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Ông Linson Lim
Chủ tịch Keppel Land Vietnam

Các bạn thân mến, 

Khi chúng ta đang chuẩn bị bước vào năm mới Ất Mùi 2015, thay mặt cho Keppel Land, tôi xin kính chúc tất cả các 
bạn và những người thân yêu của mình một năm mới ngập tràn hạnh phúc và thành công.

Tôi cũng muốn nhân dịp này, gửi lời cảm ơn tới tất cả khách mua nhà, khách thuê văn phòng, các đối tác và các cộng 
sự đã không nguwngf ủng hộ cho Keppel Land. 

Mặc dù thị trường còn nhiều khó khăn và các chính sách giảm nhiệt vẫn được áp dụng tại khu vực và Việt Nam, 
chúng ta đã có một năm rất đáng khích lệ. Dự án căn hộ cao cấp đầu tiên của chúng ta tại Việt Nam, The Estella, đã 
được bán hết trừ 1 căn penthouse tầng thượng mới được mở bán gần đây. Chúng ta cũng đã thực hiện lời hứa của 
mình qua việc hoàn thành dự án Riviera Point vượt tiến độ (xem tiếp trang 9). Khách mua nhà cũng được hỗ trợ đặc 
biệt thôngqua các chương trình thanh toán linh hoạt để mọi người đều có thể sở hữu một ngôi nhà chất lượng cao tại 
Riviera Point và Riviera Cove. 

Để củng cố sự hiện diện tại Việt Nam, chúng ta đã quyết định tăng thêm cổ phần của mình tại dự án dân cư The Estella 
và tiếp tục phát triển mạnh mẽ tháp văn phòng và căn hộ dịch vụ tại Saigon Centre Giai Đoạn 2. Đầu năm 2015, 
chúng ta cũng đã chào bán dự án Estella Heights, thu được nhiều phản hồi tích cực từ thị trường. 

Năm 2014, chúng ta đã gặt hái được nhiều giải thưởng danh giá trong đó có Nhà phát triển Bất động sản tốt nhất Việt 
Nam tại giải thưởng bất động sản Euromoney. Những giải thưởng này chính là minh chứng cho cam kết của chúng ta 
trong việc xây dựng môi trường sống tốt đẹp và định hình cảnh quan Việt Nam. 

Con người vẫn luôn là yếu tố trung tâm của sự phát triển và chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình huấn luyện 
đào tạo và phát huy tinh thần tập thể và một văn hóa hợp tác. 

Đối với cộng đồng, chúng ta tiếp tục đóng góp qua chương trình thư viện lưu động “Bánh xe tri thức” để nhằm nâng 
cao tỷ lệ biết đọc biết viết ở các trường tiểu học và trung học ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh (xem tiếp 
trang 20).

Năm 2015 sẽ còn nhiều thách thức. Chúng ta phải tập trung, bồi dưỡng nhân tài và tiếp tục áp dụng cải tiến và sáng 
tạo để phát triển hơn nữa tại Việt Nam.

Trân trọng, 

Chủ tịch
Linson Lim
Keppel Land (Vietnam và Philippines)

Thông điệp từ chủ tịch
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Dear Keppelites and friends,

As we are usher in the Year of Goat in 2015, on behalf of Keppel Land, I would like to wish you and your loved ones 
a happy and fruitful New Year !
 
I would like to take this opportunity to thank our homeowners, tenants, partners and business associates for your 
unwavering support to Keppel Land.

Despite a challenging business environment and on-going property cooling measures in the region and in Vietnam, 
we still performed creditably in 2014. Our first condominium development in Vietnam, The Estella, was fully sold with 
the exception of two penthouse units, which were recently released for sale. We also delivered on our promise through 
the completion of Riviera Point ahead of time (see page 9). Aspiring homeowners were supported through our flexible 
payment schemes so that everyone can own a quality home at Riviera Point and Riviera Cove.

As we strengthen our presence in Vietnam, we increased our stake in The Estella residential project and stepped up the 
development of Saigon Centre Phase 2 office/service apartment tower in Ho Chi Minh City. At the beginning of 2015, 
we also launched Estella Heights to positive response from the market. 

In 2014, we garnered several accolades including Best Developer in Vietnam at Euromoney Real Estate Awards. This is 
a testament of our commitment to contribute to quality living and shape the cityscape in Vietnam. 

Our people remain central to our growth and we continue to engage them through training and development as well 
as fostering teamwork and a collaborative culture. 

In the community, we continued to give back through the “Words on Wheels” mobile library project to promote literacy 
among primary and secondary school students in Binh Chanh District, Ho Chi Minh City (see page 20).

2015 will still be challenging. We will keep focus, harness the strengths of our people and continue to apply innovation 
and creativity to further our goals and growth in Vietnam. 

Yours sincerely

Linson Lim
President Keppel Land (Vietnam & Philippines)

Message from the President
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CỦNG CỐ MỐI QUAN HỆ

Ngày 4 tháng 11 vừa qua, đoàn đại biểu dẫn đầu bởi Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và đầu tư Việt Nam đã có chuyến thăm chính thức 
Tập Đoàn Keppel tại Singapore. Tháp tùng Bộ trưởng là những 
nhà lãnh đạo của tỉnh Kiên Giang, Hà Tĩnh và Nghệ An đến 
Singapore với mục đích xúc tiến đầu tư tại Đảo Phú Quốc. 

Đón tiếp đoàn đại biểu có Giám đốc Điều hành của Keppel 
Land, ông Ang Wee Gee, Giám đốc Điều hành của Keppel T&T, 
ông Thomas Pang và Giám đốc về Kế hoạch và Quy Trình của 
Keppel FELS, ông Wong Fook Seng. 

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã đánh giá những cam kết và đóng 
góp cao Tập đoàn Keppel  vào sự phát triển của Việt Nam và 
hoan nghênh Keppel tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư tại Việt 
Nam. 

