

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH NĂM 2020
CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ 
TÀI CHÍNH



Ngày xuất bản: Tháng 4/2021
Yêu cầu thông tin và câu hỏi, xin liên hệ:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

Lưu ý: USD = Đô-la Mỹ.

Khách hàng: Công ty TNHH Nur Navoi Solar Foreign Enterprise

Hỗ trợ của ADB: Khoản vay 9,5 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường (OCR); khoản vay 8 triệu 
USD từ Quỹ Khí hậu Ca-na-đa cho Khu vực tư nhân Châu Á II

Những đặc điểm chính:
• Dự án (100 mê-ga-oát) là nhà máy năng lượng tái tạo quy mô lớn đầu tiên do tư nhân phát triển và 

vận hành ở U-dơ-bê-kix-tan.
• Dự án sẽ tạo ra 270 gi-ga-oát giờ mỗi năm từ nguồn năng lượng mặt trời, đủ để cấp điện cho hơn 

31.000 hộ gia đình và ngăn chặn việc thải ra 156.000 tấn khí nhà kính hàng năm.
• Gói tài trợ được sắp xếp bởi các thể chế tài chính phát triển gồm có ADB, Công ty Tài chính quốc 

tế (IFC) và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới (thông qua bảo 
lãnh thanh toán).

• Masdar, nhà tài trợ, là công ty con trực thuộc hoàn toàn quỹ đầu tư quốc gia của Chính phủ Abu 
Dhabi, Công ty Đầu tư Mubadala PJSC. Masdar đã phát triển thành công 2,7 gi-ga-oát công suất 
năng lượng tái tạo tại 25 quốc gia.

• 
Giá trị gia tăng của ADB:
• Huy động nguồn tài chính dài hạn để đáp ứng các yêu cầu của dự án. Nguồn tài chính dài hạn bằng 

đồng đô-la Mỹ hiện không có sẵn cho các dự án thuộc khu vực tư nhân ở U-dơ-bê-kix-tan.
• Hiệu ứng biểu thị mang tính xúc tác cho thấy tính khả thi của các dự án năng lượng tái tạo trong 

nước.
• Việc cung cấp nguồn vốn ưu đãi hạn chế từ ADB và IFC đã góp phần đáng kể để giúp dự án đạt 

được hiệu quả đầu tư ngang bằng so với thủy điện hay nhiệt điện (grid parity) – và giúp duy trì tính 
khả thi về thương mại của dự án ngay cả với giá bán điện có tính cạnh tranh cao.

Ngày phê duyệt:  20 tháng 9 năm 2020
Ngày cam kết:  9 tháng 12 năm 2020

U-DƠ-BÊ-KIX-TAN: DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI NAVOI

Địa điểm dự án Navoi tại U-dơ-bê-kix-tan tương tự địa hình nơi dự án điện mặt trời do ADB tài trợ  
được hoàn thành tại quốc gia láng giềng Áp-ga-nix-tan (nguồn ảnh: ADB).

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH NĂM 2020
CƠ SỞ HẠ TẦNG



Ngày xuất bản: Tháng 4/2021
Yêu cầu thông tin và câu hỏi, xin liên hệ:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

Khách hàng: Công ty cổ phần Phú Yên TTP (CTCP Phú Yên)

Hỗ trợ của ADB: Khoản vay 27,9 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường; khoản vay 9,3 triệu 
USD từ Quỹ Cơ sở hạ tầng tư nhân Leading Asia (LEAP)

Những đặc điểm chính:
• Nhà máy quang điện mặt trời này là nhà máy quang điện lớn nhất ở Việt Nam.
• CTCP Phú Yên thuộc sở hữu của Công ty TNHH đại chúng B.Grimm Power và Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Trường Thành Việt Nam.
• Khoản tài trợ này là khoản vay xanh được chứng nhận đầu tiên của Việt Nam và là một trong 

những khoản vay loại B lớn nhất từng được huy động trong nước. Đây cũng là khoản vay loại B 
xanh đầu tiên ở Châu Á và Thái Bình Dương được chứng nhận bởi Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu.

• Các ngân hàng thương mại tham gia bao gồm Ngân hàng Bangkok, Ngân hàng Kasikornbank, 
Kiatnakin Phatra, Ngân hàng Công thương Trung Quốc và Ngân hàng Standard Chartered.

Giá trị gia tăng của ADB:
• Huy động gói tài trợ hoàn chỉnh để khiến dự án khả thi về mặt thương mại.
• Khoản vay dài hạn hơn để cải thiện chỉ số khả năng trả nợ của bên cho vay và khiến dự án khả thi 

hơn về mặt tài chính.
• Áp dụng một cơ cấu tài trợ sáng tạo nhằm khắc phục những lỗ hổng chính trong các hợp đồng 

mua bán điện mẫu cho các dự án năng lượng mặt trời quy mô hòa lưới tại Việt Nam.
• Các bước đi được thực hiện để đảm bảo rằng dự án được vận hành theo các tiêu chuẩn thực hành 

tốt nhất của quốc tế, tích hợp các đặc điểm thiết kế và mục tiêu về giới, đồng thời tuân thủ các 
tiêu chuẩn an toàn môi trường và xã hội của ADB.

