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Dear Keppelites and friends,

Greetings for the New Year! 2016 has been an exciting and 
fulfilling year. 

Riding on the strong performance of Vietnam’s economy and the
real estate market, we launched four residential projects in
Ho Chi Minh City (HCMC), all of which have achieved
positive response. 

In District 2, Palm City achieved overwhelming response with all 
135 units of its landed development, Palm Residence, 100% booked
over one weekend in July. The 816-unit Palm Heights also achieved 
strong take-up with over 600 units booked. We have also 
successfully launched Phase One of Empire City, Linden Residences, 
at the up-and-coming Thu Thiem New Urban Area.  

The View at Riviera Point in District 7 was also met with positive 
response. Together with our partners, we opened the new link 
bridge over the Ca Cam River, enhancing the connectivity of
District 7 and HCMC as a whole, as well as benefitting thousands 
of residents in the neighbourhood, including those at Riviera Point.

We continued to strengthen our commercial portfolio with the 
grand opening of Saigon Centre retail mall. Since its opening in 
August 2016, the mall has received more than 4.5 million visitors.
The office tower, Saigon Centre Tower 2, was topped up in 
November 2016. When completed in July 2017, Saigon Centre
is poised to become the preferred business address and landmark 
in the city.

Safety remains our top priority and I am glad to share that we have 
achieved another accident-free year in 2016 through upholding 
stringent safety standards and practices. 

To steer the company to the next level, we need to continue to build 
and grow a strong team made up of highly capable individuals
with an innovative mindset and a Can Do! attitude. In 2016,
we held our first Annual Staff Conference in Vietnam which 
is one of the initiatives aimed at motivating and developing
our talents to drive further growth and create value for the company. 
We are coming up with a comprehensive action plan to enhance 
our Employer Value Proposition which would define, shape and 
integrate efforts to make Keppel Land Vietnam an Employer of Choice
in the country.

We believe that as communities thrive, we thrive. We continue
to make a positive impact to the communities through
our outreach efforts at An Phu Secondary School, Vinh Son Primary 
School as well as the Words on Wheels mobile library project.

With the relaxation of the foreign homeownership policies coupled 
with the government’s pro-business policies and Vietnam’s young 
demographics, the property market offers long term growth potential 
and opportunities. Keppel Land, having been in Vietnam for over 
two decades, is well poised to provide solutions for sustainable 
urbanisation with our quality portfolio of homes, offices and
mixed-use developments.  

I would like to take this opportunity to thank our partners and 
customers for their continued support and wish everyone a joyous 
and prosperous New Year! 

Yours sincerely,

Linson Lim
President (Vietnam), Keppel Land

Các bạn thân mến,

Xin gửi đến tất cả các bạn lời chúc mừng năm mới chân thành nhất! 
2016 là một nằm đầy thành quả và phấn khởi.

Với sự phát triển ổn định của nền kinh tế Việt Nam và thị trường
bất động sản, chúng ta đã giới thiệu bốn dự án dân cư nổi bật 
tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), tất cả đều được đón nhận
tích cực.

Tại Quận 2, Palm City đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt khi toàn 
bộ 135 ngôi nhà của Palm Residences, một dự án nhà phố biệt lập 
thuộc khu đô thị Palm City, đã được đăng ký ngay trong tuần lễ 
ra mắt vào tháng 7. Dự án Palm Heights với 816 căn hộ cũng đạt 
được doanh số ấn tượng khi hơn 600 căn hộ đã được đăng ký.
Chúng ta cũng đã ra mắt thành công giai đoạn 1 dự án Empire City,
Linden Residences, một dự án nổi bật tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

The View tại Riviera Point, Quận 7 cũng được thị trường đón nhận 
tích cực. Cùng với các đối tác, chúng ta đã khánh thành cầu vượt 
sông Cả Cấm, góp phần nâng cao năng lực kết nối của Quận 7 và 
TP.HCM, cũng như phục vụ cho hàng ngàn cư dân sinh sống trong 
các khu vực lân cận, trong đó có cư dân Riviera Point.

Chúng ta tiếp tục củng cố danh mục các dự án thương mại cùng với 
việc khai trương TTTM Saigon Centre. Kể từ khi mở cửa cho công 
chúng vào tháng 8 năm 2016, chúng ta đã chào đón hơn 4,5 triệu 
khách tham quan. Tòa tháp thương mại thứ 2 dự án Saigon Centre 
được cất nóc vào tháng 11 năm 2016. Khi hoàn tất vào tháng 7 
năm 2017, Saigon Centre sẽ trở thành một tòa nhà văn phòng được 
ưa chuộng, một công trình mang tính biểu tượng của thành phố.

An toàn lao động (ATLĐ) tiếp tục là ưu tiên hàng đầu và thật phấn 
khởi khi chúng ta tiếp tục đạt được một năm 2016 không-tai-nạn 
nhờ việc luôn tuân thủ các tiêu chuẩn và quy cách an toàn.