Tập đoàn Keppel có mặt tại Việt Nam từ những năm 1980 khi 
Keppel FELS xây dựng giàn khoan Tam Đảo 1, giàn khoan đâu 
tiên của Việt Nam. Là công ty Bất động sản thuộc tập đoàn 
Keppel, Keppel Land là một trong những nhà đầu tư bất động 
sản tiên phong và lớn mạnh nhất tại Việt Nam với 19 dự án được 
cấp phép và dự kiến sẽ cung cấp 22,000 căn nhà. Trong phát 
triển cơ sở hạ tầng, Keppel T&T đang xây dựng một nhà kho mới 
tại khu công nghiệp Việt Nam Singapore 1 (VSIP1) Bình Dương.

Strengthening ties
On 4 November 2014, a delegation led by Vietnam Minister 
of Planning and Investment, H.E Bui Quang Vinh, paid a visit 
to Keppel Corporation in Singapore. The Minister together with 
leaders from Kien Giang, Ha Tinh and Nghe An provinces were 
in Singapore to promote foreign investments in Phu Quoc Island. 

The delegation was hosted by Keppel Land’s CEO Mr Ang Wee 
Gee, Keppel Telecommunications & Transportation (Keppel T&T)’s 
CEO Mr Thomas Pang and Keppel FELS’ ED (Process Excellence 
& Planning) Mr Wong Fook Seng. 

H.E. Vinh acknowledged Keppel for its commitment and 
contribution to Vietnam’s development and welcomed Keppel to 
explore further opportunities in the country. 

Keppel has been in Vietnam since the 1980s when Keppel FELS 
built Tam Dao 1, Vietnam’s first jackup drilling rig.  Keppel Land, 
the property arm of Keppel Corporation, is a pioneer and one 
of the largest foreign developers in Vietnam with 19 licensed 
projects and a pipeline of about 22,000 homes. In infrastructure, 
Keppel T&T is developing a new warehouse in Vietnam at the 
Singapore Industrial Park 1 in Binh Duong. 

Ông Ang Wee Gee, Tổng giám đốc điều hành Keppel Land (Hàng đầu, ở giữa), tái cam kết phát triển bền vững cùng Việt Nam 
trong chuyến thăm đến Tập Đoàn Keppel của đoàn đại biểu Bộ kế hoạch và đầu tư Việt Nam, dẫn đầu bởi Bộ trưởng Bùi Quang 
Vinh, (Hàng đầu, thứ hai từ phải sang) 
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SAIGON CENTRE GIAI ĐOẠN 2 SẼ ĐÁP ỨNG NHU CẦU 
VỀ VĂN PHÒNG HẠNG A VÀ KHÔNG GIAN BÁN LẺ

Saigon Centre Phase 2 meets demand for prime office and 
retail space

Để củng cố danh mục bất động sản thương 
mại ở Châu Á, Keppel Land tiếp tục phát triển 
tòa nhà văn phòng cao 37 tầng trong Giai 
Đoạn 2 của Saigon Centre, thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam với vốn đầu tư  lên đến 
255 triệu Đô la Mỹ. Dự án phức hợp này đã 
cho thuê được 40% trong tổng số 50,000m2 
sàn bán lẻ và đang theo đúng tiến độ sẽ 
hoàn thành vào Quý 2 năm 2016.

Trung tâm thương mại Takashimaya 
Singapore cùng với các thương hiệu nổi tiếng 
khác như Mont Blanc, Vacheron Constantin 
sẽ chọn Saigon Centre là địa chỉ của họ tại 
thành phố Hồ Chí Minh. 

Ông Ang Wee Gee, Giám đốc Điều hành 
của Keppel Land, chia sẻ “Chúng tôi bố trí lại 
nguồn lực tài chính để củng cố sự hiện diện 
của mình tại các thị trường trọng điểm và tiếp 
tục theo đuổi các cơ hội để mở rộng danh 
mục bất động sản thương mại của mình. Với 
giai đoạn 2, chúng tôi sẽ tiếp tục biến biểu 
tượng Saigon Centre thành địa chỉ được yêu 
thích của các tập đoàn đa quốc gia tại trung 
tâm thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi tự tin 
đây sẽ là một trong những viên ngọc sẽ tỏa 
sáng trong danh mục đầu tư của chúng tôi”

Giai đoạn 2 của Saigon Centre nhận được 
giải Vàng về tiêu chuẩn Xanh do cơ quan 
Quản lý Xây dựng Singapore trao tặng năm 
2012. 

Với vị trí đắc địa ngay đại lô Lê Lơi tại trung 
tâm Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, Giai 
đoạn 1 của dự án Saigon Centre hiện đạt 
công suất cho thuê 95% với nhiều công ty 
đa quốc gia, các tổ chức tài chính và các cơ 
quan ngoại giao, 4000m2 bán lẻ cũng được 
cho thuê hết. 

Strengthening its commercial portfolio in Asia, Keppel Land 
has progressed into the next phase of developing a 37-storey 
office tower in Phase Two of Saigon Centre in Ho Chi Minh City, 
Vietnam, for US$255 million. The mixed-use development has 
pre-leased about 40% of its total 50,000sm of retail spaces as it 
makes progress towards completion in the second half of 2016. 

Anchor tenant Takashimaya Singapore Limited, as well as luxury 
brands such as Mont Blanc and Vacheron Constantin, are 
amongst renowned brands that will make Saigon Centre their 
strategic address in HCMC. 

Mr Ang Wee Gee, CEO of Keppel Land, said, “We continue to 
redeploy our capital to strengthen presence in our core markets 
and pursue opportunities to expand our commercial portfolio. 
With Phase Two, we will further build on Saigon Centre’s 

landmark status as the preferred business address for multinational 
companies in HCMC’s central business district (CBD). We are 
confident it will be one of the jewels in our growing commercial 
portfolio.”

Phase Two of Saigon Centre was conferred the Green Mark Gold 
(Provisional) Award by the Building and Construction Authority 
(BCA) of Singapore in 2012. 

Strategically located along Le Loi Boulevard in the heart of 
HCMC’s CBD in District 1, Phase One of the multi-award-winning 
Saigon Centre is currently 95% leased to several diplomatic 
corps, multinational companies as well as banking and financial 
institutions, and its 4,000 sm retail mall is fully leased. 

