
Công ty sáng tạo phần mềm ChatGPT ấn 

định mức giá 29 tỷ đô la trong trong buổi nói 

chuyện với các nhà đầu tư 

Đề nghị đấu thầu với mức định giá đó sẽ khiến OpenAI trở thành 

một trong những công ty khởi nghiệp có giá trị nhất của Hoa Kỳ 

OpenAI, phòng thí nghiệm nghiên cứu đằng sau chatbot ChatGPT đang 

được phổ biến rộng rải, đang đàm phán để bán cổ phần hiện có trong một 

đợt chào mua công khai có thể định giá công ty ở mức khoảng 29 tỷ đô la, 

theo những người quen thuộc với vấn đề này, khiến nó trở thành một trong 

những công ty khởi nghiệp có giá trị nhất của Hoa Kỳ trên giấy, mặc dù 

đang tạo ra ít doanh thu. Các công ty đầu tư mạo hiểm Thrive Capital và 

Founders Fund đang đàm phán để mua cổ phần, nguồn tin cho biết. Họ 

cho biết giá thầu có thể đạt tổng doanh thu bán cổ phần OpenAI ít nhất là 

300 triệu đô la. Thỏa thuận được cấu trúc như một đề nghị đấu thầu, với 

các nhà đầu tư mua cổ phần từ các cổ đông hiện tại như nhân viên, những 

người này cho biết. 

Thỏa thuận mới sẽ tăng gấp đôi định giá của OpenAI so với một đề nghị 

đấu thầu trước đó hoàn thành vào năm 2021, khi OpenAI được định giá 

khoảng 14 tỷ USD, The Wall Street Journal đưa tin. OpenAI đã tạo ra 

doanh thu hàng chục triệu đô la, một phần từ việc bán phần mềm AI của 

mình cho các nhà phát triển, nhưng một số nhà đầu tư đã bày tỏ sự hoài 

nghi rằng công ty có thể tạo ra doanh thu đáng kể từ công nghệ này. 

Người ta nói rằng không có thỏa thuận cuối cùng nào đạt được và các điều 

khoản có thể thay đổi. OpenAI từ chối bình luận. 

OpenAI đã phát hành một loạt sản phẩm dựa trên trí tuệ nhân tạo vào năm 

ngoái và thu hút sự chú ý của công chúng, bao gồm chương trình tạo hình 

ảnh Dall-E 2 và chatbot ChatGPT. Nếu cuộc đấu thầu diễn ra với mức định 

giá đó, OpenAI sẽ là một trong số ít các công ty khởi nghiệp có thể huy 

động vốn với mức định giá cao hơn trên thị trường tư nhân, nơi các nhà đầu 

tư đã rút lui khỏi các giao dịch mới do thói quen công nghệ của năm ngoái. 



Tập đoàn Microsoft cũng đã đàm phán nâng cao để tăng đầu tư vào 

OpenAI, Tạp chí đưa tin. Năm 2019, Microsoft đã đầu tư 1 tỷ USD vào 

OpenAI và trở thành đối tác ưu tiên của OpenAI để thương mại hóa các 

công nghệ mới cho các dịch vụ như công cụ tìm kiếm Bing và ứng dụng 

thiết kế Microsoft Design. 

OpenAI, dẫn đầu bởi nhà đầu tư công nghệ Sam Altman, được thành lập 

như một tổ chức phi lợi nhuận vào năm 2015 với mục tiêu theo đuổi nghiên 

cứu trí tuệ nhân tạo vì lợi ích của nhân loại. Những người ủng hộ ban đầu 

của nó bao gồm Giám đốc điều hành Tesla Inc. Elon Musk, người đồng 

sáng lập LinkedIn Reid Hoffman và Altman. 

Dưới thời Altman, OpenAI đã tạo ra một nhánh vì lợi nhuận vào năm 2019 

để có thể dễ dàng huy động tiền hơn để tài trợ cho sức mạnh tính toán cần 

thiết để đào tạo các thuật toán của mình. Nó đã có một cách tiếp cận 

nhanh hơn để phát hành các mô hình AI của mình ra công chúng so với 

các đối thủ cạnh tranh lớn hơn như Google của Alphabet Inc., công ty đã 

chậm hơn trong việc công khai công nghệ của mình một phần do những lo 

ngại về đạo đức. 

ChatGPT, chatbot nơi người dùng nhận được phản hồi thông minh cho các 

truy vấn, chẳng hạn như “mô tả cuộc tranh luận giữa hai sinh viên đại học 

về giá trị của giáo dục nghệ thuật tự do”, đã vượt qua một triệu người dùng 

vài ngày sau khi ra mắt vào ngày 30 tháng 11, theo một tweet từ Altman. 

Một số nhà quan sát trong ngành đã ca ngợi công cụ này như một bước 

đột phá công nghệ lớn và là giải pháp thay thế tiềm năng cho các công cụ 

tìm kiếm hiện tại, mặc dù Altman đã thừa nhận rằng kết quả đầu ra của 

chương trình thường có lỗi thực tế. 

OpenAI hy vọng một ngày nào đó sẽ đạt được cái mà các nhà nghiên cứu 

AI gọi là “trí thông minh tổng hợp nhân tạo” hay công nghệ có thể phản ánh 

đầy đủ trí thông minh và khả năng của con người. Trong một cuộc phỏng 

vấn vào tháng 12 với Tạp chí, ông Altman cho biết các công cụ của 

OpenAI có thể biến đổi công nghệ tương tự như việc phát minh ra điện 

thoại thông minh và giải quyết những thách thức khoa học lớn hơn. 

https://www.wsj.com/market-data/quotes/TSLA
https://www.wsj.com/topics/person/elon-musk
https://www.wsj.com/market-data/quotes/GOOG


Ông Altman cho biết vào thời điểm đó OpenAI không có kế hoạch mua lại 

hoặc phát hành cổ phiếu ra công chúng, có nghĩa là các nhà đầu tư có thể 

chỉ có thể rút tiền thông qua việc bán cổ phần thứ cấp. 

Ông Altman gần đây đã nói với các nhà đầu tư rằng công ty sẽ sớm có thể 

tạo ra doanh thu hàng năm lên tới 1 tỷ đô la một phần bằng cách tính phí 

người tiêu dùng và doanh nghiệp cho các sản phẩm của mình, Tạp chí đã 

đưa tin. 

Các nhà đầu tư trước đây vào OpenAI bao gồm Khosla Ventures và quỹ 

phòng hộ Tiger Global Management, theo những người quen thuộc với vấn 

đề này. 

Tạp chí đã đưa tin trước đó rằng công ty đã giới hạn lợi nhuận của một số 

nhà đầu tư mạo hiểm ở mức khoảng 20 lần khoản đầu tư của họ, với khả 

năng kiếm được lợi nhuận cao hơn khi họ chờ đợi để bán cổ phần của 

mình lâu hơn. OpenAI đã nói rằng cấu trúc đầu tư giới hạn như vậy là cần 

thiết để đảm bảo rằng giá trị từ OpenAI không chỉ được tích lũy cho các 

nhà đầu tư và nhân viên, mà còn cho nhân loại nói chung. 

 


