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Thông điệp
từ chủ tịch
Các bạn thân mến,
Trong thời khắc chuyển giao sang năm mới Bính
Thân 2016, hãy cùng nhìn lại những thành quả
mà chúng ta đã đạt được trong năm qua.
2015 là một năm đầy phấn khởi. Với sự khởi
sắc của nền kinh tế Việt Nam, và sự phục hồi
của thị trường bất động sản (BĐS) sau 5 năm
đóng băng, chúng ta đã gặt hái nhiều thành
công với dự án Estella Heights. Cả hai đợt mở
bán trong năm qua đều đã nhận được sự hưởng
ứng tính cực với tổng số 670 căn hộ đã được
bán ra.

Ông Linson Lim
Chủ tịch Keppel Land
(Việt Nam)

Tôi cũng rất vinh hạnh được chia sẻ tỉ lệ cho
thuê 98% hết sức ấn tượng mà trung tâm thương
mại (TTTM) Saigon Centre Giai đoạn 2 đã đạt
được. Với đối tác thuê chủ lực là Takashimaya,
TTTM Saigon Centre sẽ khai trương vào quý 3
năm nay. Song song với chiến lược của Công
ty trong việc phát triển mảng dự án thương mại,
chúng ta đang đẩy nhanh tiến độ Tòa tháp Văn
phòng Giai đoạn 2. Khi toàn bộ các hạng mục
hoàn tất vào năm 2017, Saigon Centre hứa
hẹn sẽ trở thành một công trình biểu tượng tại
TPHCM, và đáp ứng các nhu cầu về mặt bằng
văn phòng và bán lẻ.
Với sự phát triển mạnh mẽ phân khúc thị trường
nhà ở tầm trung tại Việt Nam, Keppel Land đã
đầu tư chiến lược vào Tập đoàn Nam Long, một
nhà phát triển dự án dân cư tầm trung hàng đầu
TPHCM, để có thể tiếp cận được sự thấu hiểu thị
trường và cũng như chuyên môn của Nam Long.
Tại Keppel Land Việt Nam, chúng ta luôn cố
gắng mang đến các giải pháp tối ưu về chức
năng, thiết kế, và sự hài lòng cho khách hàng.
Những nỗ lực này đã được ghi nhận khi chúng
ta được trao tặng danh hiệu “Nhà Phát triển
BĐS Tốt nhất Việt Nam” lần thứ 4 liên tiếp tại
lễ công bố “Giải thưởng BĐS Euromoney” năm
2015.
Với những thành tích này, tôi xin gửi đến tất cả
quý khách hàng, các đối tác, cộng sự, cũng như
toàn thể nhân viên Keppel Land Việt Nam lời
cảm ơn chân thành nhất.
An toàn là ưu tiên hàng đầu, một giá trị cốt lõi,
cũng như một khía cạnh không thể tách rời tại

Message
from the President
Keppel. Tôi vui mừng được thông báo chúng ta
đã đạt được một năm 2015 không-tai-nạn nhờ
vào việc luôn tuân thủ những tiêu chuẩn nghiêm
ngặt về An toàn Lao động.

Dear Keppelites and friends,

Thấu hiểu rằng con người là một trong những
nền tảng thành công, chúng ta luôn nỗ lực khích
lệ và đào tạo nguồn nhân tài, tạo tiền đề giúp
Công ty phát triển. Song song đó, chúng ta
cũng thường xuyên tổ chức những hoạt động
thiết thực hướng về công đồng.

2015 has been an exciting year. Riding on
the strong growth of the Vietnamese economy
after almost five years of housing slump, we
launched Estella Heights in District 2 of Ho Chi
Minh City (HCMC) successfully. Both Phase One
and Phase Two – the Signature Collection have
received strong take-up with a total of 670 units
sold in less than a year.

Với một nền kinh tế khởi sắc, Việt Nam được
kỳ vọng sẽ trở thành một trong những quốc gia
tăng trưởng tốt nhất khối ASEAN trong những
năm sắp tới. Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM, sẽ
tiếp tục thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Ngoài ra, Việt Nam cũng sở hữu một dân số
trẻ và năng động, cùng một tầng lớp trung lưu
ngày càng lớn mạnh. Tất cả những yếu tố trên
sẽ đẩy mạnh nhu cầu về nhà và văn phòng chất
lượng cao. Chúng ta tin tưởng vào tiềm năng
dài hạn của thị trường BĐS Việt Nam và sẽ tiếp
tục tăng cường sự hiện diện cũng như cam kết
phát triển cùng Việt Nam.
Thay mặt công ty, tôi xin gửi đến tất cả các bạn
cùng những người thân yêu một năm mới hạnh
phúc và thịnh vượng.

Trân trọng,

Linson Lim
Chủ tịch Keppel Land (Việt Nam)

As we usher in the Lunar New Year, it is a good
time to reflect on the past year.

I am pleased to share that Saigon Centre Phase
Two retail mall, whose anchor tenant is the much
anticipated Takashimaya Department Store, has
achieved pre-commitment of close to 98% and
will open in 3Q this year. In tandem with the
Company’s strategy to grow its commercial
portfolio, we have advanced with the
construction of the office tower under Phase Two
development. When fully completed in 2017,
Saigon Centre is poised to be the landmark in
HCMC, meeting the demand for quality office
and retail space.
With the fast growing affordable housing
segment in Vietnam, the Company also invested
strategically in Nam Long Group, a leading
affordable housing developer in HCMC, to tap
its market knowledge and project expertise.
At Keppel Land, we always strive to deliver the
highest form of function, design and enjoyment
for our customers. Our efforts were rewarded
as we continued to maintain our pole position
for the fourth consecutive year as the Best
Residential Developer and Best Office/Business
Developer in Vietnam for the third consecutive
year at the Euromoney Real Estate Awards 2015.
For our achievements, I would like to thank our
customers, partners, business associates for your
unwavering support, as well as every Keppelite
for your efforts and contributions.
Safety takes top priority as one of Keppel’s core
values and is an integral aspect of our business
operations. I am happy to share that we had
zero accidents in 2015 through upholding
stringent safety standards and practices.