Phối cảnh Saigon Centre Giai Đoạn 2



Phát triển bền vững | Sustaining Growth8

GHI NHẬN SỰ XUẤT SẮC 
Recognition for excellence
Năm 2014, Keppel Land đã được trao tặng hàng loạt các giải 
thưởng danh giá. Trong đó cóa Giải thưởng “Doanh Nghiệp 
được ngưỡng mộ nhất ASEAN” trong Giải thưởng Kinh Doanh 
ASEAN. Được tổ chức bởi Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN, 
Giải thưởng Kinh Doanh ASEAN tôn vinh các công ty đã có 
những đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế khu vực 
ASEAN và đạt được những tiến bộ trong tăng trưởng, tuyển 
dụng, sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng.

Keppel land cũng được trao tăng danh hiệu Nhà phát triển Bất 
động sản tốt nhất Việt Nam (giải toàn diện), Nhà phát triển dự 
án dân cư tốt nhất Việt Nam, Nhà phát triển dự án văn phòng tốt 
nhất Việt Nam, Nhà phát triển dự án Phức hợp tốt nhất Việt Nam 
tại giải thưởng Bất động sản Euromoney. Kết quả bình chọn dựa 
trên khảo sát về bất động sản hàng năm đối với các nhà phát 
triển bất động sản, các nhà tư vấn, các tổ chức tài chính, nhà 
đầu tư và khách hàng doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó, Keppel Land Việt Nam còn được bình chọn trong 
“Top 10 Nhà phát triển bất động sản” tại Giải thưởng BCI Châu 
Á 2014. Giải thưởng này nhằm ghi nhận các nhà phát triển bất 
động sản và các công ty kiến trúc đã có những ảnh hưởng tích 
cực trong môi trường xây dựng ở Đông Nam Á. Kể từ khi bắt đầu 
vào năm 2005, Top 10 Giải thưởng là giải thưởng được mong 
chờ nhất trong ngành thiết kế và xây dựng.

In 2014, Keppel Land was recognised with a number of prestigious 
awards.  It was named the region’s Most Admired ASEAN 
Enterprise at the ASEAN Business Awards. Organised by the 
ASEAN Business Advisory Council, the ASEAN Business Awards 
recognise companies that have made significant contributions to 
ASEAN’s economic growth and progress in terms of its growth, 
employment, innovation and corporate social responsibility.

Keppel Land was also named The Best Developer (Overall) in 
Vietnam, Best Residential Developer in Vietnam, Best Office/
Business Developer in Vietnam and the Best Mixed-use Developer 
in Vietnam at the Euromoney Real Estate Awards.  The poll 
results were based on an annual real estate survey among real 
estate developers, advisors, financial institutions, investors and 
corporate end users worldwide.

Separately, Keppel Land Vietnam clinched the Top 10 Developers 
Awards 2012 at the BCI Asia Awards 2014. This accolade 
recognises developers and architecture firms that had the 
greatest impact on the built environment in Southeast Asia. Since 
its inception in 2005, the Top 10 Awards is among the most 
coveted awards for the Asian building and design industry.

Keppel Land một lần nữa được vinh danh vì những đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế ASEAN tại Giải thưởng Doanh nghiệp 
ASEAN. Dự án căn hộ cao cấp đầu tiên của công ty tại Thành phớ Hồ Chí Minh, The Estella, là dự án đầu tiên tại Việt Nam được 
nhận Giải vàng tiêu chuẩn xanh do cơ quan quản lý xây dựng Singapore trao tặng.
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Để giữ vững cam kết đáp ứng nhu cầu nhà ở chất lượng cao của 
Keppel Land, người mua nhà muốn tìm kiếm các dự án bất động 
sản với vị trí đắc địa và mang tiêu chuẩn cao của Keppel có thể 
được hưởng các chương trình thanh toán ưu đãi linh hoạt  tại 
Riviera Point. 

Từ tháng 3 năm 2014, người mua nhà chỉ cần thanh toán 50% 
có thể nhận nhà ngay và phần còn được thanh toán trong vòng 
2 năm không chịu lãi suất.

Nằm ven sông Cả Cấm, Riviera Point chỉ 15 phút lái xe từ trung 
tâm thành phố, được kết nối thuận tiện với các quận qua cầu Phú 
Mỹ, và là khu căn hộ cao tầng nhất ở Quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Giai đoạn 1A của dự án đã được hoàn thành an toàn vượt tiến 
độ và đã đang được bàn giao cho cư dân từ tháng 12 năm 2014. 
Người mua giờ đây đã có thể tận hưởng hàng loạt các tiện ích 
tiện nghi như vườn trên cao, hồ bơi thư giãn, sân chơi trẻ em, khu 
tiệc nướng ngoài trời cũng như các sân tennis. 

Riviera Point được được trao giải Vàng tiêu chuẩn Xanh bởi Cơ 
quan quản lý Xây Dựng của Singapore năm 2012. Nhà một nhà 
phát triển bất động sản có trách nhiệm với môi trường, Keppel 
Land đã áp dụng các thiết kế tinh tế và những công nghệ xanh 
vào phát triển dự án như kính hấp thụ nhiệt thấp để giảm sức 
nóng mặt trời và các tấm năng tấm quang điện là một nguồn 
năng lượng tái tạo. 

Riviera Point cũng được tuyên Dương trong hạng mục dự án phức 
hợp ở Việt Nam tại giải thưởng Bất động sản Quốc tế 2012. Giải 
thưởng này trao tặng cho những thành tựu của các công ty hoạt 
động trong lĩnh vực bất động sản.

MÁI ẤM LÝ TƯỞNG VEN 
SÔNG ĐƯỢC HOÀN THÀNH
New Riviera homes completed 

In keeping with Keppel Land’s commitment to meet the demand for 
quality homes, aspiring homebuyers seeking quality well-located 
properties that bear the Keppel quality hallmark can look forward to 
a new flexible payment scheme at Riviera Point. 

