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Dear Keppelites and friends,

It has been a busy first half of the year for Keppel Land in Vietnam. 

We deepened our presence in the country with an increased 
stake in our flagship project, Saigon Centre, and also signed a 
memorandum of understanding with Vietnam's State Capital 
Investment Corporation to collaborate on investment opportunities 
in the country.

Capitalising on Vietnam’s strong macroeconomic fundamentals
and favourable market conditions, we launched Tilia Residences,
the second phase of Empire City, as well as Tower 8 of The View at 
Riviera Point in July to positive success. 

In August, the Tower 2 office under Phase Two development 
of Saigon Centre commenced operations. It is currently 70% 
committed, with a stellar line-up of tenants including AIA Insurance, 
Toyota Finance and e-commerce company, Lazada. The month of 
August also marked a new milestone for Keppel Land in Vietnam as 
we are now relocated to Saigon Centre Office Tower 2. Keppelites 
are now housed together over two storeys, providing a more 
conducive working environment for staff to collaborate and harness 
synergies across departments. 

We also held our second annual staff conference which serves as a 
key platform for Keppelites to network and exchange best practices 
and ideas. With people at the cornerstone of our success, we will 
roll out our Employment Value Proposition plan and launch new 
employee-focused initiatives to further enhance our position as an 
employer of choice in Vietnam. 

Safety is our core value and forms an integral part of our business 
operations. We remain committed to creating an incident-free 
workplace for all our stakeholders. Besides providing safety 
training for workers of our projects at our Safety Awareness Centre 
in District 7, we also seek to reinforce the importance of safety 
among students from various vocational colleges. 

On the social front, we continue to give back to communities 
wherever we operate. I strongly encourage every Keppelite to join 
Keppel Volunteers and participate actively in the various corporate 
social responsibility programmes.

The remaining months of 2017 will be an exicting one with
the launches of Palm Garden, Phase 3 of Palm City and
Cove Residences, Phase 3 of Empire City.

I look forward to your continued support as we create vibrant and 
innovative environments of enduring value across communities.

Yours sincerely,

Linson Lim
President (Vietnam), Keppel Land

Ông Linson Lim
Chủ tịch Keppel Land
(Việt Nam)

Các bạn thân mến,

Chúng ta vừa trải qua sáu tháng đầu năm thật sôi động tại Việt Nam.

Keppel Land củng cố sự hiện diện tại Việt Nam với việc tăng thêm 
cổ phần tại dự án Saigon Centre và ký kết Biên bản Ghi nhớ
với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước mở ra nhiều
cơ hội hợp tác đầu tư tại thị trường Việt Nam.

Tận dụng nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc cùng điều kiện
thị trường thuận lợi của Việt Nam, chúng ta đã mở bán thành công
Tilia Residences, giai đoạn hai dự án Empire City, cũng như
Tháp 8 dự án The View tại Riviera Point. 

Tháng 8 vừa qua, Tòa tháp 2 thuộc Giai đoạn Hai dự án
Saigon Centre đã chính thức đi vào hoạt động, với 70% mặt bằng 
văn phòng được cho thuê thành công, trong đó có các khách thuê 
chủ lực như AIA Insurance, Toyota Finance và Công ty thương mại 
điện tử Lazada. Tháng 8 cũng đánh dấu một cột mốc mới của 
Keppel Land Việt Nam khi chúng ta chuyển đến văn phòng mới 
tại Saigon Centre Tháp 2. Nhân viên Keppel Land đã về cùng một 
mái nhà, một môi trường làm việc hiệu quả hơn, nơi các phòng 
ban có thể dễ dàng hỗ trợ lẫn nhau và tạo ra nhiều hơn nữa các 
giá trị cộng hưởng.

Chúng ta cũng tổ chức thành công Hội nghị Nhân viên Thường niên 
lần thứ hai, một diễn đàn để các nhân viên Keppel Land giao lưu 
cũng như trao đổi những ý tưởng và phương thức làm việc tối ưu.  
Với con người là một trong những nền tảng thành công, chúng ta sẽ 
triển khai kế hoạch Nâng cao các Giá trị Hấp dẫn Người lao động 
cùng nhiều sáng kiến mới hướng tới nhân viên nhằm củng cố vị thế 
nhà tuyển dụng được lựa chọn hàng đầu tại Việt Nam.

An toàn là một nền tảng cốt lõi, một yếu tố không thể tách rời trong 
các hoạt động kinh doanh. Chúng ta cam kết xây dựng môi trường 
làm việc không tai nạn cho tất cả các bên hữu quan. Bên cạnh việc 
cung cấp các khóa huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện An toàn 
Lao động Quận 7 cho đội ngũ công nhân, chúng ta cũng tổ chức 
các buổi chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức về an toàn lao động 
cho các em sinh viên trường cao đẳng nghề.

Chúng ta tiếp tục đóng góp cho cộng đồng ở những nơi Keppel Land
đang hoạt động. Tôi luôn khuyến khích mỗi nhân viên trở thành một 
Tình nguyện viên Keppel và tích cực tham gia vào các hoạt động 
tình nguyện do công ty tổ chức.

Những tháng cuối năm 2017 sẽ tiếp tục mang đến nhiều phấn khởi
khi chúng ta giới thiệu ra thị trường các dự án nổi bật như
Palm Garden, Giai đoạn 3 của Palm City và Cove Residences,
Giai đoạn 3 của Empire City.

Tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp tích cực từ
tập thể nhân viên trên hành trình kiến tạo những môi trường sống
năng động và sáng tạo với giá trị bền vững cho cộng đồng.