Our people remain the cornerstone of our
success and we spare no effort to motivate and
develop our talents to drive further growth and
create value for the Company. As we do well,
we also continue to do good by contributing
back to the community through our outreach
efforts at An Phu Secondary School and Words
on Wheels.
With its improving economy, Vietnam is poised
to be one of the best performing countries in
ASEAN over the next few years. The country,
particularly HCMC, continues to attract foreign
direct investments. This, coupled with a young
and dynamic population and a growing middleclass, will continue to drive demand for quality
homes and investment-grade offices. We remain
confident in the long-term growth potential of
Vietnam's property market and look forward to
continue deepening our presence and growing
with the country.
On behalf of the Company, I would like to
wish you and your loved ones a joyous and
prosperous new year.

Yours sincerely,

Linson Lim
President, Keppel Land (Vietnam)
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C O L L E C T I O N

ESTELLA HEIGHTS PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT
ĐƯỢC ĐÓN NHẬN TÍCH CỰC
Positive response for Estella Heights
Keppel Land đã đạt mốc kinh doanh ấn tượng cho giai đoạn 2 của

Keppel Land has achieved a strong take-up for Estella Heights’ Phase

dự án Estella Heights – Phiên bản Đặc biệt với hơn 60% số căn hộ

Two development – the Signature Collection – with more than 60%

bán ra với mức giá 45.000.000 VND/ m2 (2.000 USD) tính đến

of the project sold at an average of VND 45,000,000 (US$2,000)

cuối năm 2015

per sm as at end-2015.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay trung tâm Quận 2, Estella Heights là

Conveniently located in the heart of District 2, Estella Heights, an

một trong những dự án căn hộ cao cấp hấp dẫn nhất tại Thành phố

integrated luxury condominium development, is one of Keppel Land’s

Hồ Chí Minh của Keppel Land.

best-selling projects in Ho Chi Minh City (HCMC).

Ông Linson Lim, Chủ tịch Keppel Land Việt Nam, cho biết, “Việc

Mr Linson Lim, President (Vietnam), Keppel Land, said, “The positive

Estella Heights được đón nhận tích cực phản ánh sự tin tưởng của

take-up of Estella Heights reflects homebuyers’ and investors’

người mua nhà và các nhà đầu tư vào sự khởi sắc của nền kinh tế Việt

confidence in the Vietnamese economy and in the development’s

Nam nói chung, cũng như vào thương hiệu và chất lượng của các dự

strong attributes and value offerings, as well as Keppel Land’s brand

án Keppel Land nói riêng. Chúng tôi tin rằng nhu cầu sở hữu nhà ở

and quality hallmark. We are confident that we will continue to see

cao cấp của người dân TPHCM và người nước ngoài tại các khu vực

strong demand from locals and foreigners looking for a premium

lân cận trung tâm thành phố sẽ tiếp tục tăng đáng kể.”

home in the fringe of HCMC’s central business district (CBD).”

Cuối tháng 12/2015, hơn 89% căn hộ thuộc giai đoạn 1 dự án

Phase One of Estella Heights, which comprises 496 units spread

Estella Heights bao gồm 496 căn tại 2 tòa tháp cao 33 tầng đã được

across two 33-storey towers, is more than 89% sold as of end-

đặt mua kể từ khi ra mắt vào tháng 02/2015.

December, since its launch in February 2015.

Giai đoạn 2 với 376 căn hộ Phiên bản Đặc biệt có diện tích từ 60 đến

Phase Two - the Signature Collection - comprises 376 units ranging

314m với thiết kế đa dạng từ một đến bốn phòng ngủ, căn hộ thông

from 60 sm to 314 sm in one- to four-bedroom, duplex and penthouse

tầng và biệt thự trên không, được thiết kế tinh tế và bố trí hài hòa giúp

configurations. The units are thoughtfully laid out to maximise living

tối đa không gian sống và phù hợp nhiều phong cách khác nhau.

spaces for different lifestyle needs.

Estella Heights nằm trên vị trí đắc địa thuộc phường An Phú ngay trung

Estella Heights boasts seamless connectivity to the rest of HCMC,

tâm quận 2, thuận tiện kết nối đến các địa điểm trong Thành phố.

with its strategic location in the An Phu Ward in the heart of District 2.

Từ Estella Heights đến trung tâm Quận 1 chỉ mất 15 phút lái xe theo

It is within a 15-minute drive to the CBD via Hanoi Highway or Thu Thiem

Xa lộ Hà Nội hoặc hầm Thủ Thiêm. Estella Heights cũng chỉ cách nhà

Tunnel, and is within walking distance to the upcoming An Phu

ga Metro An Phú tương lai, rạp chiếu phim Lotte và siêu thị Metro

Metro Station as well as Parkson An Phu, Lotte Cinema and Metro

vài phút đi bộ. Cư dân căn hộ Phiên bản Đặc biệt Estella Heights có

Hypermarket. Homeowners can also enjoy exciting retail and dining

thể thỏa thích trải nghiệm các tiện ích mua sắm và ẩm thực đa dạng

options at their doorstep as the Signature Collection sits atop a five-

trong trung tâm thương mại 5 tầng ngay tại ngưỡng cửa nhà mình.

storey retail podium.