From March 2014, homebuyers can own the apartments with a 50% 
downpayment and have the remaining amount paid within two years 
with no interest.

Situated along the 40-metre wide Ca Cam River, Riviera Point is a 
15-minute drive to District 1, is well-connected to other districts via 
Phu My Bridge and the tallest condominium development in District 
7, Ho Chi Minh City. 

Phase 1A of the project has been completed safely ahead of 
schedule and has been handed over to residents from December 

2014. Homeowners are now able to enjoy the myriad of facilities 
and amenities including the sky garden, relaxing pool, children’s 
playground, barbecue pit, as well as the gym and tennis courts. 

Riviera Point was conferred the Green Mark Gold Award by the 
Building and Construction Authority of Singapore in 2012. As a 
responsible green developer, Keppel Land has incorporated thoughtful 
designs and eco-friendly technologies into the development, including 
low-emissivity glass for solar heat reduction and photovoltaic panels 
as a renewable energy source. 

Riviera Point was also named the Highly Commended Mixed-Use 
Development in Vietnam at the International Property Awards 2012. 
This award celebrates the highest level of achievement by companies 
operating in all sectors of the property and real estate industry.

Vườn treo

Hồ bơi

Lối vào dự án

Khu tiệc nướng ngoài trờiKhu vui chơi trẻ em
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The Estella, khu căn hộ cao cấp đầu tiên của Keppel Land phát 
triển tại Việt Nam, đã bán hết toàn bộ số căn hộ, chỉ còn lại một 
căn penthouse được mở bán gần đây.

Tiếp nối sự thành công của Estella và chào đón năm mới 2015, 
Keppel Land và đối tác Việt Nam, Tiến Phước, đã chính thức 
công bố và mở bán dự án Estella Heights.

Tọa lạc ngay vị trí vàng tại trung tâm Quận 2, TpHCM, Estella 
Heights được phát triển thành nhiều giai đoạn. Giai đoạn 1 bao 
gồm 496 căn nằm trên 2 tòa tháp cao 33 tầng, có các loại căn 
hộ từ 1 đến 4 phòng ngủ với diện tích từ 60m2 đến 180m2, dự 
kiến được hoàn thành vào cuối năm 2017. 

Với thiết kế xanh mát theo phong cách khu nghỉ dưỡng hiện đại, 

người mua nhà có thể được tận hưởng hàng loạt các tiện ích tiện 
nghi như nhà câu lạc bộ với phòng giải trí đặc biệt, phòng tập 
thể dục, café, vườn trên cao, 400m đường chạy bộ, sân tennis, 
hai hồ bơi dài 50m và hồ bơi lười dành cho trẻ em - một tiện ích 
độc đáo lần đầu tiên xuất hiện tại một khu dân cư ở Tp.HCM. 

Cư dân của Estella và Estella Heights sẽ được hưởng lợi từ sự 
nâng cấp của cơ sở hạ tầng ở Quận 2 trong đó có việc mở rộng 
Xa lộ Hà Nội, việc xây dựng tuyến Metro số 1 và việc chính thức 
thông xe đoạn Quận 2 đến Quận 9, cao tốc Long Thành – Dầu 
Giây. Kết nối dễ dàng, giao thông thuận tiên, liền kề các trường 
học quốc tế danh tiếng và các khu trung tâm thương mại, mua 
sắm, giải trí đã và đang định hình tại Quận 2 chắc chắn sẽ 
mang đến cho cự dân một cuộc sống thực sự tiện nghi và đẳng 
cấp. 

Phối cảnh hồ bơi tràn
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The Estella, the first condominium development by Keppel Land 
in Vietnam, is fully sold with the exception of one penthouse unit 
which was recently released for sale. 

Riding on the success of The Estella, Keppel Land and local 
partner Tien Phuoc are kick-starting 2015 with a special preview 
of Estella Heights, another residential developmentby the joint 
venture.

Strategically located in District 2, HCMC, Estella Heights will 
be developed in phases. Phase 1, comprising 496 apartments 
housed in 2 towers of 33 storeys, with one-to-four bedroom 
configuration ranging from 60sm to 180sm, is expected to be 
completed by the end of 2017. 

With a modern resort living environment, homebuyers can 
luxuriate in comfort amidst the wide range of facilities such as the 
gymnasium, sky garden, 400m jogging trails, tennis courts, two 
50m swimming pools and the lazy pool for children, a first of its 
kind in Ho Chi Minh City.

Estella Heights enjoys a prime location in District 2, where 
improvements in infrastructure including the expansion of Hanoi 
Highway, ongoing construction of Metro line No.1 and the 
opening of District 2-District 9 portion of HCMC - Long Thanh - 
Dau Giay expressway are underway. Residents will also be well 
connected to reputable international schools and recreational 
pursuits in an upcoming shopping and entertainment district.

Estella Heights receives positive response
ESTELLA HEIGHTS ĐƯỢC ĐÓN NHẬN TÍCH CỰC
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Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Keppel Land Ông Ang 
Wee Gee đã có buổi gặp gỡ và trao đổi thân mật cùng tập 
thể nhân viên công ty làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 
13/08/2014.

Gần 30 nhân viên Keppel Land đại diện cho các phòng ban đã 
cùng tham dự sự kiện này tại khách sạn Intercontinental Saigon.

Tại buổi gặp gỡ, Ông Ang đã cập nhật tình hình kinh doanh 
của tập đoàn cũng như nhận định về triễn vọng phát triển và các 
thách thức phía trước đối với công ty. Ông cũng chia sẻ về triết 
lý thương hiệu của Keppel Land - Tư Duy Vượt Giới Hạn - với sự 
nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc sáng tạo không ngừng 
để luôn dẫn đầu trong kinh doanh.

Keppel Land’s CEO Mr Ang Wee Gee took the opportunity to 
interact and engage with local staff during his visit in Ho Chi 
Minh City on 13 August 2014.

Close to 30 Keppel Land staff from various departments attended 
a cocktail session at Intercontinental Saigon Hotel.