Ngày phê duyệt:  8 tháng 4 năm 2020
Ngày cam kết:  5 tháng 6 năm 2020

VIỆT NAM: DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI  
B.GRIMM VIỆT NAM (ĐIỆN MẶT TRỜI PHÚ YÊN)

Lưu ý:  
(i) USD = Đô-la Mỹ.
(ii) ADB công nhận cách viết “Trung Quốc” để chỉ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Ảnh chụp từ trên cao của dự án điện mặt trời Phú Yên (nguồn ảnh: Công ty TNHH đại chúng B.Grimm Power)

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH NĂM 2020
CƠ SỞ HẠ TẦNG



Ngày xuất bản: Tháng 4/2021
Yêu cầu thông tin và câu hỏi, xin liên hệ:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

Lưu ý: USD = Đô-la Mỹ.

Khách hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Credo (Credo)

Hỗ trợ của ADB: Khoản vay 4 triệu USD (tương đương 12,3 triệu GEL) từ nguồn vốn vay thông thường

Những đặc điểm chính:
• Dự án bao gồm khoản tài trợ trung hạn của ADB bằng nội tệ hoặc đô-la Mỹ để hỗ trợ việc cho vay cho 

các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp.
• Credo là một ngân hàng tài chính vi mô và là ngân hàng lớn thứ tám ở Gru-di-a. Tính đến tháng 6 năm 

2020, Credo đã phục vụ 307.894 khách hàng vay thông qua 74 chi nhánh và 2.353 nhân viên (51% 
trong số đó là phụ nữ). Với 52% số khoản vay trong lĩnh vực nông nghiệp, Credo có độ bao phủ mạnh 
mẽ ở nông thôn. Khách hàng của ngân hàng chủ yếu là các cá nhân và nông hộ thu nhập thấp, với 
nguồn thu từ trồng trọt hoặc kinh doanh nông nghiệp, gồm cả du lịch nông nghiệp.

• Được thành lập bởi tổ chức Tầm nhìn thế giới (World Vision) vào năm 1997 với tư cách là một tổ 
chức tài chính vi mô, Credo được một tập đoàn do Access Microfinance Holding AG, Đức dẫn đầu 
mua lại vào tháng 10 năm 2014, với 60,2% cổ phần.

• Dự án tạo ra sự hỗ trợ gián tiếp cho nỗ lực ứng phó dịch bệnh do vi-rút corona (COVID-19) của quốc 
gia.

• 
Giá trị gia tăng của ADB:
• Tiếp cận rộng hơn tới tài chính nông thôn và hỗ trợ bao trùm tài chính trong đại dịch COVID-19.
• Cung cấp khả năng tiếp cận tài trợ bằng đồng nội tệ.
• Hỗ trợ lập kế hoạch hành động giới.

Ngày phê duyệt:  13 tháng 10 năm 2020
Ngày cam kết:  22 tháng 12 năm 2020

GRU-DI-A: HỖ TRỢ COVID-19 CỦA CREDO  
DÀNH CHO NGƯỜI VAY TRONG NÔNG NGHIỆP

Tại Gru-di-a, vùng Kakheti được coi là cái nôi của lễ hội rượu vang cổ điển Rtveli (nguồn ảnh: ADB).

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH NĂM 2020
TÀI CHÍNH



Ngày xuất bản: Tháng 4/2021
Yêu cầu thông tin và câu hỏi, xin liên hệ:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

Lưu ý: USD = Đô-la Mỹ.

Khách hàng: Northern Arc Capital Limited (NACL)

Hỗ trợ của ADB: Tài trợ bằng nợ trị giá 40 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường.

Những đặc điểm chính:
• NACL kết nối các công ty tài chính phi ngân hàng (NBFC) chất lượng cao với các nhà đầu tư tiềm 

năng để huy động vốn cho vay nợ. Điều này cho phép các NBFC tăng cường sự hiện diện của họ, đồng 
thời giúp hàng triệu hộ gia đình bị loại trừ về mặt tài chính ở Ấn Độ tiếp cận các dịch vụ tài chính.

• Là một công ty có hội đồng quản trị và thuộc sở hữu của các cổ đông uy tín, NACL đã huy động được 
13,6 tỷ USD vốn vay nợ cho lĩnh vực tài chính bao trùm tính đến tháng 3 năm 2020.

• Dự án hỗ trợ tính bao trùm trong lĩnh vực tài chính, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh do vi-rút 
corona (COVID-19), bằng cách phân bổ nguồn vốn để bắt đầu lại việc cho vay ở phân khúc này, đặc 
biệt là cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa và người vay nhỏ.