Phát triển bền vững | Sustaining Growth 7Phát triển bền vững | Sustaining Growth6 Phát triển bền vững | Sustaining Growth6

Công ty Keppel Land Limited (Keppel Land) đã ký kết Biên bản
ghi nhớ với Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước 
(SCIC). Biên bản này sẽ chứng kiến hai công ty hợp tác trong các 
cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Biên bản ghi nhớ được ký kết tại Hà Nội giữa ông Ang Wee Gee,
Tổng giám đốc điều hành của Keppel Land và ông Nguyễn Đức Chi,
Chủ tịch HĐTV SCIC. Chứng kiến lễ ký kết có Thủ tướng nước 
CHXHCN Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng 
Singapore, ông Lý Hiển Long.

Ông Ang nói “Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng
quan trọng của Keppel Land nơi chúng tôi cam kết củng cố
mạnh mẽ sự hiện diện của mình. Chúng tôi không ngừng tìm kiếm 
các đối tác, liên minh chiến lược để phát triển kinh doanh.“

“Mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi này sẽ chứng kiến
sự phối hợp giữa Keppel Land và SCIC trong các dự án tại
Việt Nam và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Keppel Land khi
chúng tôi hướng đến mở rộng sự hiện diện của mình tại đây.”

Keppel Land và đối tác tại Việt Nam là Tấn Trường đã mở bán 
thành công tòa tháp cuối cùng Giai đoạn 2 dự án Riviera Point,
The View tại Riviera Point vào ngày 1 tháng 7 năm 2017. Hơn 
50 căn hộ trong số 173 căn được mở bán đã tìm được chủ nhân 
ngay trong dịp mở bán cuối tuần. Trong sáu tháng đầu năm 2017,
120 căn hộ Giai đoạn 2 đã được giao dịch thành công.

Tháp 8 sẽ mang đến các căn hộ hai, ba phòng ngủ, biệt thự
trên không và đặc biệt là 34 căn hộ thông tầng. Đây là lần đầu tiên
Keppel Land mở bán các căn hộ thông tầng với trần cao
thông thoáng lên đến gần 6 mét, giúp không gian phòng khách và
phòng ăn luôn tràn ngập ánh sáng và gió trời. Không gian sống 
chia thành hai tầng lầu sẽ mang đến cho gia chủ cảm giác 
như đang sống trong một căn nhà phố, vừa mang đến những
đặc quyền của các khu chung cư cao cấp như tầm nhìn toàn cảnh 
và vô vàn các tiện nghi giải trí.

Tất cả các căn hộ được thiết kế tinh tế và đi kèm với các tiện nghi 
tiện ích đa dạng, trong một không gian nghỉ dưỡng xanh mát.
Là khu căn hộ cao nhất Quận 7, Riviera Point mang đến cho
gia chủ những tầm nhìn rộng mở ngoạn mục về phía thành phố và 
những dòng sông thanh bình.

Keppel Land signed a Memorandum of Understanding (MOU) 
with Vietnam’s State Capital Investment Corporation (SCIC) on
23 March 2017 in Hanoi. The MOU will see the two companies 
collaborate on investment opportunities in Vietnam. 

The MOU was signed between Mr Ang Wee Gee, CEO of
Keppel Land, and Mr Nguyen Duc Chi, Chairman of SCIC. 
Witnessing the signing were the Prime Minister of Singapore,
Mr Lee Hsien Loong, and the Prime Minister of Vietnam,
Mr Nguyen Xuan Phuc.

Mr Ang said, “Vietnam is one of Keppel Land’s key growth markets 
where we are committed to deepen our presence. We are constantly 
on the lookout for strategic alliances with like-minded partners to 
grow our business.”

“This win-win partnership will see Keppel Land and SCIC collaborate 
on projects in Vietnam, and put Keppel Land in good stead as
we look towards scaling up our presence in the country.”

Keppel Land and Vietnamese joint venture partner, Tan Truong, 
launched the last tower of Riviera Point Phase Two, The View at 
Riviera Point, on 1 July 2017 to positive success. Over 50 units 
were sold out of 123 launched units over the weekend. In the first 
half of 2017, 120 units under Phase Two have been sold.

Apartment types offered include two- and three-bedroom units, 
penthouses as well as 34 sky duplex units. This is the first time the 
sky duplex units were released. These units feature a soaring ceiling 
height of about six metres which allows optimal natural lighting 
and ventilation into the living and dining areas.  A double volume 
living space also provides homeowners the best of both worlds - the 
feeling of living in a double-storey private townhouse and all the 
privileges of condominium living including panoramic views of the 
surrounds and access to a myriad of facilities.

All the apartments are thoughtfully designed and complemented 
with wide-ranging amenities and facilities amidst lush greenery.
As the tallest development in District 7, Riviera Point offers unblocked 
scenic views of the rivers and the city skyline.

THE VIEW TẠI RIVIERA POINT ĐƯỢC ĐÓN NHẬN TÍCH CỰC
Positive response for The View at Riviera Point

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC
Forging partnerships

Biên bản ghi nhớ giữa Công ty Keppel Land và Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã được ký kết tại Hà Nội giữa ông Ang Wee Gee (ngoài cùng bên trái),
Tổng giám đốc điều hành của Keppel Land, và ông Nguyễn Đức Chi (ngoài cùng bên phải), Chủ tịch HĐTV SCIC, với sự chứng kiến của Thủ tướng Singapore, ông Lý Hiển Long  
(thứ 3 từ trái sang), và Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc (thứ 3 từ phải sang)

Hơn 200 khách hàng đã đến và tham quan căn hộ duplex mẫu tại dự án
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Tiếp nối sự thành công vang dội Giai đoạn 1 dự án Empire City,
Linden Residences tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM),
Keppel Land cùng các đối tác liên doanh đã mở bán Giai đoạn Hai,
Tilia Residences, vào cuối tuần 7 tháng 7. Khoảng 372, hay 80% 
số căn hộ đã được giao dịch ngay trong đợt mở bán cuối tuần.
Mức giá bán ra lần này cao hơn so với dự án Linden Residences.

