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Các bạn thân mến,

Năm 2013 là cột mốc quan trọng đánh dấu 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Singapore. Đến nay, 
Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba tại thị trường Việt Nam, với vốn đầu tư lên đến 33,5 tỷ đô Singapore     
(khoảng 27,2 tỷ đôla Mỹ) cho hơn 1.000 dự án tính đến thời điểm này. Mối quan hệ lâu bền giữa hai nước đã thiết lập          
tnền tảng vững chắc mở ra các cơ hội hợp tác kinh doanh cho doanh nghiệp hai bên.

Keppel gia nhập thị trường Việt Nam vào những năm 1980 khi Keppel FELS xây dựng giàn khoan tự nâng đầu tiên tại             
Việt Nam. Trong lĩnh vực bất động sản, Keppel Land là nhà tiên phong và là một trong những công ty nước ngoài lớn nhất tại 
Việt Nam với hơn 22.000 ngôi nhà đã, đang và sẽ được hoàn thiện. Chúng tôi vẫn tiếp tục cam kết đầu tư và đóng góp vào 
công cuộc kiến tạo cộng đồng dân cư và làm giàu thêm giá trị cuộc sống cho người dân Việt Nam.

Bắt đầu từ tháng 4 năm 2013, Keppel Land đưa ra một loạt các sáng kiến khuyến mãi hấp dẫn dành cho các dự án nhà ở 
Khu căn hộ cao cấp The Estella tại Quận 2 và Khu biệt thự ven sông Riviera Cove tại Quận 9 (vui lòng xem thông tin chi tiết 
ở trang 6). Đây là một phần trong những nỗ lực của chúng tôi trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người mua 
nhà cũng như những khách hàng lần đầu tiên tìm nhà thỏa mãn các điều kiện về vị trí thuận lợi và đạt chuẩn chất lượng 
của Keppel Land.

Vào tháng 6 năm nay, Keppel Land cũng đã giới thiệu triết lý thương hiệu mới - Tư duy không giới hạn - thể hiện cam kết 
của chúng tôi trong việc không ngừng nỗ lực cải tiến và định hình tương lai (vui lòng đọc thêm bài viết ở trang 4-5).      

Sáu tháng còn lại của năm 2013 sẽ cực kỳ thú vị và chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ hết mình từ phía các bạn để  
Keppel Land tiếp tục giữ vững và nâng cao chuẩn chất lượng xứng tầm thương hiệu – những cải tiến sâu sắc cho những 
trải nghiệm ý nghĩa.

Trân trọng,

Dear friends,

The year 2013 marks 40 years of bilateral relations between Vietnam and Singapore. Today, Singapore is the third largest foreign 
investor in Vietnam, with an investment capital of S$33.5 billion (US$27.2 billion) across more than 1,000 projects.                                     
The long-standing relationship between both countries has laid a �rm foundation for enterprises to continue to explore further 
business partnership opportunities. 

Keppel �rst entered Vietnam in the 1980s when our sister company, Keppel FELS, built the country’s �rst jackup drilling rig.                  
In property, Keppel Land is a pioneer and one of the largest foreign developers in Vietnam with a pipeline of about 22,000 homes. 
We remain committed to our investments and will continue to contribute to transforming communities as well as enriching lives 
of the people in Vietnam. 

Starting April 2013, Keppel Land has rolled out a series of attractive incentive schemes for our residential developments,                   
The Estella and Riviera Cove (read story on page 6). This is part of our ongoing e�orts to meet the needs of aspiring homeowners 
as well as �rst-time homebuyers seeking well-located properties that bear the Keppel quality hallmark. 

In June this year, Keppel Land also articulated our brand philosophy - Thinking Unboxed - that re�ects our commitment to 
continually innovate and shape the future (read story on pages 4 and 5). In Vietnam, we will continue to challenge ourselves to 
think out of the box as we meet the housing and business needs of the local community. 

The second half of 2013 will be exciting and we look forward to your continued support as we stay the course in upholding the 
Keppel quality hallmark - which is thoughtful innovations for thoughtful experiences. 

Yours sincerely,

* Tất cả các thông tin trong bản tin này 
được cập nhật đến thời điểm xuất bản
* All information in this newsletter is correct at the time of print
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Tư duy không giới hạn
Thinking Unboxed

Là một phần nỗ lực thường xuyên của Keppel Land trong 
việc nuôi dưỡng tài năng và củng cố sự gắn kết giữa các 
nhân viên, Hội nghị Nhân viên thường niên (ASC) năm 
nay được tổ chức từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 5 tại               
Marina Bay Sands, Singapore.

Sự kiện kéo dài 1 tuần này đã đón hơn 500 nhân viên 
Keppel Land từ Singapore cũng như các nước khác trong 
khu vực đến giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm.               
Keppel Land Việt Nam cũng đã gửi hơn 30 nhân viên đến 
tham dự sự kiện lớn này.

Cô Hà Chi (giữa), đại diện của International Centre Hanoi tại ASC 2013 
Ông Ang Wee Gee (thứ 2 từ phải sang), Tổng Giám đốc điều hành Keppel Land, phát biểu tại ASC 2013

Tại hội nghị, ban lãnh đạo cấp cao đã cập nhật tình hình 
hoạt động của công ty cũng như chiến lược trong            
thời gian tới tại các thị trường. Ông Ang Wee Gee,               
Tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Keppel Land, cũng đã 
chia sẻ mong muốn của ông đối với sự phát triển của                  
tập đoàn và nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa công ty: 
cởi mở, hợp tác, và cải tiến - những yếu tố giúp Keppel Land 
vững tiến vào tương lai.

Cũng tại sự kiện này, ông Ang cũng đã chính thức                  
giới thiệu triết lý thương hiệu mới của Keppel Land             
“Tư duy không giới hạn”, thể hiện cam kết của tập đoàn 
trong việc không ngừng cải tiến và định hình tương lai.

“Công việc của chúng ta là hiện thực hóa giấc mơ,                
xây dựng cộng đồng dân cư, và tạo hình cảnh quan            
đời sống. Là một trong những nhà phát triển bất động sản 
hàng đầu tại Châu Á, sứ mệnh của chúng ta đi xa hơn là 
đáp ứng các nhu cầu cơ bản. Chúng ta muốn thiết lập một 
chất lượng sống mới ở Châu Á, cung cấp những giải pháp 
bền vững cho cuộc sống đô thị thông qua hoạt động 
chính của công ty là phát triển bất động sản và quản lý 
quỹ bất động sản”, ông Ang cho biết.

 Khi chúng ta bước vào giai đoạn             
phát triển mới, cũng là lúc chúng ta cần   
xác định rõ những việc cần phải làm để   
duy trì và nâng cao chuẩn chất lượng của 
Keppel - đó chính là những cải tiến sâu sắc 
cho những trải nghiệm đầy ý nghĩa.