• Đây là một dự án ứng phó COVID-19.
• 
Giá trị gia tăng của ADB:
• Tiếp cận nguồn tài chính dài hạn hơn cho NACL.
• Phát triển các thị trường vốn, do NACL mở rộng hỗ trợ tăng cường tín dụng cho các tổ chức tài chính 

được xếp hạng thấp hơn nhằm giúp họ tiếp cận thị trường vốn.
• Cung cấp hỗ trợ sinh kế bằng cách triển khai phân bổ quỹ cho lĩnh vực tài chính bao trùm và hỗ trợ 

phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Ngày phê duyệt:  6 tháng 11 năm 2020
Ngày cam kết:  3 tháng 12 năm 2020

ẤN ĐỘ: DỰ ÁN HỖ TRỢ SINH KẾ DO COVID-19 
DÀNH CHO NORTHERN ARC

Sinh kế và khả năng tiếp cận tín dụng của người buôn bán nhỏ bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19 (nguồn ảnh: ADB).

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH NĂM 2020
TÀI CHÍNH



Ngày xuất bản: Tháng 4/2021
Yêu cầu thông tin và câu hỏi, xin liên hệ:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

Khách hàng: Far East Horizon Limited (FEH)

Hỗ trợ của ADB: Khoản vay 75 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường

Những đặc điểm chính:
• Dự án bao gồm việc cấp vốn dài hạn của ADB cho khoản tài trợ cho thuê của FEH dành cho các 

bệnh viện công cấp huyện ở nông thôn Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc), được cung 
cấp bởi Công ty TNHH Cho thuê quốc tế Viễn Đông, một công ty con của FEH.

• Khoản vay sẽ đáp ứng các yêu cầu của FEH về nguồn vốn dài hạn, hỗ trợ cung cấp tài chính chăm 
sóc y tế cho các nhóm dân cư chưa được phục vụ và cải thiện khả năng sẵn sàng quản lý các đợt 
bùng phát dịch bệnh do vi-rút corona (COVID-19) và bạo lực trên cơ sở giới.

• Được thành lập vào năm 1991 và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông vào năm 2011, 
FEH là một trong những công ty cho thuê tài chính lớn nhất ở Trung Quốc và dẫn đầu thị trường về 
cho thuê chăm sóc y tế, với trọng tâm là cho thuê đối với bệnh viện cấp huyện, mang lại tác động xã 
hội cao.

• Đây là một dự án ứng phó COVID-19.

Giá trị gia tăng của ADB:
• Hỗ trợ các sản phẩm cho thuê dài hạn của công ty trong lĩnh vực chăm sóc y tế và tăng cường năng 

lực của công ty để mở rộng hoạt động, đặc biệt là các bệnh viện huyện ở nông thôn nơi có tác động 
phát triển cao.

• Hỗ trợ lồng ghép giới hiệu quả thông qua xây dựng các quy trình làm việc với các cơ quan thực thi 
pháp luật tại những bệnh viện do FEH điều hành, tiến hành các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng 
đồng và nâng cao năng lực cho nhân viên của FEH để xác định và hỗ trợ nạn nhân của bạo lực trên 
cơ sở giới.

Ngày phê duyệt:  23 tháng 11 năm 2020
Ngày cam kết:  24 tháng 11 năm 2020 

CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA: 
DỰ ÁN TÀI TRỢ CHĂM SÓC Y TẾ Ở VÙNG  
NÔNG THÔN ĐỂ ỨNG PHÓ COVID-19

Lưu ý:
(i) USD = Đô-la Mỹ.
(ii) ADB công nhận cách viết “Hồng Kông” để chỉ “Hồng Kông, Trung Quốc”.

Một bệnh viện công tại Khu Tự trị Nội Mông (nguồn ảnh: ADB).

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH NĂM 2020
TÀI CHÍNH



Ngày xuất bản: Tháng 4/2021
Yêu cầu thông tin và câu hỏi, xin liên hệ:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

Khách hàng: Công ty TNHH Tập đoàn Dược phẩm Jointown

Hỗ trợ của ADB: Khoản vay 18,6 triệu USD (tương đương 130 triệu CNY) từ nguồn vốn vay thông 
thường.

Những đặc điểm chính:
• Dự án đáp ứng các nhu cầu tài chính ngắn hạn của Jointown để có thể mua và phân phối trang 

thiết bị y tế khẩn cấp.
• Jointown là một trong những nhà phân phối dược phẩm được Chính phủ Cộng hòa Nhân dân 

Trung Hoa (Trung Quốc) lựa chọn để tiến hành mua và phân phối vật tư y tế trong đại dịch do 
vi-rút corona (COVID-19) ở Hồ Bắc, tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc.

• Jointown là nhà phân phối dược phẩm lớn thứ tư của Trung Quốc và là đơn vị tư nhân duy nhất 
nằm trong nhóm năm nhà phân phối hàng đầu. Jointown đã được niêm yết trên sàn giao dịch 
chính của Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải từ năm 2010.

• Đây là một dự án ứng phó COVID-19.
• 
Giá trị gia tăng của ADB:
• Hỗ trợ cho việc cung cấp liên tục các dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng cao để đảm bảo sự sẵn 

có và khả năng chi trả cho việc tiếp cận dịch vụ, đặc biệt là để ứng phó với tình huống y tế công 
cộng khẩn cấp toàn cầu.