Nép mình trong cảnh quan tươi đẹp, Tilia Residences mang đến 
những góc nhìn tuyệt mỹ về đường chân trời thành phố. Với lối sắp xếp
thông minh, các căn hộ ở mỗi tòa tháp đều đạt khả năng thông gió
tối ưu và tầm nhìn bao quát, kết nối đến những khoảnh vườn
xanh mát trung tâm và vô vàn tiện nghi tiện ích. Thiết kế mặt ngoài 
của công trình lấy cảm hứng từ hình ảnh mành trúc, giúp bảo vệ
kết cấu trước tác động của ánh nắng, vừa mang lại tầm nhìn
rộng mở về trung tâm thành phố.

Empire City tọa lạc tại một vị trí đắc địa ven sông với diện tích
14,6 ha tại khu Đô thị mới Thủ Thiêm, trung tâm mới của TP.HCM. 
Dự án được quy hoạch sẽ bao gồm nhiều căn hộ cao cấp,
văn phòng, khu bán lẻ và tòa tháp phức hợp cao 86 tầng,
mang đến một môi trường sống-làm việc-vui chơi-học tập lý tưởng.
 
Giai đoạn 3 của dự án, Cove Residences, được dự kiến sẽ mở bán 
vào cuối năm 2017, đầu năm 2018.

KHU NHÀ MẪU VƯƠN CAO
Keppel Land cùng các đối tác liên doanh đã khánh thành Khu 
căn hộ mẫu dự án Empire City vào ngày 20 tháng 5 năm 2017. 

Thiết kế bởi hai hãng kiến trúc lừng danh là Kohn Pedersen Fox 
và Callison RTKL, tòa nhà phức hợp bao gồm khu văn phòng
làm việc, khu vực kinh doanh và các căn hộ mẫu, khán phòng,
khu sân vườn cùng tòa tháp quan sát cao hơn 30 mét dành cho 
khách hàng chiêm ngưỡng góc nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp của 
sông Sài Gòn, khu Bến cảng Nhà Rồng và khu trung tâm Quận 1.

TOWERING SHOW GALLERY
Keppel Land and its partners unveiled Empire City’s sales gallery 
in the Thu Thiem New Urban Area on 20 May 2017. 

Designed by renowned architects, Kohn Pedersen Fox and 
Callison RTKL, the sales gallery comprises an office area, sales 
lounge, show units, auditorium, landscaped garden as well as 
a 30-metre high observatory deck, offering visitors panoramic 
views of the Saigon River, Nha Rong Harbour and District 1’s 
vibrant skyline.

Riding on the overwhelming success of Phase One of Empire City, 
Linden Residences in Ho Chi Minh City (HCMC), Keppel Land 
and its partners launched Phase Two, Tilia Residences, on the 
weekend of 7 July. About 372 or 80% of the units were sold within 
the weekend. These units were sold at higher prices than those 
achieved for Linden Residences.

Nestled within a lush landscape, Tilia Residences offers views of 
the stunning skyline from every angle. The staggered pinwheel 
configuration of the towers is designed for optimum views and 
ventilation, anchored by the central gardens and surrounding 
amenities. The façade of the development takes inspiration from 
bamboo screens, sheltering the interiors from the glare of the sun 
while offering unobstructed views of the city.

Empire City is located on a prime 14.6-hectare waterfront site 
in the Thu Thiem New Urban Area, poised to become HCMC’s 
future central business district. It will comprise premium residential 
apartments, office and retail properties as well as an 86-storey 
integrated mixed-use tower complex, providing residents with a 
live-work-play-learn environment.

Phase Three development, Cove Residences, is expected to be 
launched in end-2017/ early 2018.

Nhà mẫu Empire City

Khoảng 80% số căn hộ đã được giao dịch ngay trong đợt mở bán

MỞ BÁN TILIA RESIDENCES
Launch of Tilia Residences
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VĂN PHÒNG MỚI
TẠI VIỆT NAM
New home for
Keppel Land Vietnam

THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
Hallmarks of excellence

Nhân viên Keppel Land đã chuyển đến văn phòng mới tại
Tháp Văn phòng 2, Saigon Centre vào ngày 14 tháng 8 năm 2017.

Keppel Land bắt đầu hoạt động tại Việt Nam vào những năm 90 
chỉ với vỏn vẹn tám nhân viên. Trước đây, văn phòng công ty nằm 
rải rác trên nhiều tầng lầu Tháp 1. Đến nay, công ty đã phát triển 
nhanh chóng và trở thành một doanh nghiệp vững mạnh với một 
đội ngũ hơn 400 nhân viên, điều này dẫn đến nhu cầu mở rộng 
văn phòng để phục vụ công việc và khuyến khích sự phối hợp giữa 
các nhân viên. 

Với diện tích 2.800 mét vuông, trụ sở mới của Keppel Land tại
Việt Nam nằm trên hai tầng lầu của tháp văn phòng hạng A,
mang đến những góc nhìn tuyệt đẹp về thành phố. Hai tầng
văn phòng được kết nối thuận lợi bởi một cầu thang nội bộ,
và bao gồm 11 phòng họp được đặt tên theo những danh thắng 
Việt Nam, cũng như phòng thảo luận, bốt điện thoại, và đặc biệt 
là phòng thư giãn nhân viên với thiết kế thông thoáng, ấm áp
nhằm khuyến khích sự sáng tạo và tương tác giữa nhân viên,
và phòng “Kollaborate” nổi bật với màn hình tương tác nhằm
hỗ trợ các buổi thảo luận lên ý tưởng.

Với các phòng ban được tập trung trong một văn phòng làm việc 
hai tầng lầu, nổi bật bởi thiết kế hiện đại và bố cục mở, nhân viên 
Keppel Land có thể trông đợi một không gian làm việc hiệu quả, 
giàu cảm hứng, được thiết kế tinh tế nhằm phá bỏ những rào cản 
và tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban.

Keppel Land đã tổ chức một bữa tiệc nhẹ để khai trương văn phòng 
mới. Thông qua bài phát biểu của mình, Ông Linson Lim, Chủ tịch 
Keppel Land Việt Nam, hy vọng văn phòng làm việc mới sẽ củng 
cố tinh thần đoàn kết trong nội bộ công ty cũng như khuyến khích 
những suy nghĩ sáng tạo trong tập thể nhân viên.