At the event, Mr Ang updated staff on the Company's performance 
and outlook as well as the challenges ahead.He also shared 
the rationale behind Keppel Land's brand philosophy - Thinking 
Unboxed - which  reiterated the importance of continually 
innovating to stay ahead of competition.

KẾT NỐI CON NGƯỜI
Engaging people

Ông Ang Wee Gee, Tổng giám đốc Keppel Land, giao lưu cùng các nhân viên tại Thành phớ Hồ Chí Minh, Việt Nam, tại một buổi 
tiệc nhẹ vào tháng 8/2014
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TẤT CẢ LÀ MỘT
Becoming one
Hòa cùng chủ đề "Chúng ta là một", họat động team building 
năm nay của Keppel Land Việt Nam đã diễn ra tại The Sailing 
Bay Beach Resort (Mũi Né, Phan Thiết) vào hai ngày 10 và 
11/10/2015, với sự tham gia của hơn 150 Keppelites.

Các đội phải vượt qua 4 thách thức cực kỳ hào hứng mang tên 
Mạnh hơn, Khó hơn, Nhanh hơn và Thông tin hơn và một trong 
số đó bắt buộc người chơi phải đặt trọn niềm tin vào đồng đội 

khi phải buông mình rời từ trên cao xuống và được đón bởi mọi 
người từ bên dưới.

"Tôi thích nhất thử thách này. Không gì quan trọng hơn sự tin 
tưởng và hỗ trợ nhau hết mình, để cả đội cùng đạt đến mục tiêu. 
Đây thật sự là một trải nghiệm," Trương Thanh Tâm, chuyên viên 
thuộc nhóm Marcom.

With the theme, "We are one", the teambuilding activity involving 
more than 150 Keppelites from Keppel Land Vietnam took place 
at The Sailing Bay Beach Resort on 10 and 11 October 2014.   
The teams had to overcome four challenges to go Stronger, 
Harder, Faster and Smarter. In one activity, team members took 
turns to fall from a height and entrust other members to and catch 
them.

"I like this activity the most. Nothing else in a team is more 
important than mutual trust and giving each other full support 
for a team to succeed. It was a great learning experience," said 
Truong Thanh Tam, an Executive at Marcom team.
The outdoor teambuilding exercise helped to instill team spirit 
as well as facilitate bonding and interaction between different 
departments.  

Các hoạt động tập thể của Keppel Land Việt Nam đã tạo ra cơ hội giao lưu cho tất cả các nhân viên công ty.
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CHINH PHỤC ĐỈNH CAO
Scaling heights

Chuyên viên tiếp thị truyền thông cao cấp Võ Anh Khoa đã tìm 
ra điểm tương đồng giữa việc leo núi và công việc của anh sau 
khi chinh phục đỉnh núi Fansipan cao 3,143m tại vùng Tây Bắc 
Việt Nam. Anh chia sẻ: “Chinh phục được mỗi điểm dừng chân 
trong suốt cuộc hành trình cũng tương tự như đạt được mỗi mục 
tiêu ngắn hạn, và mỗi bước chân tiến về đỉnh núi đưa tôi đến 
với cảm giác vui và hạnh phúc. Những đoạn đường dốc có thể 
xuất hiện suốt dọc đường đi, nhưng chúng ta phải tự cảnh báo 
những hiểm nguy rình rập và không để mất động lực chinh phục 
đỉnh núi’

Trong suốt 5 năm đồng hành cùng Keppel Land Việt Nam, Khoa 
đã có nhiều cơ hội để trưởng thành cùng sự phát triển của những 
dự án dân cư của Keppel Land tại thành phố Hồ Chí Minh. Các 
dự án ấy bao gồm The Estella, dự án căn hộ cao cấp đầu tiên 
của công ty tại Việt Nam, Riviera Point giai đoạn 1A và dự án 
biệt thự Riviera Cove cũng như dự án Estella Heights.

Mọi người thường nói rằng niềm đam mê sẽ định hướng công 
việc của họ và Khoa đã chứng minh điều này từ thực tế công việc 
của anh. Anh chia sẻ rằng anh đã lái xe máy dọc xa lộ nhiều 
lần để tìm một vị trí phù hợp nhất cho bản chỉ dẫn vào một dự 
án của Keppel Land.

Khoa cũng rất hứng thú khi nói về sự phát triển của Keppel Land 
ở Việt Nam. “Keppel Land đã hoạt động tại Việt Nam hơn hai 
thập kỷ qua và đã vượt qua những thăng trầm của thị trường 
bất động sản địa phương. Tôi tin chắc rằng Keppel Land sẽ tiến 
xa trong mười năm tới và được thị trường công nhận cho những 
công trình thực sự chất lượng.”

Vo Anh Khoa, Senior Marketing Communications Executive, 
has discovered many parallels between mountaineering and 
working life after his climb tothe summit of the 3,143 metres-
tall Fansipanmountain in Northwest Vietnam.“Reaching each 
rest point is akin to meeting a personal short-term goal, and 
each step towards the summit gives a sense of satisfaction and 
achievement. There may be sharp drops or steep ascents along 
the path, but we must be alert to potential obstacles and not lose 
motivation to arrive at the summit,”he shared.

In his five years with Keppel Land Vietnam, Khoa has had 
plenty of opportunities to hone those qualities through working 
on the development of Keppel Land’s residential projects in Ho 
Chi Minh City. These include The Estella, the company’s first 
condominium project, Riviera Point Phase 1A and Riviera Cove, a 
villa development, and recently Estella Heights.

While some may say that passion drive their work, Khoa 
demonstrated in a concrete way that his did. He laughingly 
shared that once, in search of a suitable location to place a 
directional signage for a Keppel Land project, he drove his 
motorcycle up and down the highway multiple times just to get 
the right spot.

Khoa is excited by the growth of Keppel Land in Vietnam. “Keppel 
Land has been operating in Vietnam for more than two decades 
and has rode out the ups and downs in the property market. 
I have no doubts that in the next 10 years, Keppel Land will 
progress far and will be more recognised for the sterling quality 
of all our projects.”