• Hỗ trợ được cung cấp để nâng cao lòng tin của nhà đầu tư đối với Trung Quốc tại một thời điểm 
then chốt, và hỗ trợ cho nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc nhằm tăng tính thanh khoản trong hệ 
thống tài chính.

• Cung cấp tài chính với thời hạn vay dài hơn so với cho vay vốn lưu động thông thường từ các 
ngân hàng trong nước.

• 
Ngày phê duyệt:  20 tháng 2 năm 2020
Ngày cam kết:  25 tháng 2 năm 2020

CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA: 
DỰ ÁN ỨNG PHÓ KHẨN CẤP COVID-19

Lưu ý: USD dùng để chỉ đồng đô-la Mỹ, còn CNY chỉ đồng nhân dân tệ Trung Quốc.

Cơ sở lưu trữ hoàn toàn tự động, có khả năng chịu tải cao của Jointown đảm bảo hoạt động hậu cần và phân phối vật tư y tế nhanh chóng và chính xác.
Cơ sở được hỗ trợ bởi robot này đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 (nguồn ảnh: Jointown).

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH NĂM 2020
Y TẾ



Ngày xuất bản: Tháng 4/2021
Yêu cầu thông tin và câu hỏi, xin liên hệ:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

Lưu ý: USD = Đô-la Mỹ.

Khách hàng: Quỹ Navegar II LP

Hỗ trợ của ADB: Đầu tư cổ phần 10 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường.

Những đặc điểm chính:
• Navegar II LP, một quỹ đầu tư tư nhân dạng đóng, được thành lập tại Quần đảo Cayman với danh 

nghĩa là quỹ đầu tư hợp danh hữu hạn miễn trừ, sẽ đầu tư thông qua Công ty TNHH Navegar II 
(Xinh-ga-po). Đối tác chung của quỹ là Navegar GP Limited, một công ty trách nhiệm hữu hạn miễn 
trừ tại Quần đảo Cayman.

• Các ngành nghề mục tiêu của Navegar II LP bao gồm dịch vụ thuê ngoài quy trình kinh doanh (BPO) 
và dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ tiêu dùng và bán lẻ, giáo dục, chăm sóc y tế, dịch vụ tiếp vận 
hậu cần và du lịch.

• Tại Phi-líp-pin, Navegar là nhà quản lý quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu, với kiến thức chuyên sâu về 
thị trường, hiểu biết chuyên môn về lĩnh vực và mạng lưới rộng khắp trong các lĩnh vực mục tiêu của 
mình.

• 
Giá trị gia tăng của ADB:
• Hỗ trợ mang tính xúc tác cho sự phát triển của khu vực tư nhân và cải thiện khả năng tiếp cận nguồn 

vốn cho các công ty có quy mô trung bình trên thị trường.
• Cải thiện các tiêu chuẩn, thông qua hỗ trợ dành cho Navegar để tiếp tục triển khai hệ thống quản lý 

môi trường và xã hội.
• Thúc đẩy bình đẳng giới ở cấp độ Quỹ đầu tư và các công ty trong danh mục đầu tư của quỹ.
• Cung cấp các cơ hội đồng tài trợ tiềm năng và huy động tài trợ của bên thứ ba.
• 
Ngày phê duyệt:  23 tháng 6 năm 2020
Ngày cam kết:  24 tháng 6 năm 2020

KHU VỰC: QUỸ NAVEGAR II L.P.

Nhân viên của một công ty dịch vụ thuê ngoài quy trình kinh doanh đang phục vụ khách hàng (nguồn ảnh: ADB).

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH NĂM 2020
ĐẦU TƯ CỔ PHẦN  
TƯ NHÂN



Ngày xuất bản: Tháng 4/2021
Yêu cầu thông tin và câu hỏi, xin liên hệ:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

Lưu ý: USD = Đô-la Mỹ.

Khách hàng: OrbiMed Advisors LLC

Hỗ trợ của ADB: Đầu tư cổ phần 75 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường

Những đặc điểm chính:
• Quỹ Đối tác Châu Á OrbiMed IV (OAP IV) sẽ đầu tư vào các công ty đổi mới và dẫn đầu thị trường 

trong lĩnh vực dược phẩm sinh học, công nghệ y tế, dịch vụ chăm sóc y tế, chẩn đoán và các lĩnh vực 
phân phối.

• Đầu tư của ADB vào OAP IV sẽ giúp phát triển các giải pháp và cách thức ứng phó dài hạn, hiệu 
quả đối với các cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu thông qua tăng cường năng lực phát hiện, điều trị và 
ứng phó bệnh tật ở Ấn Độ và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

• OAP IV sẽ đầu tư cho khoảng 15–20 công ty chăm sóc sức khỏe, chủ yếu thông qua cổ phần và các 
công cụ tương tự cổ phần với quy mô đầu tư trung bình từ 10 triệu đến 50 triệu USD

• Đây là khoản đầu tư tiếp nối thứ hai của ADB cho một quỹ chăm sóc y tế được quản lý bởi OrbiMed 
Advisors LLC, một trong những nhà đầu tư chuyên về chăm sóc y tế lớn nhất thế giới, với khoảng 18 
tỷ USD tài sản thuộc quyền quản lý của đơn vị này tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2020.