Keppelites in Vietnam moved to its new home at Saigon Centre 
Office Tower 2 on 14 August 2017. 

Keppel Land started operations in Vietnam with only eight employees 
in the early 1990s and the local team was previously housed across 
different storeys in Tower 1. With the team’s rapid expansion to over 
400-people strong today, it was necessary to house its growing 
team together to spur closer collaboration among employees. 

Spread across 2,800 sm, Keppel Land’s new head office in Vietnam 
occupies two levels of the Grade A office tower, with spectacular 
views of the city. The two levels are connected by an internal staircase 
and include 11 meeting rooms named after popular scenic places 
across Vietnam, discussion rooms, telephone booths, a spacious and 
cosy staff lounge to foster creativity and spontaneous collaboration, 
as well as a “Kollaborate” room featuring an interactive screen to 
facilitate brainstorming discussions.

With all the business units centralised into a double-floor, modern, 
open-concept workplace, Keppelites can now expect a more 
conducive and inspirational working environment, thoughtfully 
designed to eliminate barriers and harness synergies across 
different departments. 

To celebrate the move to its new office, Keppel Land organised 
a casual get-together where Mr Linson Lim, President (Vietnam), 
expressed his hopes that the new collaborative workspaces will 
foster friendship and camaraderie within the workplace as well as 
spark innovation among Keppelites.

Keppel Land clinched a total of nine awards at Euromoney Real 
Estate Awards 2017. This is the highest number of awards that 
Keppel Land has won to-date. In Vietnam, Keppel Land has been 
recognised as the Best Residential Developer and Best Office/
Business Developer.

The other awards clinched by the Company include Best Overall 
Developer, Best Residential Developer, Best Office/Business 
Developer, Best Leisure/Hotel Developer and Best Mixed-Use 
Developer in Myanmar, as well as Best Office/Business Developer 
in Indonesia and Best Leisure/Hotel Developer in Singapore.

Into its 13th edition, the Awards recognise the best in the global 
real estate industry. Results were based on an annual real estate 
survey among real estate developers, advisors, financial institutions, 
investors and corporate end users worldwide.

Keppel Land gặt hái tổng cộng chín danh hiệu tại Giải thưởng Bất 
động sản Euromoney 2017. Đây là lần đạt nhiều giải thưởng nhất 
của Keppel Land. Tại Việt Nam, Keppel Land đã được ghi nhận
là Nhà phát triển Các Dự án Dân cư Tốt nhất, và Nhà phát triển
Các Dự án Văn phòng và Kinh doanh Tốt nhất.

Công ty cũng nhận được danh hiệu Nhà phát triển Bất động sản 
Tốt nhất, Nhà phát triển Các Dự án Dân cư Tốt nhất, Nhà phát triển
Các Dự án Văn phòng và Kinh doanh Tốt nhất, Nhà phát triển
Các Dự án Giải trí và Khách sạn Tốt nhất, và Nhà phát triển 
Các Dự án Phức hợp Tốt nhất tại Myanmar, cũng như danh hiệu 
Nhà Phát triển Các Dự án Văn phòng và Kinh doanh Tốt nhất tại 
Indonesia và Nhà phát triển Các Dự án Giải trí và Khách sạn
Tốt nhất tại Singapore.

Bước sang năm thứ 13, Giải thưởng đã ghi nhận những công ty
hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản trên toàn thế giới.
Các công ty sẽ được đánh giá dựa trên khảo sát thị trường
bất động sản thường niên, với đối tượng là các công ty phát triển 
bất động sản, công ty tư vấn, tổ chức tài chính, nhà đầu tư và 
khách hàng doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu.

Ông Linson Lim, Chủ tịch Keppel Land Việt Nam có buổi chia sẻ với toàn thể nhân 
viên tại văn phòng mới

Sảnh Tiếp tân

Phòng giải tríMảng tường giới thiệu công ty

Chúng tôi rất thích lối kiến trúc mở, hiện đại
của văn phòng mới, giúp việc trao đổi
và phối hợp giữa các phòng ban trở nên
thuận lợi hơn.

We love the modern and open-plan concept 
of our new office which greatly enhances 
communication and cross-department 
collaboration.

Tôi rất thích phòng thư giãn, những góc nhìn
đẹp mắt, phòng họp và những khu vực trao đổi
nằm rải rác. Thiết kế xanh và đầy cảm hứng 
của văn phòng mới góp phần tạo nên một
không gian làm việc vui vẻ, thoải mái.

I particularly like the new staff lounge, the 
spectacular views, the meeting rooms and 
collaborative spaces. The new office’s 
inspirational and green design provides a 
more enjoyable and comfortable working 
environment for all.

Anh Trần Hoàng Vũ
Phòng Nhân sự / Human Resources

Chị Nguyễn Thị Phương Uyên
Phòng Phát triển Kinh doanh / Business Development
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Dự án tiêu biểu của Keppel Land tại Thành phố
Hồ Chí Minh (TP.HCM) Saigon Centre, đã trở thành một 
biểu tượng quan trọng của thành phố và một địa chỉ 
được nhiều công ty cũng như khách thuê lựa chọn.
Vào tháng 3 năm 2017, Keppel Land đã tăng thêm
cổ phần tại dự án phức hợp đạt nhiều giải thưởng
danh giá này. Hạng mục tháp văn phòng mới của
Giai đoạn 2 cũng đã bắt đầu đón chào những
khách thuê đầu tiên đến làm việc từ tháng 8, củng cố 
thêm vị thế của dự án như một trong những điểm đến 
sống-làm việc-vui chơi lý tưởng của thành phố.