Để tiếp tục phát triển công ty lên tầm cao mới, chúng ta cần không 
ngừng xây dựng và vun đắp một đội ngũ nhân viên có năng lực, 
tư duy đổi mới, và một tinh thần làm–được (Can Do!). Năm 2016 
vừa qua, chúng ta cũng đã tổ chức thành công Hội nghị Nhân viên
Thường niên đầu tiên tại Việt Nam, một trong chuỗi những
phát kiến mới của chúng ta nhằm khích lệ và bồi dưỡng
nguồn nhân tài để tiếp tục thúc đẩy doanh nghiệp phát triển và
tạo ra nhiều giá trị cho công ty. Chúng ta cũng đang phát triển 
một kế hoạch hành động cụ thể với mục tiêu nâng cao thương hiệu
tuyển dụng bằng cách xây dựng, định hình và phối hợp các
hành động nhằm đưa KeppeL Land Việt Nam trở thành
nhà tuyển dụng được yêu thích tại Việt Nam.

Chúng ta tin tưởng rằng khi cộng đồng thịnh vượng, chúng ta 
sẽ lớn mạnh. Chúng ta tiếp tục tạo ra những thay đổi tích cực 
cho các địa phương thông qua việc hỗ trợ trường THCS An Phú,
lớp học tình thương Vinh Sơn cũng như dự án thư viện lưu động
Bánh xe Tri thức (Words on Wheels).

Cùng với việc nới lỏng nhiều điều kiện về sở hữu nhà ở cho người 
nước ngoài, việc ban hành nhiều chính sách “vì doanh nghiệp”
của Chính phủ, cũng như dân số trẻ, thị trường bất động sản
Việt Nam mang đến tiềm năng tăng trưởng dài hạn cũng như
nhiều cơ hội. Keppel Land, với hơn 2 thập niên hoạt động
tại Việt Nam, luôn sẵn sàng cung cấp những giải pháp
cho mục tiêu đô thị hóa bền vững  bằng một danh mục các
sản phẩm nhà ở, văn phòng, và dự án phức hợp chất lượng cao.

Nhân cơ hội này, tôi cũng xin chân thành cảm ơn các đối tác 
và quý khách hàng đã ủng hộ chúng tôi suốt thời gian qua và
xin kính chúc tất cả một năm mới an khang thịnh vượng,
vạn sự như ý.
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TÒA THÁP 2 SAIGON CENTRE VƯƠN TẦM CAO MỚI
Saigon Centre Tower 2 takes shape
Tòa tháp thứ 2 dự án Saigon Centre đang được triển khai đúng
tiến độ để có thể đưa vào vận hành vào tháng 7 năm 2017.
Lễ cất nóc công trình đã được tổ chức vào ngày 22 tháng 11
năm 2016.

Ứng dụng những cải tiến công nghệ tối tân, Saigon Centre
sở hữu hệ thống quản lý an ninh, các tiện ích và hạ tầng hiện đại.
Tòa tháp văn phòng sẽ cung cấp 44.000 mét vuông sàn văn phòng 
hạng A nằm trên 20 tầng lầu. Các văn phòng cho thuê được
thiết kế thông minh, giúp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng và mang 
đến nhiều sự linh hoạt cho khách thuê với không gian văn phòng
thoáng rộng không vướng cột và trần cao 2,8 mét.

Saigon Centre cũng đi tiên phong trong việc quản lý và 
bảo vệ môi trường, dự án được phát triển theo đúng các
Tiêu Chuẩn Xanh (Giải Vàng) được thiết lập bởi Cơ quan Quản lý 
Xây dựng Singapore và được công nhận toàn cầu. Saigon Centre 
cũng ứng dụng những công nghệ xanh tân tiến, các đặc điểm
thân thiện với môi trường nổi bật bao gồm hệ thống điều hòa
không khí và thu hồi nhiệt thải tiết kiệm năng lượng, hệ thống
chiếu sáng tiết kiệm năng lượng cho hầm để xe và sảnh chờ
thang máy, cũng như hệ thống thang máy với khả năng
chuyển sang chế độ nhàn rỗi để hạn chế tiêu thụ điện. 

Tòa tháp thứ 2 của Saigon Centre cũng mang đến nhiều
không gian xanh, từ khu vườn trên cao cho đến các khu vực
khuyến khích các hoạt động thân thiện đối với môi trường dành cho 
các khách thuê. Để đồng hành cùng khách thuê tham gia bảo vệ 
môi trường và hạn chế khí thải carbon, tòa nhà cũng cung cấp cho 
khách thuê khu vực giữ xe đạp.

Khi hoàn tất, Giai đoạn 2 dự án Saigon Centre còn mang đến
195 căn hộ dịch vụ hạng sang do Sedona quản lý.

Là dự án xuất sắc hàng đầu về mặt xây dựng và kiến trúc,
Saigon Centre Giai đoạn 2 đã được trao tặng danh hiệu
Dự án Thương mại tốt nhất và Dự án Trung tâm thương mại tốt nhất
Việt Nam tại lễ trao giải Giải thưởng Bất động sản Việt Nam
năm 2015.

Tòa tháp thứ 2, Giai đoạn hai dự án 
Saigon Centre, đã cất nóc vào ngày
22 tháng 11 năm 2016. Theo dự kiến,
tòa tháp sẽ chính thức đưa vào vận hành
vào tháng 7 năm 2017

Ảnh: Nguyễn Thế Dương (AAPhoto.vn)

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia Singapore Teo Chee Hean
(hàng đầu tiên, bên phải) và ông Linson Lim (hàng đầu tiên, bên trái), Đại diện tại
Việt Nam của Tập đoàn Keppel kiêm Chủ tịch Keppel Land Việt Nam

TIẾP ĐOÀN PHÓ THỦ TƯỚNG TẠI SÀI GÒN
Phó Thủ tướng (PTT) kiêm Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia 
Singapore Teo Chee Hean đã đến thăm TTTM Saigon Centre 
tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13 tháng 9 năm 2016,
trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Tháp tùng ngài Phó Thú tưởng là Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm
Ủy ban Quốc hội của Chính phủ Singapore về Tài chính,
Thương mại và Công nghiệp, Ông Liang Eng Hwa và Ông 
Cedric Foo, cũng như các quan chức Bộ Ngoại giao Singapore. 