Trong không gian nghỉ dưỡng hiện đại là hàng loạt các tiện ích và

Within its lush and modern resort setting is a host of amenities, such

tiện nghi như nhà câu lạc bộ với phòng giải trí đặc biệt, đường chạy

as a clubhouse with private entertainment lounge, a 400-m jogging

bộ dài 400m và hồ bơi lười dành cho trẻ em.

trail and a lazy pool for children.

Chủ nhân của các căn hộ Phiên bản Đặc biệt cũng sẽ được tận

Homebuyers of the Signature Collection will also enjoy exclusive

hưởng đặc quyền sử dụng phòng tập thể dục trên cao và phòng giải

use of the sky gymnasium, sky lounge and personalised concierge

trí trên cao cũng như dịch vụ hỗ trợ đặc biệt.

services.

2

Phối cảnh dự án Estella Heights

Khách hàng tham dự sự kiện ra mắt
Estella Heights – Phiên bản Đặc biệt
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BƯỚC ĐỂ SỞ HỮU
CĂN HỘ TRONG MƠ

Three steps to your dream home

Nhiều đôi vợ chồng trẻ vẫn giữ quan điểm một căn hộ
cao cấp là ngoài tầm với của họ. Ba bước sau đây sẽ giúp
bạn tiến gần hơn đến ngôi nhà mơ ước của mình.
Most young couples or families often feel that a quality
home is far from their reach. Below are three steps which
will allow you to be a step closer to your dream home.
Phối cảnh dự án

Lựa chọn sáng suốt
Make the right choice
Vị trí và kết nối thuận tiện là những yếu tố quan trọng để có quyết
định sáng suốt. Ngôi nhà của bạn nên nằm gần công sở và các
trường học tốt, cũng như các tiện ích phục vụ cho các nhu cầu khác
nhau của gia đình.
Thiết kế xanh thân thiện với môi trường, sử dụng các giải pháp thông
gió và chiếu sáng tự nhiên sẽ giúp bạn tiết kiệm điện năng, có một
không gian sống gần gũi với thiên nhiên và cuộc sống chất lượng hơn.
Ngoài ra, môi trường sống lý tưởng phải hài hòa giữa các tiện ích và
không gian xanh. Đó sẽ là nguồn cảm hứng cho cả gia đình.

Location and accessibility are key factors in making the right choice.
Your home should be ideally located near your workplace and to
good schools. There should be a host of amenities nearby to cater for
your family’s different needs.
Green and eco-friendly design with natural air ventilation and lighting
will allow you to save energy, live closer to the nature and have a
better quality of life.
Moreover, an ideal living space must strike a good balance between
amenities and green spaces. It must be a source of inspiration for the
whole family.

Xem xét các khía cạnh
tài chính
Consider the financial factors
Các căn hộ chung cư cao cấp với đầy đủ tiện nghi tiện ích thường có
giá cao. Tuy nhiên, một vài chủ đầu tư tích cực hỗ trợ người mua nhà
thông qua các phương thức thanh toán linh hoạt. Keppel Land lần đầu
giới thiệu chương trình thanh toán linh hoạt vào năm 2013 cho dự án
The Estella. Phương thức này hiện được áp dụng cho dự án căn hộ
cao cấp ven sông Riviera Point tại Quận 7.
Mặt khác, người mua nhà cũng nên tìm hiểu xem có những công trình
tiện ích hay hạ tầng kỹ thuật sắp được triển khai gần khu chung cư
hay không. Các công trình này có khả năng làm tăng giá trị các căn
hộ trong khu vực.

Thiết kế không gian sống
Decorate your own living space
Với nhiều đôi vợ chồng trẻ, những căn hộ hai phòng ngủ cỡ vừa là
một lựa chọn tốt. Để tận dụng không gian sống, gia chủ có thể sử
dụng gam màu trung tính hoặc lựa chọn nội thất hài hòa với thiết kế
căn hộ.

Hồ bơi nhìn từ trên cao

For many young couples, a 2-bedroom unit with a modest size is
an affordable option. To optimise living spaces, homebuyers can
consider applying neutral tones or carefully select furniture that
complements the apartment’s overall look.

Vườn trên cao

High-end quality condominium units are often priced higher.
However, some developers can assist homebuyers through flexible
payment schemes. In fact, Keppel Land was the first to introduce the
flexible payment scheme in 2013 at The Estella, which is fully sold.
The scheme is now available for its riverfront condominium in District
7, Riviera Point.

Thanh toán 40%, nhận nhà *
• Mỗi tháng chỉ trả từ 28 triệu đồng
• Trả dần trong 3 năm với 0% lãi suất

In addition, buyers should also check if there are any commercial,
public, or infrastructure projects planned for or under construction
near the property’s location. These projects may potentially lead to
an appreciation in home prices in that area.

Move in now with 40% *
• Monthly payment from 28 mil VND
Balance spreads over 3 years with 0% interest

Phương thức thanh toán linh hoạt:

Flexible payment scheme:

•

* Các điều khoản và điều kiện được áp dụng | Terms and conditions apply

Hồ bơi
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ĐIỂM ĐẾN HOÀN HẢO
THE PLACE TO BE
SAIGON CENTRE GIAI ĐOẠN 2 ĐANG THEO
ĐÚNG TIẾN ĐỘ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
KHAI TRƯƠNG VÀO QUÝ 3 2016.
SAIGON CENTRE PHASE TWO IS PROGRESSING
ON TRACK WITH THE RETAIL PODIUM OPENING
IN 3Q 2016.