Tăng thêm cổ phần tại Saigon Centre
Vào ngày 19 tháng 3 năm 2017, Keppel Land thông báo việc
công ty, thông qua công ty thành viên Krystal Investments Pte 
Ltd, đã mua thêm 16% cổ phần tại Keppel Land WATCO I đến V,
các công ty liên doanh phát triển dự án Saigon Centre từ đối tác 
Việt Nam, Tổng Công ty Đường sông Miền Nam. Thương vụ trị giá 
845,9 tỉ đồng (khoảng 53,5 triệu Đô la Singapore).

Với việc mua lại cổ phần này, Keppel Land đã nâng tổng số
cổ phần tại các công ty liên doanh phát triển Saigon Centre
Giai đoạn 1 và 2 (Keppel Land WATCO I, II và III) từ khoảng 
45,3% lên 53,5%, đồng thời nâng tổng số cổ phần tại hai công ty 
liên doanh phát triển các giai đoạn tiếp theo của Saigon Centre 
(Keppel Land WATCO IV và V) từ 68% lên 76,2%.

Ông Ang Wee Gee, Tổng Giám đốc Điều hành Keppel Land,
cho biết: “Keppel Land cam kết phát triển danh mục các dự án 
thương mại tại nhiều thành phố trọng điểm châu Á. Việt Nam
tiếp tục thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, là động lực 
thúc đẩy nhu cầu trên thị trường bất động sản về nhà ở, văn phòng
cho thuê và các dự án phức hợp.”

SỐNG, LÀM VIỆC, VUI CHƠI TẠI SAIGON CENTRE
Live, Work, Play at Saigon Centre

“Việc chúng tôi tăng cổ phần tại Saigon Centre phản ánh sự tin 
tưởng của Keppel Land cũng như sự cam kết dài hạn trong việc 
đóng góp cho quá trình đô thị hóa bền vững của Việt Nam thông 
qua một danh mục các dự án có chất lượng cao.”

Tháp văn phòng 2 đi vào vận hành
Saigon Centre Tòa Tháp 2 đã đi vào vận hành từ tháng 8 
năm 2017. Các khách thuê chủ lực bao gồm AIA Insurance,
Toyota Finance cũng như công ty thương mại điện tử Lazada.

Được xây dựng theo các “Tiêu chuẩn Xanh” (Giải Vàng) thiết lập 
bởi Cơ quan Quản lý Xây dựng Singapore (BCA), tòa tháp cao 
42 tầng được ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường
tiên tiến nhất và cung cấp 44.000 mét vuông mặt bằng văn phòng 
với thiết kế thoáng rộng không vướng cột, hệ thống sàn nâng cùng 
khả năng kết nối nội bộ giữa các tầng. 

Keppel Land và đối tác liên doanh cũng sẽ mở rộng thêm dịch vụ 
không gian làm việc chung với khu văn phòng dịch vụ KLOUD tại 
Saigon Centre. Với diện tích hơn 2.000 mét vuông, KLOUD cung 
cấp các giải pháp văn phòng làm việc linh hoạt như văn phòng 
dịch vụ đi kèm nội thất, chỗ ngồi tự do, được cho thuê ngắn hạn 
hoặc dài hạn.

Khách thuê văn phòng và khách vãng lai cũng có thể tận hưởng 
vô vàn các lựa chọn ẩm thực và mua sắm tại TTTM Saigon Centre, 
cũng như trung tâm bách hóa từ nhà bán lẻ hàng đầu Nhật Bản 
Takashimaya. Khách đi công tác có thể trải nghiệm sự hiếu khách 
và thanh lịch tại những căn hộ dịch vụ của Sedona Suites TP.HCM 
khi bộ sưu tập mới gồm 195 căn hộ nổi bật với thiết kế nội thất 
trang nhã sẽ ra mắt trong Quý 4 năm 2017.

Saigon Centre Tòa Tháp 2 đã đi vào vận hành từ tháng 8 năm 2017

Keppel Land’s flagship project in Ho Chi Minh City 
(HCMC), Saigon Centre, is an established landmark 
in the city and the preferred business and residential 
address. In March 2017, Keppel Land increased its 
stake in the award-winning mixed-use development. 
The office tower under Phase Two development also 
welcomed its tenants in August, further entrenching its 
commanding position as the live-work-play destination 
in the city.

Increased stake in Saigon Centre
Keppel Land announced on 19 March 2017 that through its 
subsidiary, Krystal Investments Pte Ltd, it had acquired from its 
Vietnamese partner, Southern Waterborne Transport Corporation, 
an additional 16% stake in Keppel Land WATCO I to V,
the joint venture entities for Saigon Centre. The consideration for 
the purchase is VND 845.9 billion (approximately S$53.5 million).

Following the acquisition, Keppel Land has increased its aggregate 
interest in the joint venture companies for Saigon Centre
Phases One and Two (Keppel Land WATCO I, II and III)
from approximately 45.3% to 53.5%, and its aggregate interest in 
the joint venture companies for subsequent phases of Saigon Centre 
(Keppel Land WATCO IV and V) from 68% to 76.2%.

Mr Ang Wee Gee, CEO of Keppel Land, said, “Keppel Land is 
committed to grow its commercial portfolio in key Asian cities. 
Vietnam continues to attract foreign direct investments which will 
drive positive demand in the property market from homes to offices 
and mixed-use developments.”

Mảng tường xanh tại sảnh Saigon Centre Toà Tháp 2 khu vực sảnh

“Our increased stake in Saigon Centre reflects Keppel Land’s 
confidence in and long-term commitment to sustainable urbanisation 
in Vietnam through our quality portfolio of properties.“

Tower 2 Office Commenced Operations
Saigon Centre Office Tower 2 has commenced operations on 
August 2017. Major tenants include AIA Insurance, Toyota Finance 
as well as e-commerce company, Lazada.

Built to the Green Mark Gold standards by the Building and 
Construction Authority of Singapore, the 42-storey Grade A office 
tower features the latest in green technology and offers 44,000 sm
of column-free space with inter-floor connectivity and raised flooring.

