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Được thành lập từ năm 2009, sau 13 năm hoạt �ộng và phát triển 
trong ngành Tài chính – Chứng khoán, Công ty cổ phần Chứng khoán 
VPBank (VPBank Securities) nay �ược biết �ến là một trong những 
thành viên thuộc hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam 
Thịnh vượng VPBank.   

Với mong muốn là �iểm �ến tài chính thỏa mãn mọi nhu cầu �ầu tư 
của Nhà �ầu tư, Chứng khoán VPBank không ngừng �ổi mới nhằm 
tạo ra môi trường �ầu tư tiện ích, tối ưu cho nhà �ầu tư cá nhân; �ồng 
thời mang tới những giải pháp tài chính chuyên nghiệp cho khách 
hàng tổ chức.

VỀ VPBANK SECURITIES

LỢI THỂ NỔI BẬT

HỆ SINH THÁI
TÀI CHÍNH VPBANK

VỐN ĐIỀU LỆ
8,920 TỶ ĐỒNG

CÔNG NGHỆ
HIỆN ĐẠI 

HƯỚNG TỚI 
TRẢI NGHIỆM
KHÁCH HÀNG



ƯU ĐIỂM
TRÁI PHIẾU
CTCP DU LỊCH
PHÚ QUỐC  

8,5%/NĂMLãi suất thực nhận lên tới

1 - 18 THÁNGKỳ hạn siêu linh hoạt từ 

100 TRIỆU VNDGiá trị �ầu tư tối thiểu

VPBANK QUẢN LÝTrái phiếu có tài sản �ảm bảo do 

VPBANK SECURITIESĐại diện người sở hữu trái phiếu
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THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU
CTCP DU LỊCH PHÚ QUỐC

QUY MÔ PHÁT HÀNH
1,229,375,000,000 Đồng

MỤC ĐÍCH
SỬ DỤNG VỐN
Số tiền phát hành Trái Phiếu 
dự kiến �ược sử dụng vào mục 
�ích �ể cơ cấu lại nguồn vốn 
của Tổ Chức Phát Hành

TÀI SẢN BẢO ĐẢM
94.000.000 cổ phần tập 
�oàn Vingroup – CTCP 
(mã chứng khoán “VIC”

Toàn bộ tài sản của Dự án 
Khu du lịch, dịch vụ và vui 
chơi giải trí phức hợp Bãi 
Dài – Phú Quốc.

Cam kết thanh toán của 
công ty TNHH Bất �ộng sản 
New Vision, chủ �ầu tư dự 
án Grand World Phú Quốc

NGUỒN TRẢ NỢ
Nguồn thu hợp pháp từ hoạt 
�ộng kinh doanh, hoạt �ộng 
tài chính và nguồn thu khác

Lãi suất �ược trả vào cuối kỳ. Khách hàng cần chứng minh tư cách Nhà �ầu tư chuyên nghiệp
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TỔ CHỨC PHÁT HÀNH:
CTCP DU LỊCH PHÚ QUỐC

THÔNG TIN CHUNG

Trụ sở: Khu Bãi Dài, Xã Gành 
Dầu, Thành phố Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Thành lập: năm 2014

Điện thoại: 02973 612 666

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kinh doanh bất �ộng sản bao gồm cho 
thuê biệt thự nghỉ dưỡng và dịch vụ quản 
lý bất �ộng sản, trung tâm hội nghị

Kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày phục 
vụ cho khách du lịch bao gồm kinh doanh 
khu tổ hợp khách sạn, khu biệt thự nghỉ 
dưỡng, khu du lịch sinh thái…

THÔNG TIN TÀI CHÍNH

Vốn chủ sở hữu: 2.380 tỷ VNĐ

Tổng tài sản: 31.789 tỷ VNĐ
(Số liệu BCTC hợp nhất 2021)
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU

VINPEARL RESORT
& GOLF PHÚ QUỐC

VINOASIS PHÚ QUỐC CÔNG VIÊN CHĂM SÓC
VÀ BẢO TỒN ĐỘNG VẬT

VINPEARL SAFARI PHÚ QUỐC

VINPEARL DISCOVERY
PHÚ QUỐC



Tổng mức �ầu tư tạm tính: 17.156 tỷ �ồng

Bài dãi Phú Quốc từng �ược hãng tin ABC News bình chọn là Top 5 bãi biển sạch 
�ẹp nhất thế giới. Đồng hạng tin ABC News cũng từng giới thiệu về Phú Quốc là 
một hòn �ảo tuyệt vời mà bài dài là thiên �ường bị bỏ quên nơi �ó, nơi nắng 
vàng, nước mát và không gian hoang sơ tĩnh lặng.