Trong chuyến đi, PTT Teo đã đến thăm cửa hàng của nhiều
thương hiệu Singapore như Bee Cheng Hiang, BreadTalk và TWG.

Ông Linson Lim, Đại diện tại Việt Nam của Tập đoàn Keppel 
và Chủ tịch Keppel Land Việt Nam, đã cung cấp cho PTT Teo
bức tranh tổng quát về các hoạt động đầu tư của Keppel tại
Việt Nam.

TTTM Saigon Centre đã tiếp đón hơn 4.5 triệu khách từ khi chính 
thức khai trương vào ngày 30 tháng 7 năm 2016. 

SHOWCASE IN SAIGON
Singapore’s Deputy Prime Minister (DPM) and Coordinating 
Minister for National Security Mr Teo Chee Hean visited
Saigon Centre retail mall in Ho Chi Minh City on
13 September 2016 during an official visit to Vietnam.

He was accompanied by the Government Parliamentary 
Committee (Finance and Trade and Industry) Chairman and Deputy 
Chairman, Mr Liang Eng Hwa and Mr Cedric Foo respectively, 
as well as officials from Singapore’s Ministry of Foreign Affairs. 

During his visit, DPM Teo toured the retail spaces of homegrown 
Singapore brands such as Bee Cheng Hiang, BreadTalk and 
TWG. 

Mr Linson Lim, Country Representative (Vietnam) of Keppel 
Corporation and President (Vietnam) of Keppel Land,
gave DPM Teo an overview of Keppel’s investments in Vietnam.

Saigon Centre retail mall has received more than 4.5 million 
visitors since its opening on 30 July 2016.

Saigon Centre Tower 2 is progressing well on track for completion 
in July 2017. The office tower under Phase Two development was 
topped up on 22 November 2016.

Incorporating the latest in technological innovation,
Saigon Centre Tower 2 features modern security systems,
facilities and infrastructure. The office tower offers 44,000 sm 
of premium Grade A office space spread across 20 storeys.
Each office is designed for maximum efficiency and flexibility 
with its column-free space and a 2.8-metre floor-to-ceiling height. 

Adopting a proactive approach towards environmental 
management, Saigon Centre Tower 2 is built to the internationally-
recognised Green Mark Gold standards set by the Building and 
Construction Authority of Singapore. Fitted with the latest green 
technology, eco features include an energy-efficient air-conditioning 

plant, a heat recovery system, energy-efficient lightings for carpark 
and lift lobbies, as well as energy-efficient lifts with sleep mode 
capabilities.

Saigon Centre Tower 2 will also boasts extensive greenery,
from a unique roof garden to a green educational corner to 
foster the sharing of sustainability practices among tenants.
To encourage tenants to go green and reduce their carbon footprint,
bicycle parking lots will be provided within the building.

When fully completed, Saigon Centre Phase Two will also comprise 
195 luxury serviced apartments managed by Sedona. 

A leader in building and architectural excellence, Saigon Centre 
Phase Two was named Best Commercial Project and Best Retail 
Project at the Vietnam Property Awards 2015.
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Khoảng 570 căn hộ của dự án Palm Heights do Keppel Land hợp tác phát triển và tọa lạc trong 
khu đô thị phức hợp ven sông Palm City tại thành phố Hồ Chí Minh đã được đăng ký giữ chỗ

Keppel Land đạt được doanh số khá ấn tượng 
với hai dự án dân cư ven sông, Palm City 
và The View tại Riviera Point, tại Thành phố
Hồ Chí Minh (TP.HCM), Việt Nam.

Palm City là khu đô thị phức hợp ven sông 
rộng 30,2 ha được hợp tác phát triển bởi 
Keppel Land và hai đối tác Việt Nam là
Tiến Phước và Trần Thái. Dự án tọa lạc tại 
một vị trí đắc địa ven sông thuộc Quận 2,
dọc theo bờ sông Giồng Ông Tố và
Mương Kinh, và chỉ cách trung tâm TP.HCM
15 phút lái xe. Palm City được phát triển 
theo nhiều giai đoạn và khi hoàn tất,
sẽ cung cấp hơn 5.000 căn hộ cùng các tiện ích
thương mại, văn phòng, giáo dục và y tế. 
Khu đô thị cũng được chọn làm nơi đặt cơ sở 
mới của Trường Quốc tế Mỹ (TAS).

Palm Residence, Giai đoạn 1 của Palm City,
cung cấp 135 căn hộ bao gồm các căn nhà
liên kế, nhà phố thương mại và biệt thự
song lập. Toàn bộ các căn hộ đã được
đăng ký trong buổi giới thiệu đặc biệt vào 
cuối tháng 7, 2016. Tiếp nối thành công 
Giai đoạn 1, liên doanh tiếp tục ra mắt
thị trường 816 căn hộ Palm Heights,
Giai đoạn 2 của Palm City, vào tháng 10 
năm 2016. Palm Heights cũng được thị 
trường đón nhận tích cực với hơn 570 căn hộ 
được đăng ký với mức giá trung bình khoảng 
32.500.000 đồng một mét vuông.

Trong khi đó tại Quận 7, Keppel Land cùng 
đối tác Tấn Trường cho ra mắt The View 
tại Riviera Point, giai đoạn 1B của dự án
Riviera Point. Khoảng 1/3 trong số 345 căn hộ
được giới thiệu đã được đăng ký với mức 
giá trung bình khoảng 37.000.000 đồng
một mét vuông. Giai đoạn 1B sẽ cung cấp 
cho thị trường tổng cộng 518 căn hộ.

Riviera Point hiện là khu dân cư cao nhất 
Quận 7 với khoảng 500 mét mặt tiền sông 
Cả Cấm. Khi hoàn tất, dự án sẽ cung cấp 
2.400 căn hộ chất lượng cao, được phát triển
theo nhiều giai đoạn. Giai đoạn 1A, bao gồm
549 căn hộ đã được hoàn tất vào năm 2014.
Tính tới cuối tháng 10 năm 2016, khoảng 
95% số căn hộ đã được bàn giao.
Cũng trong tháng 9, Keppel Land và đối 
tác đã khai trương cầu đường bộ vượt sông
Cả Cấm, giúp cư dân Riviera Point có thể 
tiếp cận dễ dàng vô vàn các tiện ích tại
Khu Đô thị Phú Mỹ Hưng (đọc thêm ở trang 10).

Keppel Land has achieved strong take-up for 
its two waterfront residential developments,
Palm City and The View at Riviera Point,
in Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam.

Palm City is a 30-ha integrated waterfront 
township jointly developed by Keppel Land 
and its Vietnamese partners, Tien Phuoc and 
Tran Thai. The project is strategically located 
by the Giong Ong To and Muong Kinh Rivers 
in District 2, and is a 15-minute drive from the 
CBD. To be developed in phases, Palm City
will comprise about 5,000 apartments,
as well as retail, commercial, educational 
and medical facilities when fully completed. 
The township will also house The American 
School’s new expanded campus.

Palm Residence, Phase 1 of Palm City, 
comprising 135 landed homes ranging from 
terrace to semi-detached houses, was 100% 
booked  in a private preview held over one 
weekend in July 2016. Following its sell-out
success, Keppel Land and its partners 
launched the 816-unit Palm Heights to 
prospective homebuyers in October 2016.
As of 3 November 2016, about 570 homes
in Palm Heights have been booked at 
an average price of VND 32.5 million 
(approximately S$1,950) psm. 

Separately in District 7, Keppel Land and 
joint venture partner Tan Truong launched 
The View, Phase 1B of the Riviera Point 
development. About a third of the 345 
launched units at The View at Riviera Point 
have been booked at an average price of
VND 37 million (approximately S$2,200) psm.
The project comprises a total of 518 units.

Riviera Point is the tallest condominium in 
District 7, and has a 500m frontage of the 
Ca Cam River. When fully completed, it will 
offer 2,400 units to be developed in several 
phases. Phase 1A, comprising 549 units, 
was completed in 2014. As at end-October 
2016, about 95% of the development has 
been sold. In September 2016, Keppel Land 
and its partner opened the new link bridge 
over the Ca Cam River, providing residents 
of Riviera Point with convenient access to the 
myriad amenities in the nearby Phu My Hung 
township (read story on page 10).

ĐÁP ỨNG NHU CẦU NHÀ Ở
Meeting demand for homes
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Công trình cầu đường bộ mới vượt sông Cả Cấm tại Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) được kỳ vọng sẽ cải thiện
hạ tầng kết nối phục vụ cộng đồng dân cư. Công trình được
ông Đào Gia Vượng, Phó Chủ tịch UBND Quận 7 cắt băng
khánh thành vào ngày 22 tháng 9 năm 2016.

Được tài trợ bởi Keppel Land và Tấn Trường, liên doanh đang
hợp tác triển khai dự án Riviera Point trong khu vực, công trình
sẽ kết nối hai phường Tân Phú và Phú Thuận với trung tâm hành chính
và thương mại của quận 7, giúp cư dân có thể tiếp cận dễ dàng 
hơn vô vàn các tiện ích tại khu Đô thị mới Phú Mỹ Hưng.

Ông Linson Lim, Chủ tịch Keppel Việt Nam, chia sẻ
“Tại Keppel Land, chúng tôi tin tưởng rằng khi cộng đồng lớn mạnh,
chúng tôi cũng lớn mạnh. Cầu kết nối mới được kỳ vọng
sẽ góp phần cải thiện hạ tầng kết nối của Quận 7 nói riêng,
TP.HCM nói chung, và sẽ phục vụ hàng ngàn cư dân sinh sống
trong khu vực lân cận, trong đó có cư dân Riviera Point”.

Riviera Point là dự án dân cư cao nhất Quận 7 giáp sông Cả Cấm. 
Cho đến nay, hơn 95% số căn hộ đã tìm được chủ nhân. 

Tiếp nối thành công Giai đoạn 1A, Keppel Land tiếp tục ra mắt
thị trường 518 căn hộ thuộc Giai đoạn 1B, The View tại Riviera Point,
vào tháng 10 năm 2016.

PHONG CÁCH SỐNG BẬC NHẤT
The View, Giai đoạn 1B dự án Riviera Point, mang đến cho bạn 
phong cách sống mà khó nơi nào sánh được. Phóng tầm mắt
về phía chân trời từ khu vườn trên cao tọa lạc tại tầng 29
là quang cảnh lung linh của thành phố về đêm chắc chắn sẽ là 
một trải nghiệm tuyệt vời cho buổi tối lãng mạn của bạn. Dõi 
theo con trẻ chơi đùa khi bạn đang thư giãn trên chiếc võng tại
khu vườn trên cao.

UNPARALLED LIFESTYLE
The View, Phase 1B of Riviera Point, offers an unparalleled 
lifestyle. The sky garden on the 29th storey overlooks the horizon, 
serving up the promise of elegant evenings against the glittering 
city skyline. Watch from a distance as children frolic at the 
playground while you rest on the hammocks in the sky garden.

CẢI THIỆN HẠ TẦNG KẾT NỐI
Enhancing connectivity

A newly built bridge over the Ca Cam River in District 7 of
Ho Chi Minh City (HCMC) is set to bring increased connectivity
to the residents with its opening on 22 September 2016
by the district’s Vice Chairman of the People’s Committee,
Mr Dao Gia Vuong. 

Funded by Keppel Land and Tan Truong, joint venture partners for 
Riviera Point in the vicinity, the bridge connects the Tan Phu and
Phu Thuan Wards with the district’s administrative and
commercial centre, providing residents in the community 
convenient access to the myriad of amenities in the Phu My Hung
New Urban Area.

Mr Linson Lim, President (Vietnam), Keppel Land, said, 
“At Keppel Land, we believe that as communities thrive, we thrive.
The new link bridge is poised to enhance the connectivity
of District 7 and HCMC as a whole, and is set to benefit thousands 
of residents in the neighbourhood, including those at Riviera Point.”

Riviera Point is the tallest condominium in District 7, just a stone’s 
throw away from the Ca Cam River. To date, more than 95%
of Phase 1A have been sold.

Following Phase 1A’s success, 518 units under Phase 1B,
The View at Riviera Point, were launched in October 2016.

Phối cảnh
Phòng giải trí trên cao

Phối cảnh
Hồ bơi 50m mang phong cách nghỉ dưỡng

Ông Đào Gia Vượng (thứ ba từ trái sang), Phó Chủ tịch UBND Quận 7, TPHCM và ông Linson Lim 
(thứ tư từ trái sang) tại lễ khánh thành cầu kết nối vượt sông Cả Cấm, công trình nằm gần khu dân cư 
Riviera Point, được hợp tác phát triển bởi Keppel Land và Tấn Trường
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Positive response for
Linden Residences - Empire City
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Linden Residences, Giai đoạn 1 Empire City, hấp dẫn bởi vị trí đắc địa 
ngay tại khu đô thị mới Thủ Thiêm cùng thiết kế kiến trúc độc đáo và vô 

vàn tiện ích tiện nghi hiện đại

Sự kiện giới thiệu đắc biệt Linden Residences, Giai đoạn 1 Empire City,
đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ người mua nhà và giới đầu tư trong và 

ngoài nước với hơn 200 căn hộ đã đươc đăng ký đặt chỗ ngay tại sự kiện

Giai đoạn 1 dự án Empire City, Linden Residences, đã được
thị trường đón nhận tích cực khi hơn 80% số căn hộ đã được đăng ký
trong sự kiện giới thiệu diễn ra vào ngày 10 tháng 12 năm 2016.

Tọa lạc tại Khu Đô thị Mới Thủ Thiêm, Linden Residences bao gồm
510 căn hộ nằm trên hai tòa tháp và hai khối đế thấp tầng.
Tính đến cuối tháng 12 năm 2016, khoảng 400 trong số
510 căn hộ được ra mắt đã được đăng ký với mức giá trung bình
63  triệu đồng một mét vuông. Tiếp nối thành công của Giai đoạn 1,
Giai đoạn 2 của dự án với hơn 300 căn hộ cao cấp được dự kiến 
sẽ ra mắt thị trường vào Quý 2 năm 2017.

Empire City tọa lạc tại một vị trí chiến lược thuộc Khu Đô thị Mới 
Thủ Thiêm, được quy hoạch phát triển thành trung tâm kinh tế, 
thương mại và tài chính lớn nhất TP.HCM, mang đến hàng loạt các 
hoạt động về văn hóa và giải trí. Thông qua Đại lộ Đông – Tây và 
hầm Thủ Thiêm, thời gian di chuyển từ dự án Empire City đến khu 
trung tâm hiện hữu TP.HCM chỉ mất 5 phút. Ngoài ra, tuyến xe buýt 
nhanh đầu tiên của TP:HCM dự kiến vận hành vào năm 2019 cũng 
sẽ cải thiện đáng kể tính kết nối giữa Empire City và Quận 1.

Bên cạnh đó, dự án phức hợp ven sông cũng mang đến những
tầm nhìn rộng mở về phía sông Sài Gòn cũng như về phía trung 
tâm thành phố. Cư dân tại Linden Residences cũng tận hưởng nhiều 
lợi ích từ cơ sở hạ tầng đồng bộ cũng như nhiều tiện ích tại Khu Đô 
thị Mới Thủ Thiêm.

Keppel Land triển khai dự án Empire City cùng các đối tác Việt Nam
là Tiến Phước và Trần Thái, cũng như quỹ đầu tư bất động sản
quốc tế Gaw Capital. Phát huy kinh nghiệm sâu rộng của các bên 
trong việc phát triển hàng loạt dự án cao cấp trên khắp châu Á, người 
mua nhà có thể mong đợi những sản phẩm nhà ở chất lượng cao,
nổi bật bởi những sáng tạo tinh tế nhằm mang đến những
trải nghiệm sâu sắc.

Tiến Phước và Trần Thái hiện là hai đối tác liên doanh của
Keppel Land trong nhiều dự án tại TP.HCM. Keppel Land và
Tiến Phước đã phát triển thành công dự án khu dân cư cao cấp
The Estella với toàn bộ số căn hộ đã được bán hết và hai bên 
hiện đang triển khai dự án Estella Heights với hơn 670 căn hộ 
đã được giao dịch thành công tính đến cuối tháng 12 năm 2016
Keppel Land, Tiến Phước và Trần Thái cũng đang hợp tác phát triển 
dự án ven sông Palm City tại Quận 2.

LINDEN RESIDENCES - EMPIRE CITY
ĐƯỢC ĐÓN NHẬN TÍCH CỰC

Phase One of the much anticipated Empire City, Linden Residences, 
received positive response with more than 80% of its units booked 
during its launch over the weekend of 10 December 2016.

Located in the up-and-coming Thu Thiem New Urban Area (NUA), 
Linden Residences comprises 510 apartment units spread across 
two residential towers and two low-rise compounds. As of end-
December 2016, about 400 units of 510 launched apartment units 
have been booked at an average price of VND 63 mil. (USD 2,800) 
per sm. Riding on Phase One’s success, Phase Two featuring more 
than 300 premium apartment units, is expected to be launched in 
2Q 2017.

Empire City is strategically located within the Thu Thiem NUA which 
is planned to be developed into the largest economic, commercial 
and financial centre of Ho Chi Minh City (HCMC), offering cultural, 
entertainment and recreational activities. With the completion of 
the East-West Highway and the Thu Thiem Tunnel, it now takes only 
five minutes to drive from the waterfront site to the central business 
district. HCMC’s first ever Bus Rapid Transit line which is expected 
to be fully operational by 2019, will further enhance connectivity 
between Empire City and District 1.

In addition, the integrated waterfront development also boasts 
panoramic views of the Saigon River as well as the city. Homeowners 
of Linden Residences can also benefit from the comprehensive 
infrastructure and amenities in the Thu Thiem NUA.

Keppel Land is developing Empire City together with Vietnamese 
partners Tien Phuoc and Tran Thai, as well as international real 
estate private equity firm, Gaw Capital. Leveraging Keppel Land’s 
and its partners’ extensive experience in developing numerous 
premium projects across Asia, homebuyers can look forward 
to quality homes featuring thoughtful innovations for thoughtful 
experiences.

Tien Phuoc and Tran Thai are Keppel Land’s current joint venture 
partners for various projects in HCMC. Together with Tien Phuoc, 
Keppel Land had successfully completed and sold out The Estella 
condominium project and is currently developing Estella Heights, 
which has seen a strong take-up, with more than 670 units sold as 
of end-December 2016. Keppel Land, Tien Phuoc and Tran Thai 
are also currently developing Palm City waterfront development in 
District 2.
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Keppel Land cũng nhận được nhiều danh hiệu tại lễ trao giải thưởng
Bất động sản Euromoney năm 2016, bao gồm danh hiệu “Nhà phát triển
Bất động sản Tốt nhất Việt Nam”. Estella Heights, một dự án nổi bật
gần đây của Keppel Land tại Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh đã được
thị trường đón nhận hết sức tích cực

THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
Hallmarks of excellence

Keppel Land gặt hái được nhiều danh hiệu cao quý tại Giải thưởng
Bất động sản Euromoney 2016, củng cố vị trí một trong những
công ty bất động sản hàng đầu châu Á.

Ghi nhận những nỗ lực của công ty trong việc góp phần định hình
cảnh quan đô thị với nhiều công trình mang tính biểu tượng,
Keppel Land được vinh danh là Nhà đầu tư Bất động sản Tốt nhất 
Singapore, Việt Nam, và Myanmar. Giải thưởng Bất động sản 
Euromoney hàng năm xếp hạng các nhà đầu tư, công ty tư vấn, 
ngân hàng và các nhà quản lý đầu tư trên phạm vi toàn cầu.

Keppel Land bagged top awards for excellence at Euromoney 
Real Estate Awards 2016, cementing its position as one of Asia’s 
premier property companies. 

For its efforts in shaping city skylines with distinctive landmarks, 
the Company was named Overall Best Developer for Singapore, 
Vietnam and Myanmar. The annual Euromoney Real Estate Awards 
ranks the best developers, advisors, banks and investment managers 
globally.

CHÀO ĐÓN NĂM MỚI
Welcoming the New Year
Hơn 230 nhân viên Saigon Centre và Sedona Suites Thành phố
Hồ Chí Minh đã cùng nhau chào đón năm mới  tại khách sạn
Park Hyatt Sài Gòn vào tối 13 tháng 1 năm 2016.

Ông Wong Yew Siong, Tổng Giám đốc Keppel Land Watco,
nhân cơ hội này đã gửi lời cảm ơn tập thể nhân viên vì những
nỗ lực và đóng góp trong suốt năm qua. Saigon Centre đã khai trương
Trung tâm thương mại (TTTM) vào tháng 8 năm ngoái, và đưa
TTTM này vào vận hành một cách ổn định và hiệu quả. Tòa tháp
văn phòng 42 tầng của giai đoạn 2 cũng đang được triển khai
đúng tiến độ và đã cất nóc vào tháng 11 năm 2016.

Mang chủ đề “Hương sắc Mùa xuân”, tập thể nhân viên đã cùng nhau
thưởng thức một bữa tiệc tối thịnh soạn và các tiết mục văn nghệ
“cây nhà lá vườn” đặc sắc.

Over 230 staff from Saigon Centre and Sedona Suites
Ho Chi Minh City came together at the Park Hyatt Saigon Hotel
on 13 January 2016 to celebrate the New Year.

Mr Wong Yew Siong, General Director of Keppel Land Watco,
also took the opportunity to thank staff for their hard work 
and dedication in ensuring smooth and efficient operations at
Saigon Centre retail mall which opened with much fanfare in 
August last year. The 42-storey office tower under Saigon Centre
Phase Two development is also progressing on track, having topped 
up in November 2016.

Themed “The Scent and Beauty of Spring”, staff enjoyed a scrumptious 
dinner and a night of performances by homegrown talents from 
across different departments.

Tiệc Tất niên Saigon Centre và Sedona Suites Thành phố Hồ Chí Minh
diễn ra với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc
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Hơn 300 nhân viên Keppel Land Việt Nam đã cùng nhau thắt chặt 
tinh thần đoàn kết thông qua nhiều hoạt động trong khuôn khổ 
chuyến dã ngoại hàng năm được tổ chức vào ngày 4 và 5 tháng 11
năm 2016 tại thành phố biển Vũng Tàu.

Với chủ đề “Vươn đến Tương lai”, các nhân viên tham gia vào 
nhiều trò chơi tập thể được thiết kế dựa trên các giá trị cốt lõi 
của tập đoàn Keppel. Một hoạt động nổi bật của chương trình là 
chuyến thăm Cơ sở Bảo trợ Xã hội Cô nhi Thiên Bình tại Đồng Nai, 
các nhân viên đã giao lưu và chia sẻ với các mảnh đời bất hạnh 
đang sinh sống tại trung tâm. Tập thể nhân viên cũng tham gia 
dọn dẹp vệ sinh nhằm góp phần cải thiện môi trường sống tại đây.
Trước đó, các nhân viên cũng vận động đóng góp và đã quyên góp
được hơn 21 triệu đồng cho trung tâm.

Cô nhi viện Thiên Bình hiện đang chăm sóc nhiều trẻ em và
người lớn tuổi bị bỏ rơi, cũng như là nhiều người khuyết tật
không nơi nương tựa.

Over 300 Keppelites from Keppel Land Vietnam bonded over 
games and activities at the company’s annual retreat held from
4 to 5 November 2016 in the beach city of Vung Tau.

Themed “Race to the Future”, staff engaged in teambuilding 
games which revolved around the Keppel Group’s core values.
A highlight of the retreat was a visit to the Thien Binh Orphanage 
in Dong Nai province where Keppelites spent a morning bringing 
joy to the beneficiaries of the orphanage. Keppelites also 
tidied up the orphanage to create a better living environment.
They also distributed stationaries and necessities, as well as donated 
over VND 21 million which was raised among staff.

The Thien Binh Orphanage is a social centre for children and 
elderly who were abandoned, as well as people with disabilities.

Keppel Land tổ chức chuyến thăm tình nguyện đến
Huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 9 đến 12 
tháng 11 năm 2016 nhằm hỗ trợ cho dự án Thư viện Lưu động 
Bánh xe Trí thức (WOW). Các tình nguyện viên đã cùng các em 
học sinh ngoại thành đọc sách và chơi trò chơi. 

Keppel Land là nhà tài trợ chính cho WOW, dự án được
Keppel Land phối hợp quản lý cùng với Quỹ Quốc tế Singapore và
Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM. Cho đến nay, 11 chuyến đi
đã được tổ chức kể từ khi chương trình được khởi động vào
tháng 5 năm 2014.

Với mục đích khuyến khích văn hóa đọc sách và tự học, thư viện
lưu động đã mang đến cho hơn 3000 trẻ em từ 6-15 tuổi tại Huyện Bình 
Chánh nhiều tư liệu học tập và thiết bị truyền thông đa phương tiện.

Keppel Land organised a volunteer trip to the Binh Chanh district in 
Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam, from 9 to 12 November 2016 
in support of the Words on Wheels (WOW) mobile library project. 
During the trip, volunteers engaged children in the rural villages 
through reading and games.

WOW is sponsored by Keppel Land and managed in partnership 
with the Singapore International Foundation and HCMC’s General 
Sciences Library. To date, 11 volunteer trips have been organised 
since the programme was launched in May 2014.

Aimed at promoting a culture of reading and selflearning,
the mobile library provides over 3,000 children aged between 
six and 15 in the Binh Chanh district with access to educational 
materials and multimedia tools.