Anh Khoa (Phòng tiếp thị truyền thông) đã chinh phục những đỉnh cao cả trong công việc và cuộc sống

Keppelites around the world - Tinh hoa Keppel
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Wayne Teo, 30 tuổi, chấp nhận thử thách trong vai trò Giám 
đốc Tài chính khi tiếp nhận cơ hội làm việc ở Keppel Land tại Tp. 
HCM, Việt Nam trong vòng 2 năm nằm trong khuôn khổ chương 
trình Phát triển Quản lý Tài chính của tập đoàn, sau một thời 
gian làm việc tại Keppel Telecommunications & Transportation 
(KTT) tại Singapore, nơi ông đã bắt đầu ở vị trí Trợ lý Trường 
phòng Tài chính. Trong công việc hiện tại, Wayne đã và đang 
theo dõi mãng tài chính của các dự án nhà ở, bao gồm cả dự 
án đã mở bán và những dự án khác trong giai đoạn tiền khả thi. 

Wayne chia sẽ rằng mình luôn có mơ ước được làm việc ở nước 
ngoài, vì điều này giúp mang đến cho anh nhiều trải nghiệm 
phong phú cũng như mở rộng tầm nhìn trong công việc và cuộc 
sống. "Trước đây tôi nhận một vai trò chuyên trách, còn bây giờ 
tôi được tiếp cận trực tiếp với các công việc điều hành và điều 
này thật sự thú vị, khi nó mang đến nhiều cơ hội làm việc với các 
bộ phận khác nhau, chẳng hạn như là Phòng Dự án hay Phòng 
Marketing." Anh chi sẻ.

Trong hơn một năm qua ở Việt Nam, Wayne không ngừng tạo 
dựng những mối quan hệ tốt đẹp cùng đồng nghiệp địa phương 
cũng như đúc kết cho mình phong cách làm việc linh hoạt. "Tôi 
cố luôn nghĩ xem trong vai trò người khách họ sẽ nhìn nhận vấn 
đề thế nào. Tôi luôn tự nhắc mình rằng, chúng ta đang dung 
hòa những giá trị và phong tụ tập quán rất riêng, và khi nghĩ 
như thế tôi thấy mình dễ thông hiểu hơn khi đón nhận mọi việc, 
mặc dù nhiều lúc vui hay lúc khác không được như ý cho lắm." 
Wayne nói

Khi được hỏi anh nghĩ sao về sự phát triển của Việt Nam, Wayne 
cho biết anh rất tự tin và tương lai hứa hẹn với nhiều tiềm năng 
phía trước. Anh nói "Thị trường Việt Nam đang hồi phục. Đồng 
nội tệ cũng ổn định hơn, vốn sẽ mang lại sự tin tưởng nơi nhà 
đầu tư. Tôi tin rằng Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển 
hơn nữa trong tương lai."

30-year old Financial Controller, Wayne Teo, seized the 
opportunity to work for Keppel Land in Ho Chi Minh City 
(HCMC), Vietnam for two years under the Finance Management 
Development Programme. He was seconded from Keppel 
Telecommunications & Transportation (KTT), where he was 
Assistant Finance Manager in Singapore. In his current position, 
Wayne now oversees the finances for various trading properties, 
including launched and under-early-stages projects.

It has also always been his desire to work abroad to increase his 
exposure and broaden his horizon. “From my previous role which 
was more specialised, I am now exposed to operational work 
and I enjoy work closely with various departments, including 
Projects and Marketing,” he shared.

Into more than a year in Vietnam, Wayne has built up good 
working relationships with other localsand  learnt to be more 
flexible in embracing different working styles. “I try to put myself 
in others’ shoes and think from their perspective. Reminding 
myself that we share different customs and values has helped me 
to be more understanding and tolerant towards things that come 
my way, both good and bad,” he said.

When asked about the future of Vietnam, Wayne is confident and 
hopeful on the positive signs. He shared, “The Vietnam market is 
seeing some signs of recovery. The currency is also more stable 
which would instill greater confidence in investors. I believe the 
best has yet to come for this country.”

Financial Controller at Keppel Land (Vietnam), Wayne Teo (middle), with his colleagues at the company’s year-end party in 2014.

CƠ HỘI KHẮP THẾ GIỚI
World of opportunities

Keppelites around the world - Tinh hoa Keppel
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TRAO ĐỔI VĂN HÓA
Cultural exchange
Các buổi gặp gỡ nằm trong khuôn khổ chương trình "Nét đặc 
trưng trong sự chuyển mình của văn hóa công ty", bắt đầu từ 
tháng 07/2014, đã thúc đẩy sự chia sẻ và hiểu biết lẫn nhau 
của tập thể nhân viên toàn công ty về cơ cấu tổ chức, sự khác 
nhau cơ bản trong chức năng và hoạt động của các phòng ban 
tại Keppel Land Việt Nam.

Trong năm 2014 đã diễn ra các buổi giới thiệu của Phòng Đầu 
Tư & Phát Triển, Phòng Dự Án, Phòng Kinh Doanh & Tiếp Thị và 
Phòng Quản Lý Dự Án. Các kinh nghiệm quý giá được đúc kết 
trong quá trình làm việc được các phòng ban chức năng trao đổi 
qua các bài thuyết trình sinh động, cũng như các cuộc tiếp xúc 
và nói chuyện của nhân viên bên lề chường trình. Việc cơ bản 
trong công việc của các phòng ban khác trong công ty giúp các 
nhân viên khái quá được bức tranh tổng thể về hoạt động của 
công ty, cũng như thúc đẩy sự hợp tác hiệu quả hơn giữa các 
phòng ban.

Đầu năm 2015, các buổi giới thiệu đã được thực hiện bởi phòng 
IT và Tài Chính Kế Toán.

The sharing sessions under the programme, “Attributes for Cultural 
Transformation”, which started in July 2014, have fostered better 
understanding of different departments’ structure, function and 
operation in Keppel Land Vietnam.