Quy mô diện tích �ất: 302 ha.

Các hạng mục chính: Khách sạn 5 sao, nhà hang, biệt thự biển, 
khu spa/gym, sân Golf 27 lỗ.
Tiến �ộ thực hiện: Đã hoàn thành và �ưa vào sử dụng từ năm 2014.

DỰ ÁN KHU DU LỊCH
SINH THÁI BÃI DÀI
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Tổng mức �ầu tư tạm tính: 8.976 tỷ �ồng

Khu khách sạn 5 sao với 514 phòng; 
Khu khách sạn 4 sao với 1.382 phòng;
Khu trò chơi dưới nước, bể bơi;
Khu vui chơi phức hợp;

10 căn biệt thự nghỉ dưỡng gia �ình;

Số lượng bàn trò chơi: 100 bàn/tổng số 200 bàn
Số lượng máy trò chơi: 1.000 máy/tổng số 2.000 máy

Nhà biểu diễn �a năng; 
Khu dịch vụ nhà hàng, thương mại và làng ẩm thực phục vụ khoảng 
8.000 – 10.000 khách/ngày; + Khu trung tâm hội nghị phục vụ 
khoảng 4.000 khách/ngày; 

Casino là khu vực khép kín với tổng diện tích xây dựng khoảng 
29.355m2 có bố trí bàn trò chơi, máy trò chơi, khu vực chơi cho khách 
VIP, khu ăn uống, quầy bar, khu hậu cần và bãi �ỗ xe. Số lượng bàn 
trò chơi và máy trò chơi giai �oạn 1 bố trí như sau:

Tiến �ộ thực hiện: Casino �ã khai trương và �i vào hoạt �ộng từ tháng 
1/2019, các hạng mục khác �ã �i vào hoạt �ộng từ cuối năm 2017.

Quy mô diện tích �ất: 36,5 ha

Các hạng mục chính: 
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BÃI DÀI, PHÚ QUỐC

DỰ ÁN KHU DU LỊCH , DỊCH VỤ
VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ PHỨC HỢP



CÔNG VIÊN CHĂM SÓC
VÀ BẢO TỒN ĐỘNG VẬT

VINPEARL SAFARI
PHÚ QUỐC

Tổng mức �ầu tư tạm tính: 3.000 tỷ �ồng

Quy mô diện tích �ất: 489,9 ha

Các hạng mục chính:

Công suất phục vụ: Khoảng 8.000 lượt khách 
tham quan mỗi ngày

Tiến �ộ thực hiện: Đã �ưa vào khai thác từ 
cuối 2015

Khu công trình công cộng: Khu �ón tiếp và 
khu giải trí

Khu tham quan theo chuyên �ề: Khu Nam Á 
(Ấn Độ), Khu Châu Phi hoang dã, Khu �ồng 
cỏ Châu Úc và vườn Eden, Khu nuôi thú 
Nam Mỹ - Amazon…
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KHU TRUNG TÂM HỘI NGHỊ,
KHÁCH SẠN, BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG

BÃI VÒNG
Tổng mức �ầu tư tạm tính: 16.091 tỷ �ồng

Quy mô diện tích �ất: 335,6 ha

Địa �iểm thực hiện: Xã Hàm Ninh, Thành 
phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Công suất phục vụ: Phục vụ khách lưu trú 
khoảng 7.000 người/ngày; số lượng khách 
vãng lai khoảng 1.400 người/ngày



Trụ sở chính

LIÊN HỆ
Tầng 25, Tòa nhà VPBank,
89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

1900 63 66 79

Văn phòng Miền Nam

Tầng 1, Tòa nhà Mplaza Saigon
39 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

cskh@vpbanks.com.vn
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