Ông Lê Viết Hải (hàng đầu tiên, bên trái), Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Hòa Bình và ông Wong Yew Siong, Tổng giám đốc Keppel Land Watco, tại lễ ký kết
hợp đồng và trao gói thầu thi công tòa tháp văn phòng dự án Saigon Centre Giai đoạn 2. Lễ ký kết diễn ra trước sự chứng kiến của Ban Lãnh đạo công ty Hòa
Bình và Keppel Land Watco

TRIỂN KHAI ĐÚNG TIẾN ĐỘ
Progressing on track
Keppel Land Watco, công ty liên doanh của Keppel Land và các đối
tác Việt Nam trong dự án Saigon Centre, vừa chỉ định Công ty Cổ
phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình là tổng thầu cho gói
thầu tháp văn phòng cao 37 tầng trong giai đoạn 2 dự án Saigon
Centre với tổng giá trị thầu lên đến 1.700 tỷ đồng (tương đương với
77,5 triệu đô la Mỹ).

Keppel Land Watco, the Keppel Land-led joint venture company behind
the iconic Saigon Centre in HCMC, has awarded the main contract
for the construction of the 37-storey office tower under its Phase Two
development, valued at VND 1.7 trillion (approximately US$77.5
million), to leading Vietnamese builder, Hoa Binh Construction and Real
Estate Company (Hoa Binh).

Ông Linson Lim, chủ tịch Keppel Land Việt Nam, chia sẻ, “Với kinh
nghiệm hơn 28 năm ở Việt Nam, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào
năng lực của Hòa Bình về tiến độ và chất lượng cao. Cư dân thành
phố và những người yêu thích mua sắm đang mong chờ ngày khai
trương của khu thương mại trong năm nay. Với hàng loạt sự lựa chọn
về mua sắm, ẩm thực và giải trí bao gồm cả những thương hiệu quốc
tế lần đầu tiên có mặt tại Việt nam, Saigon Centre chắc chắn sẽ trở
thành điểm đến mua sắm và phong cách sống của TP.HCM”.

Mr Linson Lim, President (Vietnam), Keppel Land, said, “With its proven
track record in Vietnam over the last 28 years, we have confidence
in Hoa Binh’s ability to deliver Saigon Centre Phase Two on time and
with high quality standards. Residents and shoppers can look forward
to the completion of the retail podium next year. With the diverse
range of shopping, dining and leisure options including international
renowned brand names new to Vietnam, Saigon Centre is poised to be
the shopping and lifestyle destination in HCMC.”

Trung tâm thương mại của Saigon Centre đang được thi công đúng
tiến độ và sẽ hoàn thành vào nửa sau năm 2016. Hiện tại đã có
khoảng 98% diện tích thương mại được thuê với khách thuê chủ lực là
Takashimaya với trên 15.000 mét vuông. Có những thương hiệu thời
trang lần đầu có mặt tại Việt Nam như Stuart Weitzman, Casadei,
Ferrari, v.v và các lựa chọn hàng đầu về ẩm thực như Crystal Jade,
Gyu, Shige Yakiniku, Basta Hiro, v.v.

Meanwhile, Saigon Centre’s retail podium, which is currently under
construction, is progressing well for completion in the second half of
2016. The retail podium has achieved a pre-commitment of about 98%
with anchor tenant, Takashimaya, taking up about 15,000 sm of retail
space. Other notable tenants who are opening their Vietnam’s first store
in Saigon Centre including luxury fashion brands like Stuart Weitzman,
Casadei, Ferrari, etc. and F&B retailers like Crystal Jade, Gyu Shige
Yakiniku, Basta Hiro, etc.

Khi hoàn thành toàn bộ vào cuối năm 2017, Saigon Centre GĐ2
sẽ bao gồm 40.000 mét vuông văn phòng hạng A, 50.000 mét
vuông bán lẻ trên 7 tầng lầu và khoảng 200 căn hộ dịch vụ cho thuê
hạng sang.
Nằm dọc theo đại lộ Lê Lợi ngay trung tâm Quận 1, TP.HCM,
Giai đoạn 1 của Saigon Centre đã trở thành địa điểm được tin chọn
của nhiều cơ quan lãnh sự ngoại giao, các công ty đa quốc gia và
tổ chức tài chính ngân hàng quốc tế.
Giai đoạn 2 của Saigon Centre được trao tặng Giải Vàng Tiêu
Chuẩn Xanh của Cơ quan Quản lý Xây dựng Singapore (BCA) năm
2012. Dự án Saigon Centre cũng được trao giải Dự án Thương mại
Tốt nhất & Dự án Bán lẻ Tốt nhất tại giải thưởng BĐS Việt Nam 2015
(Vietnam Property Awards).