Keppel Land and its joint venture partner will also be expanding 
their co-working space solutions, KLOUD serviced co-office,
at Saigon Centre. Spanning over 2,000 sm, the flexible shared 
office space ranges from fully furnished office suites to hot-desks, 
which are available for short or long-term leases.

Tenants and visitors will enjoy the convenience of the retail and 
dining options at Saigon Centre retail mall, including renowned 
Japanese department store, Takashimaya. Business travellers can 
also look forward to experiencing the warm and personable 
hospitality of Sedona Suites HCMC when an additional 195 
tastefully-appointed serviced apartments are added in 4Q 2017. 
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CỦNG CỐ TÌNH ĐOÀN KẾT
Strengthening bonds

Keppel Land recognises that people are its greatest 
asset. As part of its continuous efforts to engage 
employees, Keppel Land Vietnam held its second 
Annual Staff Conference from 11 to 13 May 2017.

The Annual Staff Conference (ASC) is an important annual event in 
Keppel Land’s corporate calendar. Following the successful runs in 
Singapore and China, Vietnam is the third country to hold its own 
staff conference which is open to all staff across the different business 
units. Some 440 Keppelites attended the three-day conference in 
Ho Chi Minh City (HCMC). The conference serves as a platform 
for senior management to share the Company’s strategic directions 
and for Keppelites to network and exchange best practices and 
ideas. 

In his opening speech, Mr Ang Wee Gee, CEO of Keppel Land, 
reiterated the Company’s growth strategies and commended the 
team for its achievements over the last year including a 100% 
occupancy at Saigon Centre retail mall 8 months ahead of its 
opening in August 2016. Mr Ang also emphasised the need for 
Keppel Land to be resilient and adapt to the changing business 
landscape to stay ahead of the curve, whilst sharpening its focus on 
people development.

In his address, Mr Linson Lim, President (Vietnam) at Keppel Land, 
provided an overview of the Company’s performance in 2016
as well as its growth strategies. He shared that the Company
will leverage the strong partnerships forged with local companies 
over the years as it continues to grow in Vietnam with a focus in 
HCMC. He also updated on the Company’s efforts to foster an 
open, collaborative, innovative and entrepreneurial culture as 
well as staff development and engagement efforts including its 
localisation plan.

Employees also engaged in a robust discussion with Mr Ang 
and Mr Lim during a Question and Answer segment. The various 
departments also took the chance to update Keppelites on their 
projects. Staff also participated in a series of workshops in 
topics ranging from time and conflict management, to business 
communication.

Keppel Land ghi nhận con người là tài sản quý giá nhất 
của công ty. Một trong những hoạt động được công ty 
triển khai nhằm gắn kết tập thể nhân viên chính là
Hội nghị Nhân viên Thường niên lần thứ hai được
tổ chức từ ngày 11 đến 13 tháng 5 năm 2017.

Hội nghị Nhân viên Thường niên (ASC) là một sự kiện quan trọng
của Keppel Land. Nối tiếp thành công các kỳ hội nghị tại Singapore 
và Trung Quốc, Việt Nam là thị trường thứ ba tổ chức hội nghị, 
với sự tham gia của toàn bộ nhân viên từ nhiều phòng ban.
Khoảng 440 nhân viên Keppel đã tham dự hội nghị kéo dài
ba ngày tại TP.HCM. Hội nghị là diễn đàn để các lãnh đạo
cấp cao chia sẻ về các định hướng chiến lược của Công ty
cũng như để tập thể nhân viên giao lưu và trao đổi những ý tưởng, 
phương thức làm việc tối ưu.

Trong diễn văn khai mạc, Ông Ang Wee Gee, Tổng Giám đốc 
Điều hành Keppel Land, tái khẳng định chiến lược phát triển của 
Công ty và tuyên dương tập thể nhân viên vì những thành tích
nổi bật như việc cho thuê thành công 100% mặt bằng bán lẻ tại 
trung tâm thương mại (TTTM) Saigon Centre tám tháng trước ngày 
khai trương vào tháng 8 năm 2016, cũng như doanh số ấn tượng 
với hơn 1.500 căn hộ được giao dịch tại Việt Nam, chiếm hơn
26% tổng số căn hộ được bán ra của Keppel Land trên toàn cầu.
Ông Ang hối thúc đội ngũ Keppel Land Việt Nam tiếp tục tận dụng
sức tăng trưởng vững chắc của kinh tế Việt Nam cùng những
điều kiện thị trường thuận lợi nhằm tạo ra nhiều giá trị cho Công ty.
Ông cũng nhấn mạnh Keppel Land phải linh hoạt thích nghi 
với những thay đổi của môi trường kinh doanh và luôn giữ thế
tiên phong trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng quyết liệt,
và tập trung mạnh hơn nữa vào công tác bồi dưỡng nhân tài. 

Trong bài phát biểu của mình, Ông Linson Lim, Chủ tịch Keppel Land
Việt Nam đã cung cấp một bức tranh tổng thể về hoạt động của 
Công ty trong năm 2016 và những chiến lược phát triển của Công ty.
Ông cũng chia sẻ Công ty sẽ tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác

Nhân viên Keppel Land tham gia vào nhiều hoạt động tập thể khuyến khích tinh thần đồng đội và hợp tác

Đội thi đến từ phòng Dự án, phụ trách Saigon Centre Giai đoạn 2 và 3, đã chinh phục
Ban Giám khảo và Khán giả với bài thuyết trình “Lần đầu tiên tại Việt Nam” và
xuất sắc giành lấy giải nhất cuộc thi WOW! 2017

Các trò chơi vận động khích lệ tinh thần đoàn kết và sáng tạo trong tập thể nhân viên

One of the highlights of the ASC was the annual Work of a 
Winner! (WOW!) Award aimed at promoting innovation among 
staff. This year, three projects vied for the first prize. Projects were 
assessed by a panel of judges comprising senior management from 
Keppel Land Vietnam, and evaluated based on different aspects 
of innovation such as productivity, originality, adaptability and 
scalability, entrepreneurial and value creation. 