• 
Giá trị gia tăng của ADB:
• Với vai trò là nhà đầu tư chính và xúc tác đầu tư, giúp xác thực chiến lược và đội ngũ của OrbiMed 

Asia vì lợi ích của các nhà đầu tư mới, và có khả năng cung cấp tài trợ trực tiếp cho các công ty 
trong danh mục đầu tư của quỹ.

• Hỗ trợ tăng cường tính bao trùm giới, thông qua hợp tác với đội ngũ của OAP IV, để áp dụng các 
biện pháp nhằm đạt được danh mục đầu tư của quỹ cũng như đội ngũ nhân sự của OrbiMed bình 
đẳng hơn về giới.

• Hỗ trợ nâng cao tiêu chuẩn, thông qua các biện pháp được thực hiện để đảm bảo rằng các công ty 
được đầu tư của OAP IV tuân thủ những tiêu chuẩn về an toàn môi trường và xã hội của ADB, cũng 
như báo cáo về các chỉ số phát triển.

• 
Ngày phê duyệt:  23 tháng 10 năm 2020
Ngày cam kết:  24 tháng 12 năm 2020

KHU VỰC: ĐẦU TƯ TIẾP NỐI CHO QUỸ ĐỐI TÁC 
CHÂU Á ORBIMED IV

Nghiên cứu và phát triển là một phần thiết yếu của cuộc chiến chống lại các cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu (nguồn ảnh: ADB).

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH NĂM 2020
ĐẦU TƯ CỔ PHẦN  
TƯ NHÂN



Ngày xuất bản: Tháng 4/2021
Yêu cầu thông tin và câu hỏi, xin liên hệ:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

Lưu ý: USD = Đô-la Mỹ.

Khách hàng: Quỹ Doanh nghiệp Mê-kông IV L.P. (MEF IV)

Hỗ trợ của ADB: Đầu tư cổ phần 20 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường

Những đặc điểm chính:
• Với quy mô quỹ là 246 triệu USD, MEF IV có kế hoạch đầu tư vào 10–14 công ty hoạt động chủ yếu 

trong lĩnh vực chăm sóc y tế, giáo dục, dịch vụ tài chính và tiêu dùng tại Việt Nam.
• Mekong Capital Partners IV là đối tác chung của MEF IV. Cố vấn của quỹ, Công ty TNHH Mekong 

Capital, được thành lập vào năm 2001 bởi Chris Freund và là một trong những công ty đầu tư cổ phần 
tư nhân giàu kinh nghiệm nhất tại Việt Nam.

• MEF IV có thể giúp cải thiện khả năng tiếp cận tài chính cho các công ty và mở rộng thị trường vốn, 
từ đó hỗ trợ sự tăng trưởng của doanh nghiệp. Ngoài ra, quỹ sẽ đầu tư vào những lĩnh vực phù hợp với 
các ưu tiên phát triển của ADB.

• 
Giá trị gia tăng của ADB:
• Thực hiện giám sát quản lý với tư cách là thành viên của ủy ban cố vấn của MEF IV.
• Cải thiện tính bao trùm giới trong MEF IV, giúp tăng cường chính sách chống quấy rối tình dục và triển 

khai một chương trình thực tập cho ít nhất hai cử nhân hoặc sinh viên nữ mỗi năm.
• Huy động vốn thể chế, cho phép quỹ đạt được quy mô mục tiêu.
• 
Ngày phê duyệt:  29 tháng 5 năm 2020
Ngày cam kết:  10 tháng 7 năm 2020

VIỆT NAM: QUỸ DOANH NGHIỆP MÊ-KÔNG IV L.P.

Thị trường bán lẻ của Việt Nam là một trong những thị trường năng động nhất khu vực (nguồn ảnh: ADB).

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH NĂM 2020
ĐẦU TƯ CỔ PHẦN  
TƯ NHÂN



Ngày xuất bản: Tháng 4/2021
Yêu cầu thông tin và câu hỏi, xin liên hệ:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

Lưu ý: USD = Đô-la Mỹ.

Khách hàng: Công ty TNHH Pran Dairy (PDL)

Hỗ trợ của ADB: Khoản vay 10 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường

Những đặc điểm chính:
• PDL sản xuất và tiếp thị các sản phẩm sữa dưới thương hiệu hàng đầu Pran, và là một phần của 

PRAN, tập đoàn thực phẩm và đồ uống lớn nhất ở Băng-la-đét.
• Dự án sẽ giúp PDL duy trì hoạt động trong giai đoạn khủng hoảng do dịch bệnh vi-rút corona 

(COVID-19) bằng cách cung cấp tài chính cho nguồn vốn lưu động và chi phí hoạt động. Dự án 
sẽ cho phép PDL đẩy mạnh thu mua sữa và các nguyên liệu thô khác và xây dựng vùng đệm tồn 
kho để đối phó với sự gián đoạn chuỗi cung ứng.