When fully completed in end-2017, Saigon Centre Phase Two will
comprise 40,000 sm of premium Grade A office space, 50,000 sm of
retail space spread across seven storeys and about 200 units of luxury
serviced apartments.
Strategically located along Le Loi Boulevard in the heart of HCMC’s
CBD in District 1, Phase One of Saigon Centre is the preferred business
address of many diplomatic corps, multinational corporations as well as
banking and financial institutions.
Phase Two of Saigon Centre was conferred the Green Mark Gold
(Provisional) Award by the Building and Construction Authority of
Singapore in 2012. The project was also named The Best Commercial
Project and The Best Retail Project at the Vietnam Property Awards 2015.
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HỢP TÁC VÌ MÔI TRƯỜNG
Eco-partnership
Trước đó, Keppel Land Watco đã ký kết hợp đồng hợp tác với Công
ty Philips Việt Nam – Ngành Chiếu sáng (Philips Lighting Việt Nam)
trực thuộc Tập đoàn Hoàng Gia Philips để thay thế hệ thống chiếu
sáng của Saigon Centre Giai đoạn 1. Hợp đồng được tiến hành dựa
trên mô hình ZERO CAPEX, đây là mô hình hợp tác đầu tiên tại Việt
Nam theo sau một hợp đồng tương tự đã được Philips và Keppel Land
ký kết tại Singapore vào năm ngoái.
Theo đó, Keppel Land và các đối tác trong liên doanh sẽ nâng cấp
hệ thống chiếu sáng truyền thống hiện hữu tại các khu vực chung của
Saigon Centre Giai đoạn 1 lên công nghệ LED mà không cần chi trả
ngay chi phí đầu tư. Thanh toán sẽ được thực hiện theo hình thức trả
góp, sử dụng số tiền điện tiết kiệm được trong quá trình vận hành hệ
thống chiếu sáng LED mới của Philips.
Sáng kiến này của Keppel Land thể hiện sự cam kết của công ty trong
việc khuyến khích khách thuê tham gia vào các hoạt động thiết thực
bảo vệ môi trường.
Với chất lượng ánh sáng đèn LED cao cấp của Philips, 30 khách thuê
văn phòng tại Saigon Centre có thể trải nghiệm không gian chiếu
sáng mới tiện nghi và êm dịu cho mắt. Các bộ đèn LED có tuổi thọ
đến 50.000 giờ hoặc hơn 10 năm sử dụng và tiết kiệm khoảng 50%
điện năng so với hệ thống chiếu sáng hiện tại, với giá trị tiết kiệm mỗi
năm tương đương khoảng 34.000 USD.

Separately, Keppel Land Watco had signed an agreement with Philips
Lighting Vietnam on 22 September 2015 to retrofit the lighting system
of Saigon Centre Phase One on a zero capital expenditure (capex)
scheme. This is the first such initiative in Vietnam and follows a similar
agreement signed between Philips and Keppel Land in Singapore a
year ago.
Under the zero capex scheme, Keppel Land and its joint venture
partners will upgrade their current conventional lighting system in the
common areas of Saigon Centre Phase One to light-emitting diode
(LED) lighting with no upfront capital investment required. Payment
will be made via instalments using the savings from reduced energy
consumption achieved through the operation of the new lighting
system.
This initiative is part of Keppel Land’s commitment to engage and
promote green practices among tenants.

CỦNG CỐ CÁC MỐI QUAN HỆ
Reaffirming ties
Tiếp nối những nỗ lực nhằm thắt chặt mối quan hệ với Việt Nam, ông
Ang Wee Gee, Tổng Giám đốc Tập đoàn Keppel Land, đã có buổi hội
đàm với ông Nguyễn Đức Chung, Tân Chủ tịch UBND thành phố Hà
Nội vào ngày 8 tháng 12 năm 2015.

Continuing the Company’s ongoing efforts to foster strong relations
with Vietnam, Keppel Land CEO Mr Ang Wee Gee called on the
newly elected Chairman of Hanoi People’s Committee, Mr Nguyen
Duc Chung, on 8 December 2015.

Trong buổi hội đàm, ông Ang Wee Gee đã báo cáo về các hoạt động
kinh doanh của Keppel Land trong khu vực cũng như những dự án mới
nhất của công ty. Ngài Tổng giám đốc cũng nhấn mạnh cam kết việc
công ty sẽ vững bước cùng sự phát triển lớn mạnh của Việt Nam.

During the meeting, Mr Ang shared updates on Keppel Land’s
businesses in the region as well as the Company’s latest developments
and plans. He also reaffirmed the Company’s commitment to grow with
the country.

Keppel Land là một trong những nhà đầu tư bất động sản tiên phong và
lớn nhất tại Việt Nam. Công ty sở hữu một danh mục đầu tư đa dạng
bao gồm văn phòng hạng A, dự án căn hộ cao cấp, khu đô thị phức
hợp hiện đại và căn hộ dịch vụ đã đạt nhiều giải thưởng danh tiếng.

Keppel Land is one of the pioneer real estate developers and one of
the largest foreign real estate investors in Vietnam. Its diverse property
portfolio in the country includes Grade A offices, residential properties,
integrated townships and award-winning serviced apartments.

With the lighting replacement, the 30 office tenants at Saigon Centre
can expect a new lighting ambience with improved visual comfort.
The LED lights will have longer lifespan of up to 50,000 hours or over
10 years, and will save approximately 50% more energy compared
to current lighting solutions, which is equivalent to about US$34,000
per annum.

Ông Wong Yew Siong (trái), Tổng Giám đốc Keppel Land WATCO, tại lễ ký kết hợp đồng hợp tác và ông Eric Benedetti, Tổng Giám đốc Philips Việt Nam (ngành
Chiếu sáng), cho gói thầu nâng cấp hệ thống chiếu sáng của Saigon Centre Giai đoạn 1 lên công nghệ LED

Ông Ang Wee Gee (trái), Tổng Giám đốc Tập đoàn Keppel Land tọa đàm với ông Nguyễn Đức Chung, Tân Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội
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THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
Hallmarks of excellence

THẮT CHẶT ĐOÀN KẾT
Forging stronger bonds

Keppel Land Việt Nam nhận được giải thưởng Nhà
phát triển các dự án Văn phòng và Kinh doanh tốt
nhất và Nhà Phát triển Dự án Dân cư Tốt nhất Việt
Nam tại Giải thưởng Bất động sản Euromoney 2015

Keppel Land là một trong những nhà đầu tư đạt nhiều danh hiệu
cao quý nhất tại Lễ công bố giải thưởng “Bất động sản Việt Nam”
diễn ra lần đầu tiên vào ngày 14 tháng 8 năm 2015 tại khách sạn
International Asiana Saigon (TP.HCM). Dự án Saigon Centre Giai
đoạn 2 được ghi nhận là “Dự án Bán lẻ và Thương mại tốt nhất”. Dự
án Riviera Point tại quận 7 cũng nhận được danh hiệu “Dự án Căn
hộ Trung Cao cấp tốt nhất tại TP.HCM”.