ÔNG ANG WEE GEE
TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TẬP ĐOÀN KEPPEL LAND

Ông Linson Lim (phải), Chủ tịch Keppel Land Việt Nam, trao 
đổi kinh nghiệm tại ASC 2013

As part of Keppel Land’s ongoing e�orts to nurture talents 
and foster stronger bonds among sta�, the Company                
organised its Annual Sta� Conference (ASC) in          
Singapore’s Marina Bay Sands from 27 to 31 May 2013. 

The week-long event saw over 500 Keppelites from                    
Singapore and across the region gather to network and 
share learning experiences. Among them were 30 employees 
from Keppel Land in Vietnam. 

At the conference, senior management presented updates 
on the Company’s performance in the various markets and 
plans looking ahead. CEO of Keppel Land, Mr Ang Wee Gee, 
also shared his aspirations for the Company’s growth and 
reiterated the importance of having a culture that is open, 
collaborative and innovative, which will see Keppel Land     
into the future. 

At the ASC, Mr Ang unveiled Keppel Land’s brand                        
philosophy, “Thinking Unboxed”, which re�ects the 
Company’s commitment to continually innovate and shape 
the future.

Mr Ang shared, "Keppel Land is in the business of realising 
dreams, building lives and shaping landscapes. As one of 
Asia’s leading property developers, our mission goes beyond 
satisfying basic needs.

“As we move into a new phase of growth, it is timely for us        
to articulate what it is that we do to uphold the Keppel 
quality hallmark, which is thoughtful innovations for 
thoughtful experiences. In doing so, we want to set a new 
quality of living in Asia, providing sustainable urban living 
solutions through our core business of property                            
development and property fund management.” 

Keppel Land Việt NamKeppel Land Vietnam  |

Nhân viên Keppel Land trong khu vực lắng nghe chia sẻ của lãnh đạo tập đoàn tại ASC 2013

Keppel Land Việt NamKeppel Land Vietnam  |



Vững vàng vị trí dẫn đầu
Leading developer

Keppel Land tiếp tục nâng cao vị thế Nhà phát triển                
bất động sản hàng đầu bằng việc mang về 7 giải thưởng tại 
Giải thưởng bất động sản Euromoney 2013 danh giá.

Tại Việt Nam, bên cạnh việc giành được danh hiệu                
Nhà phát triển bất động sản tốt nhất, Nhà phát triển các       
dự án dân cư tốt nhất và Nhà phát triển dự án phức hợp       
tốt nhất trong hai năm liên tiếp, Công ty còn giành được 
giải thưởng Nhà phát triển dự án Văn phòng và kinh doanh 
tốt nhất cũng như giải nhì cho Nhà phát triển các dự án       
bán lẻ. Tại Singapore, công ty liên tục giành giải thưởng là 
Nhà phát triển các dự án văn phòng và kinh doanh tốt nhất 
trong suốt 6 năm liên tục và là Nhà phát triển dự án dân cư 
tốt nhất Indonesia.

Ông Linson Lim, chủ tịch Keppel Land tại Việt Nam chia sẻ 
“Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố thành tích hoạt động của 
công ty tại Việt Nam và không ngừng đổi mới để duy trì     
chất lượng chuẩn của Keppel trong việc phát triển các tòa 
nhà văn phòng hạng A và những ngôi nhà đáng mơ ước.”

Ưu đãi lớn cho khách hàng mua nhà
Supporting demand for homes

Những người mua nhà đang tìm kiếm một nơi an cư              
chắc chắn sẽ rất hào hứng với các chương trình khuyến mãi 
hấp dẫn của Keppel Land cho hai dự án cao cấp là The Estella 
(Giai đoạn 1) và Riviera Cove tại TP. HCM.

Bắt đầu từ tháng 04 năm 2013, khách hàng mua nhà tại 
Khu căn hộ cao cấp The Estella có thể chuyển vào ở ngay 
sau khi thanh toán chỉ 50% giá trị căn hộ. Phần còn lại 
khách hàng được ưu đãi thanh toán trong vòng 2 năm, 
không lãi suất. Cho đến nay gần 80% căn hộ tại                     
The Estella đã có chủ sở hữu.

Trong khi đó, tại Riviera Cove - Khu biệt thự ven sông 
mang phong cách nghỉ dưỡng, khách hàng sẽ có cơ hội 
nhận được gói hỗ trợ thiết kế nội thất lên đến 2 tỷ đồng. 

Ông Đoàn Anh Hùng, Tổng Giám đốc Keppel Land tại       
Việt Nam, chia sẻ: "Các chương trình khuyến mãi này là 
một phần trong những nỗ lực không ngừng của          
chúng tôi nhằm đáp ứng nhu cầu của người muốn sở hữu 

Khu biệt thự hướng về Nhà CLB tại Riviera Cove

Homebuyers seeking quality homes have more reasons to 
cheer with Keppel Land’s introduction of attractive incentive 
schemes for its premier developments, The Estella (Phase 1) 
and Riviera Cove, in Ho Chi Minh City (HCMC).

Starting April 2013, potential homeowners of The Estella,              
are now able to move into their apartments with a                              
50% downpayment only. They will also be given a two-year 
interest-free period to complete their payment for the 
remaining amount. To date, about 80% of the 719 units have 
been sold. 

Meanwhile, over at the 96 resort-styled Riviera Cove villa 
development, new homebuyers can look forward to                                   
a renovation subsidy of up to VND 2 billion. 

Mr Doan Anh Hung, GM for Keppel Land in Vietnam, said,   
“These incentive schemes are part of our ongoing e�orts to 
meet the needs of aspiring homeowners as well as �rst-time             
homebuyers seeking well-located properties that bear          
the Keppel quality hallmark.” 

Separately in early-May this year, 50 pink books or             
homeownership certi�cates were handed to residents of    
The Estella. This attests to the developer’s strong                       
commitment in developing the project on time and as 
approved by the authorities. 

Ông Raymond Chin (bên trái), Nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH 
LD Estella, trao sổ hồng cho chủ căn hộ Ông Bà Nguyễn Văn Nam

nhà thật sự cũng như những người lần đầu tiên tìm mua 
các dự án bất động sản cao cấp mang dấu ấn chất lượng 
của tập đoàn Keppel."

Cũng vào đầu tháng 5 năm nay, hơn 50 sổ hồng đợt đầu 
tiên đã được trao tận tay các chủ sở hữu căn hộ tại              
The Estella. Nỗ lực này cho thấy cam kết mạnh mẽ của    
chủ đầu tư trong việc phát triển dự án theo đúng cam kết 
về tiến độ cũng như các quy định hiện hành.