• Hỗ trợ thanh khoản của dự án ứng phó COVID-19 này cũng sẽ giúp giải quyết vấn đề thời hạn 
thu hồi nợ dài hơn và các khoản tạm ứng cho nông dân, đồng thời tăng chi phí hoạt động. Nó sẽ 
hỗ trợ việc thanh toán kịp thời cho người nông dân, người lao động và các đại lý.

• Dự án sẽ bảo vệ sinh kế của người lao động và nông dân, đảm bảo khả năng tiếp cận liên tục các 
sản phẩm sữa với giá phải chăng và cung cấp an ninh lương thực.

• 
Giá trị gia tăng của ADB:
• Cung cấp nguồn vốn tức thì để hỗ trợ hoạt động của PDL trong bối cảnh thanh khoản thắt chặt 

từ các ngân hàng thương mại.
• Đa dạng hóa các nguồn vốn tại thời điểm không có sẵn các nguồn tài trợ thay thế.
• Bao trùm giới, thông qua một kế hoạch hành động giới.
• Giảm nghèo, thông qua các mục tiêu có thể đo lường về tạo việc làm bền vững và tăng thu nhập 

cho nông dân và người lao động.
• 
Ngày phê duyệt:  15 tháng 7 năm 2020
Ngày cam kết:  14 tháng 9 năm 2020

BĂNG-LA-ĐÉT: DỰ ÁN HỖ TRỢ VỐN LƯU ĐỘNG 
KHẨN CẤP CHO CHUỖI GIÁ TRỊ SỮA

Khoản vay của ADB sẽ cho phép công ty tiếp tục thu mua sữa tươi nguyên liệu từ 12.000 hộ nông dân chăn nuôi bò sữa quy mô nhỏ trong chuỗi giá trị của mình và 
mở rộng mạng lưới cung ứng để bao gồm 1.200 nông dân khác, những người sẽ mất thu nhập nếu không được hỗ trợ (nguồn ảnh: Công ty TNHH Pran Dairy).

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH NĂM 2020
KINH DOANH  
NÔNG NGHIỆP



Ngày xuất bản: Tháng 4/2021
Yêu cầu thông tin và câu hỏi, xin liên hệ:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

Lưu ý: USD = Đô-la Mỹ.

Khách hàng: Công ty TNHH tư nhân Suguna Foods (Suguna)

Hỗ trợ của ADB: Chứng khoán nợ trị giá 15 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường

Những đặc điểm chính:
• Là doanh nghiệp kinh doanh gà thịt lớn nhất Ấn Độ, Suguna tích hợp theo chiều dọc chuỗi hoạt 

động từ chăn nuôi gà bố mẹ, trại giống, nhà máy thức ăn chăn nuôi, trang trại gà thịt và chế biến 
thịt. Công ty được thành lập vào năm 1984 bởi anh em Bangarusamy Soundararajan (chủ tịch hiện 
thời) và Ganapathypalayam Bangarusamy Sundararajan (giám đốc điều hành hiện tại), những 
doanh nhân thế hệ đầu tiên có nền tảng vững chắc về nông nghiệp. Công ty thuộc sở hữu của gia 
đình người sáng lập thông qua một quỹ tín thác, sở hữu 100% Suguna Holdings.

• Suguna đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi dịch bệnh vi-rút corona (COVID-19). Những tin đồn thất thiệt 
gắn gà với dịch bệnh đã khiến nhu cầu đối với các sản phẩm của công ty sụt giảm mạnh. Tình hình 
trở nên tồi tệ hơn do nguồn cung bị gián đoạn bởi phong tỏa, dẫn đến tình trạng thua lỗ và thanh 
khoản eo hẹp của Suguna.

• Dự án ứng phó COVID-19 này sẽ cung cấp hỗ trợ thanh khoản cần thiết để giúp Suguna duy trì 
hoạt động của mình và sinh kế của 40.000 nông dân chăn nuôi gia cầm theo hợp đồng cùng hơn 
7.700 nhân viên.

• Dự án cũng sẽ hỗ trợ sinh kế nông thôn, thúc đẩy bao trùm giới và giải quyết tình trạng suy dinh 
dưỡng thông qua sản xuất các sản phẩm từ động vật có giá phải chăng trong giai đoạn khủng hoảng 
y tế, kinh tế và xã hội chưa từng có này.

• 
Giá trị gia tăng của ADB:
• Đưa ra tín hiệu về sự tin tưởng cho những người cho vay khác trong thời kỳ khủng hoảng.
• Đa dạng hóa cơ sở tài trợ và các bước đi được thực hiện để thu hút nguồn vốn dài hạn và quan hệ 

đối tác từ các nguồn quốc tế.
• Hỗ trợ cho các hành động về giới của Suguna, bằng cách duy trì sinh kế của nông dân nữ chăn nuôi 

theo hợp đồng với công ty và các nhân viên nữ.
• 
Ngày phê duyệt:  9 tháng 6 năm 2020
Ngày cam kết:  10 tháng 9 năm 2020

ẤN ĐỘ: DỰ ÁN DUY TRÌ THU NHẬP CỦA NGƯỜI 
CHĂN NUÔI GIA CẦM VÀ AN NINH LƯƠNG THỰC

Là trung tâm của chuỗi giá trị và sản xuất thực phẩm của Ấn Độ, chăn nuôi gia cầm cung cấp các sản phẩm từ động vật  
và nguồn protein với giá phải chăng, có thể giúp giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng (nguồn ảnh: Suguna).