In 2014, the sessions were conducted by teams from Business 
Development, Project, Sales & Marketing and Property 
Management. Valuable experience were exchanged in an 
interactive manner as well as through conversation during tea 
break.Understanding of other departments enable staff to have a 
holistic picture of the company and ease them in cross-functional 
tasks.

In 2015, sessions was conducted by IT and Finance teams.
Ảnh trên: Đại diện các bộ phận giới thiệu về bộ phận của mình
Ảnh dưới: Các nhân viên giao lưu tại buổi giới thiệu
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TRANH TÀI BOWLING
Bowling fun
Nhằm thắt chặt tinh thần đồng đội cũng như mang đến những 
hoạt động thể thao bổi ích sau những giờ làm việc căng thẳng, 
Phòng Nhân Sự đã định kỳ tổ chức các game bowling trong suốt 
năm 2014.

Những buổi tranh tài hào hứng trên đường băng bowling kết 
hợp ăn tối cùng đồng nghiệp không những giúp các Keppelites 
thư giản khi chơi thể thao mà còn mang lại sự gắn kết và vui vẻ 
cho mọi người. Nguyễn Đặng Ý Nhi, đến từ Phòng Đầu Tư và 
Phát Triển là nhà vô địch bowling trong năm nay. 

"Không mang nặng tính tranh đua hay giải thưởng, điều quan 
trọng là mọi người đã có thời gian vui đùa cùng nhau. Chúng 
tôi đã ghi điểm "strikes" rất nhiều game và khi trở lại với công 
việc, chúng tôi cũng muốn mình sẽ làm việc thật hiệu quả như 
vậy!", Cô Lê Xuân Yến, chuyên viên cấp cao bộ phận Công nợ, 
chia sẻ. 

To foster a stronger team spirit after work hours, the Human 
Resources Department had organised bowling games throughout 
the year.

The friendly competition on the lanes not only enabled 
Keppelites to enjoy the sport but also the bonding over dinner 
with colleagues. Nguyen Y Nhi from Business Development 
Department was crowned the champion this year.

“It really isn’t about the competition or the prizes but for the fun 
we have together. We achieved many ‘strikes’ at the games and 
when we come back to office, we will continue to goal!", shared 
Le Xuan Yen, Senior Collection Executive. 

Hoạt động bowling đã tạo ra cơ hội giao lưu và vui chơi cho các nhân viên của Keppel Land.
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BAY CAO NHỮNG GIẤC MƠ

Các tình nguyện viên đến từ Keppel Land Vietnam và tổ chức tình nguyện Keppel Singapore đã mang đến những niềm vui cho trẻ 
em tại trường Vinh Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh)

Tiếp nối thành công của dự án Bánh xe Tri thức (Words on 
Wheels) tại Hà Nôi, Keppel Land lại một lần nữa hợp tác với 
Quỹ Quốc Tế Singapore (SIF) mang dự án thư viện lưu động của 
mình đến với Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án được khởi động vào ngày 15 tháng 5 năm 2014. Buổi 
lễ có sự chứng kiến của các đại diện phía Singapore và
Việt Nam, trong đó có Ông Lê Tôn Thanh, Phó Giám Đốc
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bà Leow Siu Lin, Tổng Lãnh 
Sự Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh; Bà Elim Chew,
chủ tịch Quỹ SIF; Ông Bùi Xuân Đức, Giám đốc thư viên khoa 
học tổng hợp (GLS) và Ông Đoàn Anh Hùng, Tổng Giám Đốc
Keppel Land (Việt Nam)

Ông Linson Lim, Chủ tịch Keppel Land (Việt Nam) phát biểu
“Là một công dân toàn cầu, chúng tôi tin tưởng rằng cộng đồng 
có thịnh vượng thì chúng tôi mới thịnh vượng được. Những hoạt 
động của chúng tôi đã để lại dấu ấn trong trái tim nhiều cộng 
đồng địa phương và ở Việt Nam, nơi chúng tôi đã hoạt động 
trên hai thập kỷ. Chúng tôi mong muốn tiếp tục mang đến những 
ảnh hưởng tích cực và cải thiện cuộc sống người dân nơi đây”

“Không chỉ hỗ trợ về kinh phí, chúng tôi còn rất vui khi các 
nhân viên của tập đoàn Keppel Land cũng dành thời gian

tình nguyện cho các chuyến đi của dự án tới các huyện ngoại 
thành của TP.HCM. Với sự hỗ trợ lâu dài, chúng tôi hy vọng dự 
án Bánh xe Tri thức sẽ mở cánh cửa ra thế giới cho các em nhỏ”.

Bà Leow cũng phát biểu “Bánh Xe Tri Thức là một ví dụ điển hình 
cho tình hữu nghị lâu dài giữa Việt Nam và Singapore. Dự án 
thúc đẩy sự gắn kết giữa công dân hai nước đã có mối quan hệ 
thân thiết kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao cách 
đây 41 năm”.

Được hỗ trợ bởi Thư viện khoa học Tổng hợp và các đối tác của 
Keppel Land là Công ty Tấn Trường và Công ty Tiến Phước, dự 
án Bánh xe Tri thức sẽ mang tới cho hơn 3,000 em nhỏ trường 
tiểu học và trung học huyện Bình Chánh các tài liệu giáo dục, 
các nguồn lực công nghệ thông tin và phương tiện học tập.

Dự án được khởi động vào ngày 15 tháng 5 năm 2014. Buổi 
lễ có sự chứng kiến của các đại diện phía Singapore và
Việt Nam, trong đó có Ông Lê Tôn Thanh, Phó Giám Đốc
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bà Leow Siu Lin, Tổng Lãnh 
Sự Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh; Bà Elim Chew,
chủ tịch Quỹ SIF; Ông Bùi Xuân Đức, Giám đốc thư viên khoa 
học tổng hợp (GLS) và Ông Đoàn Anh Hùng, Tổng Giám Đốc
Keppel Land (Việt Nam)
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Flying dreams
“Layang - this is the Malay name for kite,” shared Tek Yii Sam, a 
Keppel Volunteers (KV) committee member, with students at the 
Vinh Son School in Ho Chi Minh City who looked bright-eyed at 
the diamond-shape frame he held up.  