The Project team behind Saigon Centre Phases Two and Three 
walked away with the first prize. Led by Nguyen Xuan Hung,
Project, the team presented the measures taken for Saigon Centre to 
obtain partial Temporary Occupation Permit, the first development 
in Vietnam to have done so. This allowed Keppel Land and its joint 
venture partners to commence operations for the retail mall more 
than 10 months ahead while the office tower above the podium 
remains under construction. This translated to a revenue gain of 
USD17.85 million.

The conference culminated with a dinner and dance themed 
“Relive the 60’s” where staff showcased their creativity with 
themed costumes and were treated to games and performances by 
homegrown artists.

tốt đẹp với các đối tác Việt Nam và tập trung phát triển vào
thị trường TP.HCM. Ông Linson Lim cũng đề cập những giải pháp 
của Công ty nhằm phát triển một văn hóa doanh nghiệp cởi mở, 
hợp tác, sáng tạo, dám làm dám chịu, bồi dưỡng nhân tài, gắn kết 
nhân viên cũng như nội địa hóa đội ngũ lãnh đạo.

Tập thể nhân viên cũng có dịp đặt câu hỏi trực tiếp và lắng nghe 
chia sẻ từ Ông Ang và Ông Lim. Các phòng ban cũng luân phiên 
thuyết trình về các dự án đang diễn ra tại bộ phận của mình. Tập thể
nhân viên cũng tham gia vào các lớp huấn luyện kỹ năng mềm
với các chủ đề từ quản lý thời gian, quản lý mâu thuẫn cho đến 
giao tiếp trong kinh doanh.

Một trong những điểm nhấn của ASC là cuộc thi WOW!
thường niên, nhằm khích lệ tinh thần sáng tạo đổi mới trong tập 
thể nhân viên. Cuộc thi năm nay đón nhận sự tham gia tranh tài 
của ba đội thi. Các dự án được đánh giá bởi Ban Giám khảo 
bao gồm các lãnh đạo cấp cao của Keppel Land Việt Nam,
dựa trên nhiều khía cạnh của sự sáng tạo như tính hiệu quả,
độc đáo, khả năng ứng dụng, nhân rộng, tính táo bạo và giá trị 
thực tiễn.

Phòng Dự án đang phụ trách Saigon Centre Giai đoạn 2 và 3 đã 
xuất sắc giành lấy giải nhất chung cuộc. Anh Nguyễn Xuân Hùng,
Quản lý Dự án, đã đại diện đội thi trình bày những giải pháp đã 
được triển khai nhằm giúp Saigon Centre nhận được Giấy phép 
Hoạt động Tạm thời cho một phần công trình, cho phép Keppel Land
và các đối tác liên doanh vận hành trung tâm thương mại (TTTM) 
sớm trước 10 tháng trong khi hạng mục tháp văn phòng vẫn đang 
được thi công. Thành tích này đã mang lại doanh thu 17,85 triệu 
Đô la Mỹ.

Hội nghị kết thúc với buổi tiệc tối mang chủ đề “Trở về thập niên 60”,
các nhân viên được thỏa sức sáng tạo thông qua những bộ trang 
phục lộng lẫy, tham gia vào nhiều trò chơi hấp dẫn và thưởng thức
nhiều tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” đặc sắc.
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NÂNG CAO Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Nurturing eco-consciousness

CHẠY BỘ VÌ CỘNG ĐỒNG
Running for a cause

Keppel Volunteers organised an outing for 30 students from its 
adopted school, Vinh Son Primary School, in District 7 to tiNiWorld, 
an edutainment operator in Saigon Centre on 27 July 2017. They 
were joined by Mr Robert Chong, CEO of Keppel Care Foundation 
and Director of Group Human Resources at Keppel Corporation, 
and Mr Linson Lim, President of Keppel Land (Vietnam)

Under the guidance of the Keppel Volunteers, the children created 
some art and crafts using recycled materials. This is part of
Keppel Land’s outreach efforts to raise environmental awareness 
among stakeholders. This is also aligned to Goal 13: Climate 
Action under the United Nation’s Sustainable Development Goals 
(SDGs) from which Keppel Land has identified six SDGs which are 
most relevant to its business.

Separately, to raise environmental awareness among its stakeholders 
and encourage them to go green, Keppel Land Vietnam distributed 
foldable recycled bags to its employees, office tenants at
Saigon Centre Towers 1 and 2 as well as shoppers at Saigon Centre
retail mall in August 2017.

On the morning of 27 August 2017, 60 Keppelites joined by their 
family members and volunteers from the Company’s Vietnamese 
joint venture partners, participated in a charity run held near the 
site where Keppel Land is developing Empire City, a waterfront
mixed-use development in the Thu Thiem New Urban Area. 
Sponsored by Keppel Land Vietnam, the run was organised by the 
Big Friend Foundation (BFF) as part of its ongoing campaign to 
raise funds for 100 underprivileged college students.

This is also in commemoration of Keppel Community Month
in August where Keppelites across the Group participate in good 
causes to positively impact people in need and the environment.

Finishing in first place was Ngo Truong Duy, Project Department.
He shared, “My family and I enjoyed the run very much! It is 
heartening to know that all proceeds will go towards supporting 
the education of underprivileged students and I look forward to 
participating in more of such meaningful activities.”

Mr Pham Chan Quang, Founder and Co-Director of BFF, added, 
“We are appreciative of Keppel Land’s support and are happy to 
see so many like-minded Keppel volunteers participating in this run.”

Also expressing her gratitude was 21 year old BFF scholarship 
recipient, Tran Thi Phuong Xuan. She said, “Apart from providing 
financial aid, the BFF scholarship inspired me to work harder and 
continue to pursue my ambitions.”