Keppel Land emerged as one of the big winners at the inaugural
Vietnam Property Awards held on 14 August 2015 at the International
Asiana Saigon Hotel in Ho Chi Minh City (HCMC). The Company’s
Saigon Centre Phase Two development in District 1 of the city was
named the winner for Best Commercial and Best Retail Development
while its Riviera Point condominium in District 7 was named the Best
Mid-range Condo Development in HCMC.

Cùng lúc đó, Keppel Land cũng nhận được danh hiệu “Tuyên dương
xuất sắc” cho các dự án sau: Saigon Centre Giai đoạn 2 (hạng
mục “Dự án Văn phòng” và hạng mục “Kiến trúc Dự án Bán lẻ”),
Riviera Point (hạng mục “Kiến trúc Dự án Dân cư”), và Estella Heights
(hạng mục “Dự án Cao cấp Tốt nhất TP.HCM”).

At the same time, Keppel Land received the Highly Commended
Award for several developments: Saigon Centre Phase Two for Best
Office Development and Best Retail Architectural Design; Riviera Point
for Best Residential Architectural Design, and Estella Heights for Best
Luxury Condo Development in HCMC.

Với chất lượng cao cũng như những sáng tạo tinh tế, Keppel Land
đã gặt hái tám danh hiệu tại lễ trao giải thưởng Bất Động Sản (BĐS)
Euromoney, bao gồm “Nhà phát triển Dự án Dân cư Tốt nhất Việt
Nam” (lần thứ 4 liên tiếp) và “Nhà phát triển Dự án Văn phòng Tốt
nhất Việt Nam”. Trong 11 năm qua, giải thưởng đã ghi nhận nhiều
doanh nghiệp ưu tú trong lĩnh vực BĐS.

For its quality and thoughtful innovations, Keppel Land bagged eight
Euromoney Real Estate Awards, including Best Residential Developer
(Vietnam) for the fourth consecutive year, and Best Office/Business
Developer in Vietnam. Into its 11th year, the awards recognise the
cream of the crop in the global real estate industry.

GIẢI THƯỞNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM 2015

VIETNAM PROPERTY AWARDS 2015

Saigon Centre giai đoạn 2
• Dự án Thương mại Tốt nhất và Trung tâm Bán lẻ Tốt nhất
• Tuyên dương Xuất sắc cho Dự án Văn phòng
• Tuyên dương Xuất sắc cho Thiết kế Dự án Bán lẻ
Riviera Point
• Dự án Căn hộ Trung Cao cấp Tốt nhất tại TP.HCM
• Tuyên dương Xuất sắc Thiết kế Dự án Dân cư
Estella Heights
• Tuyên dương Xuất sắc Khu Dân cư Cao cấp Tốt nhất tại TP.HCM

Saigon Centre Phase Two
• Best Commercial and Best Retail Development
• Highly Commended Best Office Development
• Highly Commended Best Retail Architectural Design
Riviera Point
• Best Mid-range Condo Development
• Highly Commended Best Residential Architecture Design
Estella Heights
• Highly Commended Best Luxury Condo Development

GIẢI THƯỞNG BẤT ĐỘNG SẢN EUROMONEY 2015

EUROMONEY REAL ESTATE AWARDS

Singapore
• Nhà phát triển các dự án Văn phòng và Kinh doanh tốt nhất tại
Việt Nam
Việt Nam
• Nhà phát triển các dự án Văn phòng và Kinh doanh tốt nhất tại
Việt Nam
• Nhà Phát triển Dự án Dân cư Tốt nhất Việt Nam

Singapore
• Best Office/ Business Developer
Vietnam
• Best Office/ Business Developer
• Best Residential Developer

Các hoạt động gắn kết đầy sôi nổi và hào hứng đã giúp các phòng ban hiểu về công việc của nhau và thúc đẩy tinh thần đoàn kết giữa mọi người

Nhằm khuyến khích tinh thần giao lưu kết nối giữa các nhân viên,
Keppel Land Việt Nam tổ chức các buổi Giao lưu Văn hóa Phòng
ban, các buổi họp mặt hàng quý và các buổi tiệc rượu nhẹ.

To foster greater interaction and rapport among employees,
Keppel Land Vietnam holds regular cross-unit interaction sessions,
quarterly department get-togethers as well as biannual chill-out sessions.

Khoảng 100 nhân viên tham dự buổi “Giao lưu Văn hóa Phòng ban”
tổ chức tại khách sạn Liberty Central vào ngày 27 tháng 11 năm
2015. Trong buổi giao lưu, đại diện từ phòng Kinh doanh & Tiếp thị
và phòng Quản lý Tài sản đã cùng chia sẻ về công việc, những dự
án đang được triển khai, cũng như về những thách thức và cách vượt
qua những thách thức đó.

About 100 Keppelites participated in the biannual ‘Cultural
Transformation’ sharing sessions held at Liberty Central Hotel in
HCMC on 27 November 2015. During the session, staff from the
Sales & Marketing and Property Management departments shared
on ongoing projects, best practices as well as challenges faced and
how they were overcome.

Các hoạt động trên góp phần tăng cường sự đoàn kết, nâng cao sự
hiểu biết giữa các phòng ban và thúc đẩy hiệu quả hoạt động của
công ty.

These activities help to forge stronger bonds between staff across
different business units, enhance cross-departmental understanding
and thereby improve organisational effectiveness.
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CHÀO MỘT NĂM THÀNH CÔNG!
Celebrating the year

Chương trình tiệc Tất niên diễn ra với các hoạt động thú vị và nhiều tiết mục đặc sắc

Ông Ang Wee Gee, Tổng Giám đốc Keppel Land (đứng thứ năm từ phải sang) và ông Linson Lim, Chủ tịch Keppel Land Việt Nam (ngoài cùng bên phải)
cùng các đối tác nâng ly chúc mừng năm mới

Ông Linson Lim, Chủ tịch Keppel Land Việt Nam gửi lời chúc Tết
đến các nhân viên

Ông Ang Wee Gee, Tổng Giám đốc Keppel Land cùng các đối tác
và nhân viên Keppel Land Việt Nam vui đón xuân mới

Toàn thể nhân viên Keppel Land Watco - liên doanh trong dự án
Saigon Centre và Keppel Land Việt Nam đã hào hứng tham dự tiệc
tân niên tại khách sạn Le Meridien vào hai tối ngày 23 và 30 tháng 1.

Keppelites in Vietnam gathered at Le Méridien Hotel on 23 and 30
January 2015 for Keppel Land Watco, the Keppel Land-led joint
venture behind Saigon Centre, and Keppel Land (Vietnam)’s annual
new year parties, respectively.

Ông Ang Wee Gee, Tổng Giám đốc Keppel Land cùng ban lãnh đạo
cấp cao cũng đến tham dự buổi tiệc.
Nhân dịp này, ông Linson Lim, Chủ tịch Keppel Land Việt Nam,
đã gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể nhân viên vì những cống
hiến của họ cùng với tinh thần làm việc hăng say cho một năm phát
triển mạnh mẽ của công ty.
Mọi người cùng nhau khai rượu đầu xuân và thưởng thức nhiều món
ăn ngon. Nhân viên từ phòng Dự án, Tài chính & Kế toán và Kinh
doanh & Tiếp thị mang đến nhiều phần trình diễn văn nghệ đặc sắc.

Senior management including Keppel Land CEO, Mr Ang Wee Gee,
also joined in the festive celebrations to welcome the new year.
Mr Linson Lim, President of Keppel Land (Vietnam), also took the
opportunity to thank all Keppelites for their hard work and Can Do!
Spirit in ensuring a year of success for the Company in 2015.
Keppelites had a jolly good time as they let their hair down, mingling
over food and drinks. They were also treated to performances put up
by the Projects, Finance & Accounting and Sales & Marketing teams.

CUỘC SỐNG MUÔN MÀU
Life in Colors
Lấy con người là một trong những nền tảng thành công, Keppel Land
luôn nỗ lực khích lệ tinh thần làm việc và cống hiến của nhân viên.
Nhằm góp phần gắn kết nhân viên, Công ty đã tổ chức buổi dã
ngoại tại Hồ Tràm vào ngày 6 & 7 tháng 11 năm 2015.

With people as the cornerstone of its business, Keppel Land strives to
develop a committed workforce to drive further growth. To strengthen
bonds among staff, a two-day retreat was held at Ho Tram Beach on
6 and 7 November 2015.

Với chủ đề “Cuộc sống muôn màu” chương trình bắt đầu bằng hoạt
động làm sạch bờ biển Long Hải nhằm nâng cao nhận thức của
nhân viên về bảo vệ môi trường. Theo sau là các trò chơi tập thể
hào hứng.

Themed “Life in Colours”, the event kickstarted with a beach clean-up at
Long Hai Beach to raise staff awareness on environmental protection.
Keppelites also built solidarity and bonded over team building games
including obstacle courses.
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TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG
Empowering youths

CỬA SỔ NHÌN RA THẾ GIỚI
Window to the world

Keppel Land luôn cam kết là một tập đoàn có trách nhiệm đối với xã
hội, góp phần kiến tạo cộng đồng và nâng tầm cuộc sống ở tất cả
những địa bàn hoạt động của công ty.
Cùng với nhà thầu chính của dự án Saigon Centre, Công ty Cổ phần
Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (Hòa Bình), Keppel Land
Việt Nam đã hỗ trợ tổng cộng 180 triệu đồng (11.500 SGD) cho
trường Trung học Cơ sở An Phú, phường Thảo Điền, Quận 2, để nâng
cao chất lượng công tác giáo dục cũng như hoạt động thường nhật
của nhà trường.
Gói hỗ trợ này bao gồm 20 suất học bổng với tổng giá trị là 70 triệu
đồng (4.450 SGD) đã được trao cho các học sinh có hoàn cảnh
khó khăn có thành tích tốt trong học tập. Với mục tiêu cải thiện môi
trường giáo dục của nhà trường, Keppel Land Việt Nam và Hòa Bình
đã thay mới các ghế ngồi, lắp đặt bồn rửa tay, thay mới ba kệ sách
và tám quạt thông gió của khu vực căn tin.
Ông Linson Lim, Chủ tịch Keppel Land Việt Nam, chia sẻ: “Chúng
tôi luôn nỗ lực nâng tầm cuộc sống cộng đồng và hướng đến những
thay đổi mang tính bền vững. Tại Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục tập
trung hỗ trợ lĩnh vực giáo dục nhằm tạo ra những tác động tích cực
và ý nghĩa tại những nơi chúng tôi hoạt động.”

Keppel Land is committed to be a responsible corporate citizen,
contributing and enriching lives of communities wherever it operates.
With the support of its main contractor for Saigon Centre, Hoa Binh
Construction & Real Estate Corporation (Hoa Binh), Keppel Land
(Vietnam) pledged a total of VND 180 million (about S$11,500) to

Ông Nguyễn Đức Minh (ngoài cùng bên phải), đại diện phía công ty Keppel
Land Việt Nam cùng cô Kim Ngân (ngoài cùng bên trái), đại diện phía công
ty Hoà Bình trao tặng các phần quà và học bổng cho cô Mai Thị Thu (giữa),
Phó Hiệu trưởng trường THCS An Phú

An Phu Secondary School, located in Thao Dien Ward 2 in District 2,
to support the school’s educational activities and daily operation.
This includes granting a total of VND 70 million (S$4,450) of
educational scholarships to 20 underprivileged students who
have excelled academically. To create a more conducive learning
environment, Keppel Land (Vietnam) and Hoa Binh have also replaced
the school’s benches, installed new sinks, provided three new
bookshelves and eight exhaust fans in its canteen for better ventilation.
Mr Linson Lim, President, Keppel Land (Vietnam), said, “We seek to
empower lives for sustainable change. In Vietnam, we will continue
to focus our efforts on education and create positive and meaningful
impact where we operate.”

Là một trong những nhà đầu tư Bất Động Sản tiên phong và hàng
đầu tại Việt Nam, Keppel Land luôn nỗ lực cải thiện cuộc sống cho
cộng đồng dân cư ở những nơi công ty hoạt động, thông qua các
hoạt động kết nối cộng đồng như dự án Thư viện lưu động Bánh xe
Tri thức (WoW) tại các khu vực ngoại thành TP.HCM
WOW được tài trợ bởi Keppel Land, do Quỹ Quốc Tế Singapore
(Singapore International Foundation) và Thư viện Khoa học Tổng hợp
Tp. HCM hợp tác quản lý. Với mục tiêu khuyến khích văn hóa đọc và
thói quen tự học trong cộng đồng, thư viện lưu động đem đến cho trẻ
em cơ hội tiếp xúc với các tài liệu giáo dục và các công cụ học tập
đa phương tiện.
Đến nay, bảy chuyến đi với sự tham gia của hơn 50 nhân viên từ
Keppel Land Singapore và Việt Nam cũng như từ các bộ phận khác
của Tập đoàn Keppel đã được tổ chức. Trong chuyến đi gần đây nhất
từ ngày 23 đến 26 tháng 9, các tình nguyện viên từ Tập đoàn Keppel
và các tình nguyện viên địa phương từ Keppel Land Việt Nam, cũng
như các nhân viên Thư viện Khoa học Tổng hợp – đóng vai trò là
cầu nối ngôn ngữ đã đồng hành trên chuyến xe thư viên lưu động
để cùng các em nhỏ đọc sách và tham gia các hoạt động vẽ và thủ
công, cũng như các trò chơi thú vị.

learning in local communities, the mobile library will reach out to
over 3,000 children by providing access to educational materials
and multimedia tools.

As one of Vietnam’s pioneer and largest real estate investors, Keppel
Land strives to enrich the lives of the local communities through
outreach efforts such as the Words on Wheels (WoW) mobile library
project in the outskirts of Ho Chi Minh City (HCMC).

To-date, seven volunteer trips involving over 50 employees from
Keppel Land’s offices in Singapore and Vietnam, as well as across the
Keppel Group, have been conducted. On their latest trip to the Binh
Chanh district of HCMC from 23 to 26 September 2015, volunteers
from across the Keppel Group together with local volunteers from
Keppel Land (Vietnam)’s office as well as staff members from the
General Sciences Library who helped to bridge the language gap,
travelled with the mobile library to engage children through reading,
arts and crafts and games.

WoW is sponsored by Keppel Land and managed in partnership
with the Singapore International Foundation and HCMC’s General
Sciences Library. Aimed at promoting a culture of reading and self-

The WoW trip also provided a valuable platform for Keppelites across
different business units to not only establish new ties but promote
cross-cultural learning.

Các chuyến đi WoW đã mang đến những trải nghiệm vô giá cho
nhân viên Keppel từ các phòng ban khác nhau, giúp họ thắt chặt sự
gắn kết và khuyến khích tinh thần học hỏi về các nền văn hóa.

Ông Ryan Alexander Lower, Chủ tịch Ủy ban Trách nhiệm Xã hội Keppel Land Việt Nam, trao học bổng cho 20 học sinh vượt khó học giỏi trường THCS An Phú

Các tình nguyện viên từ Tập đoàn Keppel đã giúp mở cánh cửa ra thế giới cho
các em học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh bằng những tiết học tiếng Anh
thú vị thông qua các bài hát, hoạt động vẽ và thủ công

Biệt thự ven sông Riviera Cove
Riviera Cove villa

Hòa mình trong khung cảnh thiên nhiên thanh bình
bên dòng sông Rạch Chiếc, Riviera Cove được bao
bọc bởi nhiều tiện ích cao cấp như lối tản bộ ven sông
dài 400m, nhà CLB, hồ bơi, phòng gym, sân tennis,
khu BBQ, an ninh 24/24.
Set amidst lush landscaping and commanding an
excellent view of the Rach Chiec River,
Riviera Cove features a wide range of
facilities including a 400-metre waterfront
boardwalk, clubhouse, gym, tennis
court, swimming pool, and
24-hour security.

Biệt thự ven sông
Waterfront villas

Hồ bơi
Swimming pool

Phòng khách
Living room

Phòng ngủ
Bedroom

Liên hệ | Contact

Nhận đặt hẹn tham quan biệt thự mẫu
Show villa opens for viewing daily

Do Xuan Hop

(08) 6280 0688
KHU BIỆT THỰ VEN SÔNG RIVIERA COVE
Đường Phước Hữu, P. Phước Long B,
Quận 9, Tp. HCM
RIVIERA COVE RIVERFRONT VILLA
Phuoc Huu Street, Phuoc Long B Ward,
District 9, HCMC
info@rivieracove.com.vn | www.rivieracove.com.vn
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