Some of them had never seen, let alone, owned a kite. Yet on 
those empty frames, they coloured in their aspirations for the future 
and expressions of friendship.  The sweltering heat in the small 
overcrowded classroom did not stop their enthusiastic banter with 
the Keppel Volunteers over ideas to decorate the kites. 

The kite-making activity saw Keppel Volunteers joining Keppel 
Land Vietnam’s CSR committee members in their outreach 
programme.  Using fun facts and stories, the volunteers also 
shared culture and social values surrounding the origins of the 
kite which delighted the children.  

It was during the Keppel Community Month in 2013 that volunteers 
from Keppel Land Vietnam first brought a new lease of life to Vinh 
Son School in HCMC’s District 7 when they completed general 
electrical and maintenance work in the building and brought staff 
donations of desktop computers, new school uniforms, books and 
stationery.   

“The volunteers and staff at Keppel Land Vietnam have been 
sharing gifts and leading crafts workshops at the school prior 
to the Christmas season. I even involved my mother, a retired 
educator who has spent eleven years in Vietnam to help us lead 
in the craft activities.

“As we continue to develop our CSR programme in HCMC, it will 
be important to meet regularly with the teachers and understand 
what support would be beneficial to them for the long term. We 
can then plan meaningful contributions to ensure that the students 
attending Vin Son have the opportunity to acquire a successful 
education. It is no cliché to state that the children are the future,” 
shared Mr Ryan Lower, Deputy Director Property Management & 
CFU and Chairman of the Keppel Land CSR Committee.

Keppel Volunteer Yii Sam added,“The Vinh Son school caters 
to very low income families who were hawkers from the nearby 
market. The classroom spaces were extremely small and cramped. 
However, I was surprised that despite the challenges,  this did not 
stop the students’ eagerness to learn.” 
“When we interacted with the students in English, they were so 
happy. Our Vietnamese colleagues were very supportive. They 
did not only help to translate but also actively engaged with the 
children during the kite-making session.”
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TIẾP NỐI HÀNH TRÌNH TRI THỨC
Tiếp nối hành trình mang tri thức đến cho các em học sinh vùng 
xa, Keppel Land kết hợp cùng Quỹ quốc tế Singapore (SIF), 
Thư viện Khoa học Tổng hợp (GLS), công ty Tấn Trường và Tiến 
Phước đã mang các phương tiện học tập, thiết bị máy tính và kết 
nối internet đến phổ cập cho hơn 3000 học sinh trung học cơ sở 
và tiểu học tại huyện Bình Chánh.

Trong năm 2014, hơn 50 tình nguyện viên của Tập đoàn Keppel, 
bao gồm Tập đoàn Keppel Land và Công ty Keppel Land tại 
Việt Nam, cùng đóng góp những ngày làm việc tình nguyện cho 
chương trình Bánh Xe Tri Thức, một hình thức thư viện lưu động, 
mang đến nhiều điều bổ ích cho học sinh các trường học tại 
Huyện Bình Chánh.

"Sinh sống và học tập ở vùng xa trung tâm thành phố, các học 
sinh của chúng tôi có ít cơ hội tiếp cận với các phương tiện 
học tập tiên tiến, nhất là các thiết bị tin học hỗ trợ cho việc học 

tập. Chúng tôi thấy gương mặt các em ánh lên niềm hân hoan 
khi cầm trên tay những quyển sách, ngồi và đọc chúng xay mê 
quanh thự viện lưu động. Phải nói rằng chúng tôi rất cảm kích nỗ 
lực này của các bạn tình nguyện viên Singapore và Việt Nam," 
Cô Nguyễn Thị Minh Thư, giáo viên tại trường tiểu học Phong 
Phú nói.

Các tình nguyện viên đã tổ chức các lớp học tiếng Anh tại những 
điểm đến, với nhiều hạt động vui tươi mang tính tương tác cao, 
vừa giúp các em rèn kỹ năng giao tiếp, vừa để lại những dấu ấn 
thân thương trong lòng các em học sinh. "Lớp chứng em rất vui, 
các thầy cô tình nguyện viên rất hòa đồng và dễ thương. Chúng 
em ước gì các thầy cô có thể đến dạy chúng em mỗi ngày," em 
Trần Minh Thông, học sinh trường Vĩnh Lộc A chia sẻ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục khuyến khích nhiều tình nguyện viên hơn 
nữa để tham gia chương trình Bánh Xe Tri Thức trong năm 2015.
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Volunteers on the go
Keeping the wheels running for knowledge, Keppel Land and 
its partners, Singapore International Foundation (SIF), General 
Sciences Library (GLS), Tan Truong and Tien Phuoc aim to provide 
over 3,000 primary and secondary school students in the Binh 
Chanh district with access to educational materials, IT resources 
and learning facilities.

In 2014, over 50 volunteers from the Keppel Group including 
Keppel Land and Keppel Land Vietnam gave of their time and 
service their time and service in the programme, Words on 
Wheels, a mobile library to schools in Binh Chanh District. 

“Located in a rural district of Ho Chi Minh City, our students have 
little access to learning materials, especially IT resources. We have 

seen the children‘s faces light up while reading books brought 
by the mobile library and we would like to convey our heartfelt 
thanks to all Singaporean and Vietnamese volunteers,”said Ms 
Nguyen Thi Minh Thu, teacher in Phong Phu Primary School. 

The volunteers also conducted English classes at the schools with 
fun and meaningful activities, making the experience memorable 
for the students.“The class was fun and the teachers are really 
friendly.  We wish they could teach us everyday,’ shared Tran 
Minh Thong, a student atVinh Loc A school.

More volunteering opportunities onboard Words on Wheels will 
be available in 2015.

Chương trình "Bánh xe tri thức" sẽ mở rộng cửa sổ nhìn ra thế giới
cho hơn 3.000 học sinh tiểu học và THCShuyện Bình Chánh trong vòng ba năm