Keppel Land đã tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa cho 30 em
học sinh từ Trung tâm Vinh Sơn (Quận 7) tại tiNiWorld, khu vui chơi 
giải trí cho trẻ em, chi nhánh Saigon Centre vào ngày 27 tháng 7 
năm 2017. Ông Robert Chong, Giám đốc Điều hành Quỹ Keppel 
Care Foundation kiêm Giám đốc Nhân sự Tập đoàn Keppel, cùng 
ông Linson Lim, Chủ tịch Keppel Land Việt Nam đã đến giao lưu 
cùng các em học sinh và trao tặng nhiều phần quà nhằm động viên 
khích lệ các em.

Dưới sự hướng dẫn của các Tình nguyện viên Keppel, các em đã 
sáng tạo nên những sản phẩm thủ công từ các nguyên liệu tái chế.
Đây là một trong những hoạt động gắn kết cộng đồng nhằm
nâng cao ý thức về các vấn đề môi trường. Hoạt động này cũng 
liên quan đến Mục tiêu 13: Hành động Ứng phó với Biến đổi
Khí hậu, một trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs)
của Liên Hiệp Quốc mà từ đó, Keppel Land đã xác định sáu
Mục tiêu có liên quan với các hoạt động kinh doanh của mình.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao ý thức môi trường và khuyến khích 
mọi người chung tay bảo vệ môi trường, Keppel Land Việt Nam 
đã trao tặng túi gấp tiện dụng có thể tái sử dụng nhiều lần cho 
tập thể nhân viên, khách thuê văn phòng tại Tháp 1 & 2 cũng như
khách hàng TTTM Saigon Centre vào tháng 8 năm 2017.

Sáng ngày 27 tháng 8 năm 2017, 60 nhân viên Keppel Land đã 
cùng gia đình và các tình nguyện viên từ các đối tác liên doanh
đến tham gia buổi chạy bộ thiện nguyện tổ chức gần địa điểm 
Keppel Land đang triển khai Empire City, dự án phức hợp
ven sông tại Khu Đô thị Mới Thủ Thiêm. Được tài trợ bởi Keppel Land,
buổi chạy bộ được tổ chức bởi Quỹ Big Friend Foundation (BFF)
và là một phần của chiến dịch gây quỹ học bổng cho 100 sinh viên
nghèo vượt khó.

Đây cũng là hoạt động hướng tới Tháng 8, Tháng Tình nguyện 
Keppel, khi nhân viên toàn Tập đoàn hăng hái tham gia vào nhiều 
hoạt động thiện nguyện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống 
cộng đồng cũng như môi trường.

Xuất sắc hoàn thành đường chạy đầu tiêu, anh Ngô Trường Duy, 
Phòng Dự án, chia sẻ, “Tôi và cả nhà rất thích buổi chạy bộ này!
Rất vui khi biết toàn bộ lợi nhuận của chương trình sẽ được sử dụng
để hỗ trợ các em sinh viên vượt khó và rất hy vọng sẽ được
tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động ý nghĩa như vậy.”

Ông Phạm Chân Quang, người sáng lập kiêm đồng chủ nhiệm 
Quỹ BFF, phát biểu, “Chúng tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ của 
Keppel Land và rất vui khi thấy có nhiều tình nguyện viên Keppel 
tích cực tham gia buổi chạy này.”

Trần Thị Phương Xuân, 21 tuổi, một trong những sinh viên nhận
học bổng BFF, chia sẻ, “Ngoài việc hỗ trợ tài chính, học bổng BFF
còn khích lệ em không ngừng cố gắng theo đuổi hoài bão
của mình.”

Ông Robert Chong, Giám đốc Điều hành Quỹ Keppel Care Foundation kiêm Giám đốc Nhân sự Tập đoàn Keppel, cùng ông Linson Lim, Chủ tịch Keppel Land Việt Nam
đến giao lưu và trao tặng nhiều phần quà nhằm động viên khích lệ các em học sinh từ Trung tâm Vinh Sơn

Keppel Land Việt Nam đã trao tặng túi gấp tiện dụng có thể tái sử dụng nhiều lần cho tập thể nhân viên, khách thuê văn phòng tại Tháp 1 & 2 cũng như khách hàng TTTM
Saigon Centre nhằm nâng cao ý thức môi trường và khuyến khích mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường

Các tình nguyện viên từ Keppel Land và các đối tác liên doanh tham gia buổi chạy bộ thiện nguyện vào ngày 27/8/2017

Nhân viên Keppel Land cùng gia đình tham gia đường chạy dài 5-km gần dự án 
Empire City 

Chị Đinh Thị Bảo Minh (giữa), đại diện Tình nguyện viên Keppel (Chi hội Việt Nam)
nhận Kỷ niệm chương từ ban tổ chức
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 THANH TOÁN CHỈ

phiếu mua hàng
điện tử 50 triệu đồng

bốc thăm chuyến du lịch
châu Âu 100 triệu đồng*

MỖI THÁNG2%

500
đến khi nhận nhà vào Quý 1, 2019
và nhận quà tặng hơn

triệu
đông

lượng
vàng10

Thời gian bắt đầu: từ ngày 24/7 đến hết ngày 30/10/2017
* Điều kiện và điều khoản áp dụng

`

 
 

 PAY ONLY

50-mil VND voucher for
electronic appliances

chance to win a 100-mil VND
voucher for Europe trip*

PER MONTH2%

500
until handover in 1Q 2019
and special offers worth more than

million
VND

taels of
gold10

Starting from 24 July to 30 October 2017
* Terms and conditions apply

Hợp tác phát triển Thành tựu của Keppel Land Phòng Kinh doanh
(Mở cửa hàng ngày 9:00-18:00)

Villa 1B16, Đường 25, Phường An Phú,
Quận 2, TP.HCM

(đối diện Cantavil An Phú)

Hotline:

(+84-28) 3740 6600
info@estellaheights.com.vn
www.estellaheights.com.vn

Phối cảnh Khu Tiện ích Tầng 6

KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT