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH NĂM 2020
KINH DOANH  
NÔNG NGHIỆP



Ngày xuất bản: Tháng 4/2021
Yêu cầu thông tin và câu hỏi, xin liên hệ:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

Lưu ý: USD = Đô-la Mỹ.

Khách hàng: Công ty PT Cisarua Mountain Dairy (CMD)

Hỗ trợ của ADB: Khoản vay 15 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường

Những đặc điểm chính:
• Dự án sẽ cung cấp hỗ trợ thanh khoản cần thiết cho CMD để duy trì hoạt động của công ty và 

sinh kế của 2.142 nhân viên, khoảng 3.300 nông dân chăn nuôi bò sữa và hơn 1.500 đại lý bán 
hàng trực tiếp trong thời kỳ khủng hoảng do vi-rút corona (COVID-19).

• Dự án ứng phó COVID-19 này sẽ giảm thiểu thiệt hại do cuộc khủng hoảng y tế, kinh tế và xã hội 
chưa từng có này bằng cách hỗ trợ sinh kế nông thôn, thúc đẩy bao trùm giới và đóng góp vào an 
ninh lương thực thông qua sản xuất các sản phẩm sữa dinh dưỡng với giá phải chăng.

• Được thành lập vào tháng 9 năm 2004, CMD là một công ty trách nhiệm hữu hạn tại In-đô-nê-
xia. Đây là công ty mẹ của Tập đoàn Cimory và là đơn vị điều hành chịu trách nhiệm sản xuất 
sữa.

• Tập đoàn Cimory được thành lập năm 1992 bởi Bambang Sutantio. Có trụ sở tại Jakarta, công ty 
hoạt động trong ba mảng kinh doanh: sản phẩm sữa, sản phẩm thịt chế biến và sản phẩm trứng 
chế biến. CMD thuộc sở hữu 100% của gia đình người sáng lập.

• 
Giá trị gia tăng của ADB:
• Đưa ra tín hiệu về sự tin tưởng cho các tổ chức cho vay trong nước và quốc tế.
• Hỗ trợ CMD triển khai một kế hoạch hành động giới để duy trì việc làm của phụ nữ, tăng số 

lượng đại diện bán hàng là nữ của công ty và tập huấn cho các nữ nông dân chăn nuôi bò sữa để 
cải thiện sinh kế của họ.

• 
Ngày phê duyệt:  2 tháng 7 năm 2020
Ngày cam kết:  15 tháng 9 năm 2020

IN-ĐÔ-NÊ-XIA: DỰ ÁN HỖ TRỢ NÔNG DÂN 
CHĂN NUÔI BÒ SỮA VÀ AN NINH LƯƠNG THỰC

Việc bán trực tiếp các sản phẩm Miss Cimory bởi CMD giúp mang lại lợi ích thương mại và xã hội đáng kể (nguồn ảnh: Cimory).

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH NĂM 2020
KINH DOANH  
NÔNG NGHIỆP



Ngày xuất bản: Tháng 4/2021
Yêu cầu thông tin và câu hỏi, xin liên hệ:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

Lưu ý: USD = Đô-la Mỹ.

Khách hàng: Công ty TNHH Bột mì Ulaanbaatar (UBF)
và Công ty TNHH Thực phẩm Tavan Bogd (TBF)

Hỗ trợ của ADB: Khoản vay 10 triệu USD cho UBF từ nguồn vốn vay thông thường (OCR);  
khoản vay 5 triệu USD cho TBF từ nguồn OCR

Những đặc điểm chính:
• Dự án sẽ giúp đảm bảo nguồn cung ổn định đối với sản phẩm bột lúa mì - một phần quan trọng 

trong chế độ ăn của người Mông Cổ - và các sản phẩm từ bột mì. Nó cũng sẽ bảo vệ sinh kế của 
hơn 4.000 nông dân trồng lúa mì và công nhân nông nghiệp, hơn 1.200 nhân viên của UBF và 
TBF, và 2.000 đại lý bán hàng của UBF.

• UBF là nhà sản xuất bột mì lớn nhất tại Mông Cổ, chiếm hơn 35% thị phần bột mì. TBF điều 
hành chuỗi nhà hàng KFC và Pizza Hut ở Mông Cổ và tiêu thụ bột mì, rau, khoai tây và thịt bò 
địa phương. UBF và TBF là một phần của Tập đoàn Tavan Bogd, một tập đoàn kinh doanh đa 
ngành tập trung vào người tiêu dùng trong nước. 

• 
Giá trị gia tăng của ADB:
• Cung cấp thanh khoản ngay lập tức để tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động của UBF và TBF, vì 

thanh khoản không có sẵn trên thị trường tài chính trong nước tại thời điểm này.
• ADB sẽ đảm bảo rằng mức độ bình đẳng giới hiện tại không bị xói mòn bất chấp tác động không 

cân xứng của cuộc khủng hoảng đối với phụ nữ, bao gồm duy trì việc làm của phụ nữ trong công 
ty và hợp tác với UBF và TBF để tham gia các hoạt động truyền thông công cộng nhằm hỗ trợ 
bình đẳng giới.

• 
Ngày phê duyệt:  29 tháng 9 năm 2020
Ngày cam kết:  29 tháng 9 năm 2020

MÔNG CỔ: DỰ ÁN HỖ TRỢ THANH KHOẢN 
CHUỖI CUNG ỨNG LÚA MÌ DO COVID-19 CHO 
TAVAN BOGD

Các nông dân trồng lúa mì và công nhân nông nghiệp ở Mông Cổ, cũng như người lao động của UBF và TBF,  
có thể dựa vào hỗ trợ sinh kế từ dự án vay của ADB (nguồn ảnh: UBF).
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Ngày xuất bản: Tháng 4/2021
Yêu cầu thông tin và câu hỏi, xin liên hệ:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

Lưu ý: USD = Đô-la Mỹ.

Khách hàng: Olam International Limited (OIL) và Olam Treasury Private Limited (OTPL)

Hỗ trợ của ADB: Khoản vay 93,8 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường

Những đặc điểm chính:
• Dự án sẽ giúp duy trì sinh kế của các nông hộ nhỏ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh vi-rút corona 

(COVID-19) ở In-đô-nê-xia, Pa-pua Niu Ghi-nê và Việt Nam, thông qua cung cấp vốn lưu 
động cho OIL và OTPL để tăng thu mua nguyên liệu thô từ nông dân.

• Olam là một công ty kinh doanh nông nghiệp tổng hợp toàn cầu, có mô hình kinh doanh 
độc đáo với nguồn cung trực tiếp từ các nông hộ nhỏ. Olam được niêm yết trên thị trường 
chứng khoán Xinh-ga-po và các cổ đông của nó bao gồm Temasek (53,5%) và Mitsubishi 
Corporation (17,4%).

• 
Giá trị gia tăng của ADB:
• Khoản vay vốn lưu động của ADB sẽ hỗ trợ ngay lập tức cho nhu cầu vốn lưu động của các 

nông hộ quy mô nhỏ và bổ sung cho nguồn thanh khoản thiếu hụt từ các ngân hàng thương 
mại tại thời điểm này.

• Thành tố giới mạnh mẽ của dự án trong bối cảnh COVID-19 sẽ giúp giải quyết tác động 
không cân xứng mà đại dịch đang gây ra đối với nông dân nữ và phụ nữ sống ở vùng nông 
thôn nghèo.

Ngày phê duyệt:  4 tháng 11 năm 2020
Ngày cam kết:  9 tháng 12 năm 2020

KHU VỰC: DỰ ÁN HỖ TRỢ SINH KẾ CỦA OLAM 
CHO CÁC NÔNG HỘ NHỎ DO TÁC ĐỘNG CỦA 
COVID-19

Olam sẽ có vốn lưu động để mua thêm cà phê, ca cao và các cây trồng giá trị cao khác từ các nông hộ nhỏ  
ở In-đô-nê-xia, Pa-pua Niu Ghi-nê và Việt Nam, với sự hỗ trợ của dự án (nguồn ảnh: Martin Lemoine). 

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH NĂM 2020
KINH DOANH  
NÔNG NGHIỆP



NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á

NGHIỆP VỤ KHU VỰC  
TƯ NHÂN

Ngân hàng Phát triển Châu Á

ADB cam kết đạt tới một khu vực Châu Á và Thái Bình Dương thịnh vượng, đồng đều, 
thích ứng và bền vững, trong khi duy trì nỗ lực xóa nghèo cùng cực. Được thành lập 
năm 1966, ADB thuộc sở hữu của 68 thành viên, trong đó có 49 thành viên trong khu 
vực. Những công cụ chính để hỗ trợ các quốc gia thành viên đang phát triển là đối thoại 
chính sách, khoản vay, đầu tư cổ phần, bảo lãnh, viện trợ không hoàn lại và hỗ trợ kỹ 
thuật.

Yêu cầu thông tin và câu hỏi, xin liên hệ:  
Tel +63 2 8632 6540 
E-mail newbusiness@adb.org 

     Giấy phép Creative Commons Attribution 3.0 IGO (CC BY 3.0 IGO)
© 2021 ADB. Giấy phép CC không áp dụng cho các tư liệu mà ADB không giữ bản quyền trong ấn 
phẩm này.
https://www.adb.org/terms-use#openaccess        http://www.adb.org/publications/corrigenda
PSN ARM210169-3 pubsmarketing@adb.org

Ghi chú:
Trang bìa: Ngân hàng Phát triển Châu Á tích cực tham gia các dự án phát triển khu vực tư nhân.  
Tất cả ảnh là từ nguồn của ADB trừ phi có lưu ý khác. 
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