Keppel Land Việt NamKeppel Land Vietnam  | Keppel Land Việt NamKeppel Land Vietnam  |

Giải thưởng Euromoney công nhận những tổ chức              
tốt nhất trong lĩnh vực bất động sản trên toàn cầu.          
Các kết quả đưa ra được dựa trên một cuộc khảo sát          
thường niên từ các doanh nghiệp phát triển và                 
kinh doanh bất động sản, các nhà cố vấn, các tổ chức        
tài chính, các nhà đầu tư, các công ty tư vấn và               
khách hàng trên 70 quốc gia. 

Keppel Land continues to raise the bar in property                    
development, having clinched seven awards at the               
prestigious Euromoney Real Estate Awards 2013.

In Vietnam, it was named the Best Developer, Best                  
Residential Developer and Best Mixed -Use Developer for the 
second consecutive year, Best O�ce/Business Developer          
as well as Retail Developer (second). The Company also 
garnered awards as the Best O�ce/Business Developer in 
Singapore for the sixth consecutive year, and the Best 
Residential Developer in Indonesia.  

Mr. Linson Lim, President (Vietnam), Keppel Land, said        
“We are happy to be named the overall Best Developer in 
Vietnam, be it for residential, commercial or mixed-use 
developments. This achievement attests to our commitment 
to shaping the future in Vietnam by creating quality 
live-work-play environments of enduring value for the 
community. 

“We will continue to strengthen our track record in Vietnam 
and continually innovate to uphold the Keppel quality 
hallmark in developing investment-grade o�ce buildings 
and desirable homes.”

The Euromoney awards recognise the best in the global real 
estate industry. The results were based on an annual real 
estate survey among real estate developers, advisors,     
�nancial institutions, investors and corporate end-users and 
advisory �rms in over 70 countries.

 Chúng tôi rất vui mừng được bình 
chọn tổng thể là Nhà phát triển bất 
động sản tốt nhất Việt Nam, cho những 
thành tích về phát triển dự án dân cư, 
thương mại hay phức hợp. Những thành 
tích này là minh chứng cho cam kết của 
chúng tôi về việc định hình tương lai ở 
Việt Nam bằng việc tạo ra các môi 
trường sống - làm việc - vui chơi mang lại 
những giá trị bền vững cho cộng đồng. 

ÔNG LINSON LIM
CHỦ TỊCH KEPPEL LAND VIỆT NAM

The Estella - Dự án Căn hộ Cao cấp Tốt nhất tại Việt Nam đạt Giải thưởng Bất Động Sản Đông Nam Á 2011



Làn gió mới cho trường Vinh Sơn
New lease of life for Vinh Son School

Các tình nguyện viên Keppel Land và công ty Ssangyong tặng quà cho các em học sinh Lớp học tình thương Vinh Sơn

Lãnh đạo Keppel Land thăm hỏi các em học sinh Lớp học tình thương Vinh Sơn 

Ngày 17 và 19/08, 40 tình nguyện viên Công ty Keppel Land 
Việt Nam và Công ty Kỹ thuật và Xây dựng Ssangyong 
(Công ty Ssangyong) đã tiến hành nâng cấp lớp học tình 
thương Vinh Sơn (Q.7, Tp.HCM) trước thềm năm học mới. 
Công ty Ssangyong là nhà thầu chính cho dự án dân cư 
Riviera Point của Keppel Land tại Quận 7. 

Lớp học tình thương Vinh Sơn được thành lập bởi                   
cô Hoàng Anh, người đã hiến tặng ngôi nhà của mình 
thành lớp học cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.       
Hiện tại có 82 học sinh từ lớp 1 tới lớp 5.

Ông Linson Lim, Chủ tịch Công ty Keppel Land tại                 
Việt Nam, trao cho lớp học 2 bộ máy tính, 1 bộ máy in,      
văn phòng phẩm và đồng phục mới cho tất cả các em      
học sinh. Nhân viên Keppel Land còn quyên góp, tặng cho 
nhà trường sách vở, dụng cụ học tập và tài liệu tham khảo. 

Bên cạnh việc sơn mới lại các lớp học, các tình nguyện viên 
còn cải tạo hệ thống thông gió và bảo trì hệ thống điện, 
đảm bảo môi trường học tập an toàn cho các em học sinh. 

On 19 and 20 August, a total of 40 volunteers from              
Keppel Land’s o�ce in Vietnam and Ssangyong Engineering & 
Construction (Ssangyong), committed two days to giving the 
Vinh Son School in District 7, Ho Chi Minh City (HCMC), a new 
lease of life. Ssangyong is the main contractor for                 
Keppel Land’s residential development, Riviera Point,                  
in District 7.

The Vinh Son School is founded by Ms Hoang Anh who 
converted her home into a school for the less fortunate. 
There are currently 82 students in the �rst to �fth grade. 

Mr Linson Lim, President (Vietnam) of Keppel Land, 
presented Ms Anh with two desktop computers, one new 
printer and new school uniforms for all the students when he 
visited the school. Sta� from Keppel Land’s o�ce in Vietnam 
also donated books, stationeries and reading materials. 

Besides giving the school a fresh coat of paint, the volunteers 
also carried out general electrical and maintenance work to 
provide the students a safe study environment. 

 Ở Keppel Land, chúng tôi tin tưởng 
rằng cộng đồng lớn mạnh, chúng tôi 
sẽ lớn mạnh. Hoạt động của chúng tôi 
luôn chiếm được tình cảm và sự yêu 
mến của cộng đồng cư dân địa phương 
và chúng tôi không ngừng nỗ lực gây 
dựng những ảnh hưởng tích cực để 
nâng cao cuộc sống của các cộng đồng 
cư dân ở những nơi mà công ty đang 
hoạt động. Đồng thời, chúng tôi cũng 
khuyến khích những đối tác, trong lần 
này là nhà thầu Ssanyong, tham gia 
cùng những hoạt động hướng về cộng 
đồng mang tính bền vững.

ÔNG LINSON LIM
CHỦ TỊCH KEPPEL LAND VIỆT NAM

Ông Linson Lim (Keppel Land, giữa) và Ông Park Seung Chul 
(Ssangyong, thứ 3 từ trái qua) thăm hỏi và động viên các em học sinh

Tình nguyện viên Keppel Land tham gia sơn sửa lại các lớp học
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Thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm

2013 là cột mốc đáng nhớ cho cả Việt Nam và Singapore, 
đánh dấu kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao                    
song phương giữa hai nước. 

“Singapore luôn là đối tác kinh tế quan trọng của               
Việt Nam và vẫn còn rất nhiều tiềm năng để nâng tầm                
mối quan hệ này”, ông Lim Hng Kiang, Bộ trưởng                    
Bộ Công Thương Singapore phát biểu tại Diễn đàn             
Doanh nghiệp Việt Nam – Singapore (VSBF) tổ chức tại     
TP. HCM từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 4 vừa qua.

Do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 
chủ trì và tổ chức, trong đó Keppel Land là một trong 
những nhà tài trợ chính, VSBF có vai trò nền tảng giúp 
cộng đồng doanh nghiệp hai nước giao lưu, chia sẻ           
kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam.

Chia sẻ tại phiên thảo luận về chủ đề Bất động sản vào 
ngày 18/4 vừa qua, ông Đoàn Anh Hùng, Tổng             
Giám đốc của Keppel Land Việt Nam, đã trình bày quá 
trình phát triển của Công ty cùng thị trường Việt Nam 

trong những năm qua. 

Tập đoàn Keppel gia nhập thị trường Việt Nam từ               
thập niên 1980, khi Keppel FELS xây dựng TAM ĐẢO 1,  
dàn khoan tự nâng đầu tiên của Việt Nam. Về bất động 
sản, Keppel Land là doanh nghiệp tiên phong và cũng là 
một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại       
Việt Nam với danh mục đầu tư đa dạng tại Hà Nội,                
TP. HCM, Đồng Nai và Vũng Tàu.

Tin tưởng vào tiềm năng phát triển dài hạn của Việt Nam, 
ông Hùng nhấn mạnh đến các yếu tố như dân số trẻ và 
năng động, giai cấp trung lưu và làn sóng đô thị hóa đang 
gia tăng chắc chắn sẽ thúc đẩy và đòi hỏi nhu cầu             
ngày càng cao về nhà ở có chất lượng.  

Celebrating ties with Vietnam 

Deepening exchange

2013 is a landmark year for Vietnam and Singapore as it 
signi�es 40 years of bilateral diplomatic relations between 
the two countries.

“Singapore has been a strong economic partner of Vietnam 
and there remains potential to elevate this relationship.”, said 
Singapore’s Minister for Trade and Industry, Mr Lim Hng 
Kiang, during his keynote address at the Vietnam-Singapore 
Business Form (VSBF) held in Ho Chi Minh City (HCMC) from 
17 to 19 April 2013.

Hosted and organised by the Vietnam Chamber of 
Commerce and Industry with Keppel Land as one of                 
the main sponsors, the VSBF serves as a platform for               
Singapore and Vietnam business communities to exchange 
and explore new investment opportunities in Vietnam.

During the Real Estate Investment roundtable session held 
on 18 April 2013, Mr Doan Anh Hung, Keppel Land’s GM for 
Vietnam, shared how the Company has grown with Vietnam 
over the years. 

The Keppel Group �rst entered Vietnam in the 1980s when 
Keppel FELS built TAM DAO 1, Vietnam’s �rst new jackup 
drilling rig. In property, Keppel Land is a pioneer and one of 
the largest foreign developers in Vietnam with a diverse 
portfolio of properties in Hanoi, HCMC, Dong Nai and 
Vung Tau. 

Con�dent of Vietnam’s long-term growth potential,                    
Mr Doan also noted that the demand for quality homes 
remains positive, supported by the country’s high                        
urbanisation rate, a young and dynamic population as well 
as a growing middle-class which is increasingly a�uent and 
sophisticated.

Tăng cường mối quan hệ

Trong một phỏng vần khác với báo Đầu tư và Thời báo 
kinh tế Việt Nam, ông Linson Lim (Chủ tịch Keppel Land 
Việt Nam) một lần nữa khẳng định cam kết của tập đoàn 
trong việc đáp ứng nhu cầu về nhà ở chất lượng cao cho 
thị trường trong nước nhu cầu về nhà ở chất lượng cao tại 
nước sở tại.

Ông Lim cho biết Keppel Land có tổng cộng 18 dự án 
được cấp phép với tổng vốn đăng ký khoảng 2 tỷ đôla Mỹ 
và danh mục 22.000 căn hộ đã, đang và sẽ xây dựng tại 
Việt Nam.

Trong số 18 dự án kể trên, 8 dự án đã được hoàn thành là 
International Centre, Sedona Suites Royal Park và 
Vietcombank Tower tại Hà Nội, Saigon Centre Giai đoạn 1, 
Villa Riviera, Riviera Cove, và the Estella Giai Đoạn 1 tại      
TP. HCM và Petro Vietnam Tower tại Vũng Tàu.

Trong khi đó, 4 dự án khác đang được thi công tại TP. HCM 
là Riviera Point Giai đoạn 1, Saigon Centre Giai đoạn 2, 3 và 
khu dân cư phức hợp ven sông Nam Rạch Chiếc.

Thắt chặt quan hệ với Việt Nam

Nói về cơ hội của Keppel Land khi tham gia thị trường 
Việt Nam, ông Lim chia sẻ, “Thị trường bất động sản      
Việt Nam vẫn còn hấp dẫn về dài hạn. Các nguyên tắc cơ 
bản không thay đổi và các nhà đầu tư nước ngoài sẽ       
tiếp tục tìm đến Việt Nam hoặc mở rộng sự hiện diện của 
họ trên đất nước này."

"Đây sẽ tiếp tục là động lực thúc đẩy nhu cầu cho tất cả 
các phân khúc của thị trường bất động sản từ nhà ở đến 
văn phòng, căn hộ dịch vụ. Đó là những phân khúc mà 
Keppel Land với danh tiếng là một trong những nhà    
phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam có nhiều 
thành tựu với những công trình có chất lượng, sẽ             
đáp ứng nhu cầu về tòa nhà văn phòng đầu tư và nhà ở 
cao cấp. 

Chúng tôi cũng thấy thị trường bán lẻ của Việt Nam đang 
bước vào một giai đoạn thú vị của sự tăng trưởng và        
tự tin rằng khi hoàn thành vào năm 2015 giai đoạn 2 của 
Saigon Centre, dự án phức hợp của Keppel Land tại 
Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ đáp ứng nhu cầu đang           
tăng cao về mặt bằng bán lẻ."  

Chia sẻ về việc ký kết Hiệp định Đối tác Chiến lược giữa 
Việt Nam và Singapore trong năm nay - một sự kiện đang 
rất được trông đợi, ông Lim cho biết, “Hiệp định được       
kỳ vọng sẽ tăng cường quan hệ kinh thế giữa hai nước 
cũng như mở ra những hướng hợp tác mới trong nhiều 
lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, tài chính, quốc phòng và           
an ninh.”

“Có rất nhiều cơ hội mà Singapore và Việt Nam có thể    
hợp tác và trở thành đối tác của nhau. Ví dụ như, các 
doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng kinh nghiệm 
phát triển và tiềm lực tài chính của các công ty Singapore 
trong khi các doanh nghiệp Singapore có thể thừa hưởng 
các hiểu biết của đối tác Việt Nam về thị trường và       
mạng lưới quan hệ sâu rộng - những điều mà các công ty 
Singapore có thể phải mất hàng năm trời mới có thể tạo 
lập được.”

Ông Đoàn Anh Hùng -  Tổng Giám Đốc Công ty Keppel Land Việt Nam 
phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Singapore 2013

Giai đoạn 1A của Riviera Point đang được thi công theo đúng tiến độ 
và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2015

  Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ vững danh 
tiếng của một nhà phát triển bất động 
sản hàng đầu Singapore  với danh mục 
các dự án nhà ở và văn phòng được 
quy hoạch bài bản và triển khai hiệu 
quả tại các vị trí đắc địa. Thương hiệu 
và chất lượng Keppel tạo nên sự khác 
biệt và ngày càng khẳng định niềm tin 
tại thị trường Việt Nam.

ÔNG LINSON LIM
CHỦ TỊCH KEPPEL LAND VIỆT NAM 

Trao đổi quà tặng với các vị khách mời
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Trong tháng 05/2013, Riviera Cove - khu biệt thự           
cao cấp ven sông tọa lạc tại Quận 9, TP. HCM, phát triển 
bởi tập đoàn Keppel Land - đã được lựa chọn là một 
trong những địa điểm ghi hình cho cuộc thi                  
Giọng hát Việt (The Voice) 2013.

Giọng hát Việt - hay The Voice phiên bản Việt Nam - là 
một cuộc thi tuyển chọn giọng hát hay, mang tính chất 
truyền hình thực tế, vốn rất ăn khách tại Mỹ.                         
Khi tham gia chương trình các thí sinh có cơ hội thể hiện 
và phát triển tài năng ca hát của mình thông qua sự 
hướng dẫn về thanh nhạc và phong cách biểu diễn từ 
các huấn luyện viên.    

Nhận được sự hỗ trợ về địa điểm cùng các dịch vụ        
tiện ích trong suốt thời gian 2 ngày ghi hình tại               
Riviera Cove, huấn luyện viên Mỹ Linh, "cố vấn"            
Hồng Kiên, và 16 thí sinh của đội đều ấn tượng và            
hài lòng khi được tập luyện và vui chơi trong môi trường 
đẳng cấp "5 sao" này.

Riviera Cove, Keppel Land’s villa development in HCMC’s 
District 9, was the choice venue for one of Vietnam’s most 
watched reality TV singing competition, The Voice Vietnam, 
in May 2013. 

Hosted by celebrated artiste and pop singer, My Linh,               
The Voice Vietnam is an adaptation of the highly successful 
American reality music show where aspiring singers pit their 
vocals under the guidance of renowned coaches.

Not only pleased with the service and help rendered by           
the Keppel Land team who facilitated the 2-day training for   
the contestants, My Linh, Hong Kien “the consultant”, and      
16 contestants were also deeply impressed with the exclusivity 
o�ered within the Riviera Cove development.

“Nestled within an exclusive and lush compound,                 
Riviera Cove is the choice home for buyers seeking the 
perfect combination of tranquillity and convenience.           
This place is indeed my dream waterfront home!”                      
My Linh enthused.  

Giọng hát Việt chọn Riviera Cove làm nơi luyện tập
The Voice at Riviera Cove

Buổi tập luyện chuẩn bị cho Vòng đối đầu của cuộc thi Giọng hát Việt. 

Giờ giải lao vui vẻ của các thí sinh đội Mỹ Linh tại Riviera Cove 

Nằm trong khu vực biệt lập, với 
khuôn viên xanh mát, Riviera Cove 
thật sự là một lựa chọn lý tưởng cho 
những ai muốn tìm đến một chốn an 
cư sang trọng, là sự kết hợp tuyệt vời 
giữa thanh bình và tiện lợi. Một 
phong cách sống hoàn hảo ven sông. 
CA SĨ MỸ LINH

Rea�rming ties

In a separate interview with local publications, Vietnam 
Investment Review and Vietnam Economic Times,                      
Mr Linson Lim, President (Vietnam) of Keppel Land, also 
rea�rmed the Company’s commitment to meet the needs 
for quality properties in the country. 

Mr Lim noted that Keppel Land has a total of 18 licensed 
projects with a total registered capital of about                     
US$2 billion and a pipeline of about 22,000 homes                      
in Vietnam.

Of the 18 projects, eight are completed developments – 
International Centre, Sedona Suites Royal Park and 
Vietcombank Tower in Hanoi, Saigon Centre Phase 1,           
Villa Riviera, Riviera Cove and The Estella Phase 1 in HCMC 
as well as PetroVietnam Tower in Vung Tau. 

Meanwhile, construction is ongoing for four projects in 
HCMC namely, Phase 1A of Riviera Point, Saigon Centre 
Phases 2 & 3 and an integrated waterfront residential 
development in South Rach Chiec. 

“We will continue to leverage our reputation as one of 
Singapore’s leading property developers with a strong 
track record in delivering well-planned and well-executed 
quality o�ce buildings as well as homes in good locations. 
Our brand and quality hallmark have distinguished our 
properties and earned us a loyal following of consumers in 
Vietnam,” Mr Lim said.

On the opportunities for Keppel Land in Vietnam, Mr Lim 
said, “Vietnam real estate market remains an attractive 
destination in the long term. The fundamentals of the 

country have not changed and foreign investors will 
continue to look to Vietnam or expand their presence here. 

“These will continue to drive demand for all sectors of        
the property market from homes to o�ces to service 
apartments. This is where Keppel Land, with our                 
reputation as one of Vietnam’s leading property                       
developers with a strong track record in quality properties, 
will meet the demand for investment-grade o�ce             
buildings and superior homes. 

We also see Vietnam’s retail market entering an exciting 
phase of growth and are con�dent that Phase 2 of           
Saigon Centre, Keppel Land’s mixed-use development in 
HCMC, will meet this rising demand for retail spaces when 
it is completed in 2015.”

On the highly anticipated signing of the Strategic             
Partnership Agreement between Singapore and Vietnam 
this year, Mr Lim shared, “The agreement is expected to 
bolster economic and business ties between our countries 
as well as open up new directions for cooperation in areas 
including education, training, �nance, defence and 
security. 

“There are many opportunities where companies in 
Singapore and Vietnam can collaborate and partner each 
other. For instance, the local Vietnam companies can tap 
into the development expertise and �nancial strength of 
Singapore �rms, while Singapore �rms can leverage the 
Vietnamese’s knowledge of the local market as well as 
their strong network that would otherwise take years for 
Singapore �rms to acquire.”

Saigon Centre giai đoạn 2 nhận được Giải Vàng tiêu chuẩn Xanh (tạm thời) 
do Cơ quan quản lý xây dựng Singapore trao tặng

Keppel Land Việt NamKeppel Land Vietnam  |12 Focus  |  Tiêu điểm



Bouquets
Chia sẻ và cảm nhận

“Chúng tôi đã hợp tác với nhiều công ty phát triển bất động sản Singapore và rất tự hào được            
làm việc với doanh nghiệp danh tiếng hàng đầu là Keppel Land trong dự án khu căn hộ cao cấp            
Riviera Point. Chúng tôi có cùng cam kết như Keppel Land về an toàn lao động và rất hài lòng với 
nỗ lực của công ty trong việc kiến tạo văn hóa làm việc đề cao các quy chuẩn về an toàn lao động 
tại công trường thông qua việc thành lập Trung tâm Huấn luyện An toàn Lao động.”

“Đã có mặt tại trung tâm thương mại tại Saigon Centre hơn 6 năm nay, Nhà Xinh cảm thấy rất       
hài lòng về các dịch vụ và tiện ích từ dự án phức hợp đạt chuẩn quốc tế bao gồm Khu mua sắm 
và Cao ốc văn phòng hạng A. Với vị trí trung tâm Thành phố và được quản lý bởi đội ngũ             
nhân viên chuyên nghiệp và lành nghề, Saigon Centre nổi bật hẳn với hệ thống cơ sở hạ tầng       
tân tiến và được bảo dưỡng tốt cũng như bãi đậu xe rộng rãi. Khách hàng của chúng tôi rất            
hài lòng với trải nghiệm mua sắm tại Nhà Xinh ở Saigon Centre.”

Keppel Land 
Đối tác nổi bật hàng đầu
The choice partner

Saigon Centre
Địa chỉ vàng cho doanh nghiệp
The preferred business address

The Estella
Vị thế đắc địa
A choice location 

“Ngay khi chúng tôi nghĩ rằng không thể nào tìm được địa điếm thích hợp để tập dợt cho             
trận giao hữu ANZAC vào tháng 4, thì Keppel Land đã chủ động cho chúng tôi cơ hội được             
sử dụng mảng xanh tại khu căn hộ cao cấp Estella tại TP. HCM. Chúng tôi không chỉ cảm kích về 
điều này, các thành viên của chúng tôi cũng rất ấn tượng với các tiện ích giải trí toàn diện tại đây. 
Được bao quanh bởi thiên nhiên xanh tốt, cộng thêm an ninh đảm bảo 24/24, the Estella thực sự 
là lựa chọn thông minh khi mua căn hộ.”

“We have partnered many Singaporean developers and are proud to work with a reputable developer such as Keppel Land 
for the Riviera Point condominium. We share Keppel Land’s commitment towards safety and are heartened by the Company’s 
e�ort to promote a strong safety culture at its worksite through the establishment of the Safety Awareness Centre.”

“Having established our business in Saigon Centre for the past six years, Nha Xinh is very satis�ed with the facilities and 
services provided at this world-class mixed-used development comprising a Grade A o�ce building and shopping centre. 
Located in the heart of HCMC and managed by a team of well-trained professionals, Saigon Centre di�erentiates itself with 
its well maintained and advanced infrastructure as well as the availability of parking spaces. Our customers always enjoy 
their shopping experience at Nha Xinh in Saigon Centre.”

“Just when we thought we would not be able to �nd a suitable venue for our ANZAC Friendship Match in April, Keppel Land 
came forward and o�ered us the use of their green space at The Estella in HCMC’s District 2. Not only were we grateful,              
our participants were also amazed with the comprehensive range of recreational facilities at The Estella. Set in lush 
surrounds with round-the-clock security, The Estella is truly the choice residential development.”

 Ông Park Seung Chul  
Giám đốc Dự án Công ty 
Ssangyong E&C

Ông Nguyễn Văn Hoàng Ngân - 
CHT Nhà Xinh tại Saigon Centre

Vietnam Swans – Đội bóng đá 
kiểu Úc tại Việt Nam

Hiện thực hóa giấc mơ tại Riviera Point
Fulfilling dreams at Riviera Point 

Keppel Land is on track to complete Phase 1A of Riviera 
Point by 2015. This follows the successful completion of its 
�rst condominium development, The Estella Phase 1 in 
District 2, which has been handed over to buyers in              
September 2012.

Nestled amidst a tranquil environment with a 500-m       
promenade along the Ca Cam River, Phase 1A of                       
Riviera Point comprises 549 apartments of two-, three- and 
four-bedroom units spread across Towers 3, 4 and 5.

When fully completed, Riviera Point will be the tallest           
condominium development in District 7, HCMC. 

Contact us to own your dream home today!

Keppel Land đang hoàn thiện giai đoạn 1A của dự án       
căn hộ cao cấp Riviera Point tại Quận 7 theo đúng tiến độ 
sẽ hoàn thành vào năm 2015. Dự án này sẽ tiếp nối       
thành công của Khu căn hộ cao cấp đầu tiên của          
Keppel Land - The Estella tại quận 2, được hoàn thành và 
bàn giao cho người mua nhà vào tháng 9 năm 2012.

Hài hòa trong cảnh quan thiên tĩnh lặng với đường         
bách bộ dài 500 m dọc bờ sông Cả Cấm, giai đoạn 1A của                   
Riviera Point bao gồm 549 căn hộ 2, 3 và 4 phòng ngủ              
ở Tháp 3, 4 và 5.

Khi hoàn thành, Riviera Point sẽ là khu căn hộ cao tầng 
nhất tại quận 7, TP. HCM.

Hãy liên hệ với chúng tôi để sở hữu ngay ngôi nhà mơ ước 
dành riêng cho gia đình bạn.

Hiện nay, tòa tháp 4 và tháp 5 được xây đến tầng 32

Tòa tháp 3 đã xây xong tầng 29 

Nhà mẫu Riviera Point

Lối vào cạnh số 582 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, 
Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (848) 377 38 777       Fax: (848) 377 34 292 
Email: rp@kepland.com.vn 
www.rivierapoint.com.vn
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Keppel celebrates 45 years of growth
Kỷ niệm 45 năm thành lập Tập đoàn Keppel

Khách mời danh dự Tổng thống Tony Tan (hàng đầu tiên, thứ ba từ trái sang), cùng với Ban giám đốc và Ban quản lý cấp cao Tập đoàn Keppel, 
nâng ly chúc mừng cho những năm thành công tiếp theo sẽ đến với tập đoàn Keppel

Tổng thống Tony Tan (giữa) chứng kiến Ông Choo Chiau Beng,   
Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Keppel kiêm Chủ tịch công ty 
Keppel Land (ngoài cùng bên trái) và Tiến sĩ Lee Boon Yang, Chủ tịch 
Tập đoàn Keppel (thừ hai từ trái sang) cùng đại diện trao tặng            
12 triệu đô la Singapore cho Phòng Triển lãm Nghệ thuật Quốc Gia

Lễ kỷ niệm với hơn 700 khách mời danh dự, trong đó có 
một số Đại sứ các nước và các Bộ trưởng của Singapore, 
đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình 
phát triển của tập đoàn Keppel, từ xuất phát điểm là 
một xưởng đóng tàu nhỏ đã trở thành nhà cung cấp các 
giải pháp hàng đầu thế giới cho các lĩnh vực hàng hải và 
tàu biển, môi trường bền vững và phát triển quy hoạch 
đô thị.

Keppel được niêm yết là một xưởng đóng tàu trên            
sàn giao dịch chứng khoán Singapore vào năm 1980, với 
tổng vốn trên thị trường lúc bấy giờ vào khoản 396 triệu 
đô la Singapore. Đến nay, tổng vốn theo thị trường của 
Tập đoàn đã lên đến gần 19 tỷ đô la Singapore.               
Tổng doanh thu năm và lợi nhuận ròng liên tục tương 

ứng tăng từ 723 và 87 triệu đô la Singapore vào năm 
1981, lên đến 13,9 tỷ và 2,2 tỷ đô la Singapore vào năm 
2012 (số liệu trước khi định giá lại, các khoản lỗ, thoái 
vốn).

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Ông Choo Chiau Beng, 
Tổng Giám đốc điều hành của Keppel Corporation và 
kiêm Chủ tịch của Keppel Land cho biết, “Trong chặng 
đường đã qua, chúng tôi đã trải qua nhiều thăng trầm, 
nhất là trong những giai đoạn khủng hoảng của các 
ngành hàng hải tàu biển, hay bất động sản, chúng ta đã 
phải đưa ra những quyết định hết sức khó khăn –                 
tái cấu trúc, giảm vốn hay thoái vốn. Vượt qua tất cả, 
chúng tôi luôn quan tâm đến lợi ích của đội ngũ nhân 
viên và các cổ đông, cũng như luôn thận trọng trong các 

The anniversary celebrations, which was attended by about 

700 eminent guests including several ambassadors and 

Singapore ministers, marked a signi�cant milestone in 

Keppel's growth journey from a small ship repair yard into a 

world-class solutions provider for the o�shore and marine, 

sustainable environment and urban living industries.

Keppel was listed as a shipyard on the Stock Exchange of 

Singapore in 1980 and its market capitalisation was then 

S$396 million. Today, its market capitalisation has grown to 

almost S$19 billion. The company's full year revenue and net 

pro�t have risen from about S$723 million and S$87 million 

in 1981 to S$13.9 billion and S$2.2 billion or $1.9 billion 

respectively (before revaluation, major impairment and 

divestments) in 2012.

In his speech at the gala event, Mr Choo Chiau Beng, CEO of 

Keppel Corporation and Chairman of Keppel Land, said,        

"In our businesses, we had many ups and downs especially 

in the o�shore and marine and property cycles and we had 

to make some di�cult decisions - restructuring, write-downs 

and divestments. Through them all, we have always been 

careful about employee and shareholder interests and       

mindful of our commitment to create and grow value.

"Today, we have more than 40,000 Keppelites working 

together in 30 countries worldwide, writing the next 

chapters of the Keppel story. Moving ahead, Keppel will ride 

on the sustainable urbanisation trend in Asia and elsewhere 

to provide solutions to our industry partners."

Committed to shaping the future, Keppel Corporation 

presented, as a gift to children of Singapore, the                       

commitment of S$12 million to the National Art Gallery for 

its centre for art education, which will be named                 

Keppel Centre for Art Education. In honour of all guests who 

attended the gala, Keppel also made a contribution to 

charities – Touch Young Arrows and HomeCare Assist of 

Changi Hospital – to bene�t underprivileged children and              

needy patients.

Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Tập đoàn Keppel đã vinh dự được đón tiếp                
Ngài Tony Tan, Tổng thống Nước Cộng hòa Singapore, vào ngày 6 tháng 8 vừa 
qua tại khách sạn Shangri-La. 

cam kết để tạo ra và phát triển các giá trị cho cộng đồng.

Hôm nay, chúng tôi có hơn 40,000 nhân viên của               
Tập đoàn Keppel làm việc tại hơn 30 quốc gia, đang 
không ngừng chung sức viết nên những trang vẻ vang 
mới cho tập đoàn Keppel. Hướng về phía trước, Keppel sẽ 
nắm bắt và đón đầu xu hướng về phát triển đô thị            
bền vững tại Châu Á và những nơi khác để  tiếp tục mang 
đến những giải pháp tối ưu cho các đối tác của mình.”

Cam kết góp phần tạo hình tương lai, Tập đoàn Keppel 
cam kết trao tặng 12 triệu đô la Singapore cho phòng 
Triển lãm Nghệ Thuật Quốc Gia để xây dựng trung tâm 
giáo dục về nghệ thuật, trung tâm này sẽ được mang tên 
Trung tâm Giáo dục về Nghệ thuật Keppel (Keppel Centre 
for Art Education), như là một món quà chung dành cho 
trẻ em Singapore. Để vinh danh các vị khách mời đặc biệt 
tham dự lễ kỷ niệm, Keppel cũng đã đóng góp vào quỹ    
từ thiện Touch Young Arrows and Home Care Assist của 
bệnh viện Changi, nhằm giúp đỡ trẻ em kém may mắn và 
các bệnh nhân khó khăn.

Keppel Corporation celebrated its 45th anniversary on 6 August 2013 with a gala event 
graced by the President of the Republic of Singapore, Dr Tony Tan Keng Yam, at the 
Shangri-La Hotel.
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Những ngôi nhà độc đáo
Homes of distinction
Là nhà phát triển bất động sản được lựa chọn hàng đầu, 
Keppel Land tiếp tục kiến tạo những ngôi nhà mang       
dấu ấn chất lượng riêng. Bản tin Re�ections sẽ điểm qua 
các bất động sản mới nhất tại Singapore.

Corals tại Vịnh Keppel

Với 366 căn hộ độc đáo, Corals tại Vịnh Keppel là dự án ven 
sông bán chạy nhất tại Singapore tính đến thời điểm này.

Được thiết kế bởi bậc thầy kiến trúc Daniel Libeskind, 
Corals tại Vịnh Keppel mang đến một loạt các tiện nghi 
sang trọng trải dài trên khu đất 420.000 feet vuông được 
bao bọc bởi cảnh quan thiên nhiên đẹp mắt.                      
Theo dự kiến, dự án này sẽ hoàn thành vào năm 2018.

Nằm dọc theo Bến tàu King lịch sử, cư dân có thể          
hướng tầm mắt ra phía bờ sông, khu Marina tại                 
Vịnh Keppel hoặc hồ bơi. Với phong cách sống ven sông 
cao cấp và hoàn hảo cũng như vị trí gần các nút                  
giao thông chính yếu và cửa hiệu mua sắm, Corals tại    
Vịnh Keppel là dự án ven sông được các khách mua nhà 
sáng suốt ưu tiên lựa chọn.

The Glades 

Keppel Land và Vanke, nhà phát triển bất động sản hàng 
đầu tại Trung Quốc, đã cùng bắt tay hợp tác phát triển      
dự án The Glades tại Tanah Merah, phía đông Singapore.  
Với 726 căn hộ cao cấp trên diện tích 3,2 ha, The Glades  
dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2017.

Nằm ngay cạnh bến tàu điện Tanah Merah, dự án               
The Glades nằm trong khu nhà riêng biệt lập và được      
kết nối thuận tiện với trung tâm thành phố cũng như các 
khu vực khác của Singapore thông qua các đường cao tốc 
chính. Dự án này cũng nằm gần một loạt các tiện ích và 
tiện nghi như các trường học danh tiếng, các khu      
thương mại và Sân bay Changi.

Các căn hộ của dự án có diện tích từ 500-1.450 ft2      
(tương đương từ 47m2 – 135m2), với thiết kế 1 đến 4 
phòng ngủ, được sắp đặt tinh tế và tối đa hóa không gian 
sống, đáp ứng nhu cầu của mọi gia đình, mọi phong cách. 

Marina Bay Financial Centre (MBFC), the largest integrated 
mixed-use development in Singapore’s new downtown at 
Marina Bay, celebrated its grand opening on 15 May 2013.

The ceremony was graced by the Prime Minister of                    
Singapore, Mr Lee Hsien Loong (PM Lee), and witnessed by 
senior representatives from all the shareholders of MBFC 
including the joint venture consortium of developers,    
Keppel Land, Cheung Kong (Holdings) and Hongkong Land.

A landmark in Singapore’s new downtown, MBFC is home to 
more than 20,000 o�ce workers. These include anchor 
tenants, DBS and Standard Chartered Bank, as well as other 
blue-chip tenants from di�erent business sectors such as the 
legal, resources and commodities, publishing, technology, 
and shipping, among others.

MBFC o�ers a unique work-live-play lifestyle concept 
through the integration of its commercial, residential and 
retail components. With its state-of-the-art o�ce facilities, a 
wide range of dining and retail options, and luxury 
residences that set new standards in urban living, MBFC is 
undoubtedly the heartbeat of the new downtown in 
Singapore’s Marina Bay.

Viên ngọc quý của Singapore
Singapore's crown jewel

Trung tâm tài chính Marina Bay (MBFC), dự án phức hợp 
lớn nhất tại khu đô thị mới của Singapore tại Marina Bay, 
vừa chính thức khai trương vào ngày 15/5/2013.

Buổi lễ khai trương vinh dự có sự hiện diện của                  
Thủ tướng Singapore, ông Lý Hiển Long, và được        
chứng kiến bởi các đại diện cấp cao là các cổ đông của 
MBFC bao gồm liên doanh phát triển bất động sản 
Keppel Land, Cheung Kong (Holdings) and Hongkong 
Land.

Là dấu ấn mới tại khu đô thị mới Singapore ở Marina Bay, 
MBFC là ngôi nhà chung của hơn 20.000 nhân viên công sở. 
Ngoài khách thuê chính là hai ngân hàng DBS và               
Standard Chartered, còn có nhiều khách hàng lớn thuộc 
nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau như pháp lý, hàng hóa 
và sản xuất, xuất bản, công nghệ hay vận tải tàu biển. 

MBFC kiến tạo chuẩn mực mới cho cuộc sống đô thị. Đây 
là điển hình của một môi trường sống - làm việc - vui chơi 
độc đáo, được tạo nên bởi sự kết hợp tinh tế của những 
cao ốc văn phòng cực kỳ hiện đại, những khu dân cư 
sang trọng bậc nhất và hàng loạt các trung tâm        
thương mại luôn thỏa mãn nhu cầu mua sắm và ẩm thực 
của mọi người. MBFC là điểm nhấn nổi bật nhất trong 
tổng thể khu đô thị mới tại Marina Bay, Singapore.

Ban lãnh đạo tập đoàn Keppel chào mừng Thủ tướng Lý Hiển Long 
(giữa) tại Lễ khai trương MBFC

The Glades tại Tanah MerahCorals tại Vịnh Keppel – Kiệt tác mới của Libeskind 

MBFC củng cố vị trí hàng đầu của Singapore trong lĩnh vực tại chính và thương mại tại Châu Á
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As a developer of choice, Keppel Land continues to roll out 
homes that bear its signature quality hallmark. Re�ections 
showcases the latest properties in Singapore. 

 Corals at Keppel Bay

Featuring 366 exclusive residences, Corals at Keppel Bay is 
the best selling waterfront development in Singapore 
to-date. 

Designed by master architect Daniel Libeskind, Corals at 
Keppel Bay features a host of luxurious facilities spread 
across 420,000 sq ft of landscaped grounds. The project is 
expected to be completed in 2018.

Located along the historical King’s Dock, residents can look 
forward to views of the waterway, Marina at Keppel Bay or 
the pool. With its exceptional o�ering of a complete and 
premier waterfront lifestyle as well as its proximity to key 
transportation nodes and shopping amenities, Corals at 
Keppel Bay is the choice waterfront development for  
discerning homeowners. 

The Glades 

Keppel Land and Vanke, China’s foremost property                    
developer, have joined hands to develop The Glades at 
Tanah Merah, in Singapore’s east. Comprising 726 premier 
residences on a sprawling 3.2 ha site, the development is 
expected to be completed in 2017.

Located just next to the Tanah Merah train station,                   
The Glades is situated within a mature private housing 
estate and is seamlessly connected to the city and various 
parts of Singapore via major expressways. The development 
is also close to a host of amenities and facilities including 
prestigious schools, business hubs and Changi Airport. 

The units, ranging from 500 sf to 1,450 sf in one-to 
four-bedroom con�gurations, are thoughtfully laid out and 
designed to maximise the living spaces for the needs 
of every family and every lifestyle. 