CỦNG CỐ TÌNH ĐOÀN KẾT
Strengthening bonds

BÁNH XE HI VỌNG
Wheels of hope

Chuyến dã ngoại thường niên bao gồm nhiều trò chơi tập thể ngoài trời 
vô cùng sôi động và hấp dẫn

Ông Ryan Alexander Lower, Chủ tịch Ủy ban Trách nhiệm Xã hội Keppel Land
Việt Nam, trao quà tặng cũng như toàn bộ số tiền mà nhân viên công ty
đã vận động quyên góp cho Cơ sở Bảo trợ Xã hội Cô nhi Thiên Bình

Keppel Land tổ chức chuyến thăm tình nguyện đến Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh 
nhằm hỗ trợ cho dự án Thư viện Lưu động Bánh xe Tri thức Words on Wheels

Tiết mục văn nghệ mở đầu cho đêm Gala đầy màu sắc của các nhân viên
đến từ nhiều phòng ban của Keppel Land
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HỖ TRỢ CÁC HOÀN CẢNH 
KHÓ KHĂN

Keppel Land tiếp tục đóng góp cho các cộng đồng dân cư
nơi công ty hoạt động thông qua nhiều hoạt động thiện nguyện 
nhằm hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Tại Việt Nam, ngày 21 tháng 11 năm 2016, các Tình nguyện viên 
Keppel từ Keppel Land Việt Nam đã cùng các tình nguyện viên từ 
Công ty Hòa Bình đến thăm trường THCS An Phú để trao học bổng 
cho 15 em học sinh vượt khó học giỏi. Hòa Bình là nhà thầu chính
của dự án TTTM Saigon Centre Giai đoạn 2 mà Keppel Land 
WATCO là chủ đầu tư.

Đây là năm thứ hai cả hai công ty tham gia hỗ trợ trường THCS An Phú
và tổng số tiền hỗ trợ trong năm 2016 lên đến 135 triệu đồng. 
Ngoài số tiền trên, Keppel Land và Hòa Bình cũng cung cấp cho 
trường An Phú nhiều trang thiết bị phục vụ các hoạt động dạy và 
học bao gồm một tivi, một bộ máy tính và nhiều bộ bàn ghế mới.

Keppel Land continues to give back to communities wherever
it operates through various charitable activities aimed at
empowering the lives of the disadvantaged.

In Vietnam, Keppel Volunteers from Keppel Land Vietnam 
together with volunteers from Hoa Binh Company visited An Phu  
Secondary School on 21 November 2016 to present scholarships
to 15 underprivileged children who achieved outstanding academic 
performance. Hoa Binh is Keppel Land’s main contractor for
its Saigon Centre Phase Two development.

This is the second year the two companies have pledged support 
towards An Phu Secondary School and the sponsored amount 
this year totalled VND 135 million. Keppel Land and Hoa Binh 
also provided An Phu School with new equipment including
a television set, a computer, new tables and chairs.

Additionally, Keppel Land continues to pledge support towards
Vinh Son Primary School, a private educational centre for 
disadvantaged children in District 7. The company has been 
engaging the children regularly, providing them with fresh milk 
every day, as well as educational materials and equipment.

Ông Nguyễn Đức Minh, Tổng Giám đốc Công ty Estella, trao học bổng
cho các em học sinh vượt khó học giỏi tại trường THCS An Phú

Các tình nguyện viên Keppel từ Keppel Land Vietnam và
các tình nguyện viên từ Công ty Hoà Bình đến thăm và giao lưu
với trường THCS An Phú, Quận 2, TP.HCM

Keppel Land tổ chức các chuyến thăm định kỳ đến Trung tâm Vinh Sơn,
lớp học tình thương dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Quận 7

Các tình nguyện viên Keppel giao lưu cùng các em học sinh trường Vinh Sơn

Bên cạnh đó, Keppel Land cũng tiếp tục đóng góp hỗ trợ cho 
trường Vinh Sơn, một lớp học tình thương dành cho các em học sinh
có hoàn cảnh khó khăn tại Quận 7. Công ty cũng thường xuyên
giao lưu cùng các em và cung cấp cho các em sữa tươi
mỗi ngày, cũng như dụng cụ học tập và trang thiết bị giáo dục.

Empowering the underprivileged
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Thêm một dự án cao cấp đến từ:

Tự hào giới thiệu Saigon Centre Tòa Tháp 2, dự án
văn phòng hạng A đẳng cấp tại trung tâm Thành phố
Hồ Chí Minh. 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 phát triển
và quản lý bởi Keppel Land Watco, công ty liên doanh
thuộc Keppel Land, nhà đầu tư bất động sản hàng đầu
châu Á nổi bật với một danh mục ấn tượng các dự án
thương mại đạt nhiều giải thưởng danh giá.

Saigon Centre Tòa Tháp 2 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 giữa các tầng. Ngoài ra, khách thuê
có thể tận hưởng sự tiện lợi với đa dạng các lựa chọn
mua sắm và ẩm thực trong trung tâm thương mại tọa lạc
ngay khối đế của tòa nhà cũng như trải nghiệm
sự hiếu khách và các tiện ích nghỉ dưỡng đẳng cấp khi
lưu trú tại các căn hộ dịch vụ sang trọng Sedona Suites.

SAIGON CENTRE THIẾT LẬP
CHUẨN MỰC MỚI CHO
VĂN PHÒNG LÀM VIỆC


