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Letter From Chairman

THƯ NGỎ 
CHỦ TỊCH 
HĐQT

Thành quả có được hôm nay là kết quả 
của hơn 30 năm phấn đấu không ngừng, 
Khahomex trân trọng tri ân sự ủng hộ của 
cộng đồng dân cư, sự đồng lòng từ quý cổ 
đông, sự tin tưởng của quý đối tác, sự đoàn 
kết và đóng góp của các thế hệ lãnh đạo và 
nhân viên...

The today achievement is result of more than 
30 years of non-stop striving, Khahomex would 
like to send our gracefully special thanks to 
community’s support, shareholders’ unaimity, 
associates’ trust, the solidary and contribution 
of leaders and staffs,...
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Kính thưa quý vị,

Quá trình hình thành và phát triển từ Quận 4 là quận có 
vị trí đặc thù kết nối khu vực trung tâm thành phố (Q.1, 
Q.5) với các khu đô thị mới (Q.2, Q.7), Công ty CP xuất nhập 
khẩu Khánh Hội (Khahomex) đã trăn trở không ngừng để 
làm sao phát huy lợi điểm này một cách hiệu quả nhất mà 
còn phải mang đến giá trị cộng đồng thiết thực cho địa 
phương bằng chính nguồn lực vốn có của mình. Chúng 
tôi tự hào đã đóng góp tích cực vào quá trình đô thị hoá, 
phát triển các khu dân cư văn minh, tạo thêm việc làm cho 
người lao động và gia tăng giá trị cuộc sống của người dân 
địa phương thông qua những công trình mà Khahomex 
đã triển khai tại khu vực 360 Bến Vân Đồn như Chung 
cư Khahomex 1, 2, 3 và các cơ sở dịch vụ gia tăng gồm 
Trường Mầm non Khánh Hội, Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới 
Riverside Palace, Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hatha… 
Sự ủng hộ của rất nhiều quý khách hàng đối với các công 
trình của Khahomex đã tiếp thêm cho chúng tôi sức mạnh 
và niềm tin để khẳng định năng lực Khahomex trong hoạt 
động kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Từ đó, tiếp nối sứ mệnh xây dựng chất lượng cuộc sống, 
phát huy những thành quả đã đạt được, Khahomex tiếp tục 
phát triển các dự án trung tâm thương mại - dịch vụ, cao 
ốc văn phòng và căn hộ. Các dự án mang tên Khahomex 
Tower, Khahomex Plaza đã/ đang hoàn thành và đi vào 
hoạt động,  đóng góp thêm vào danh sách các công trình 
bền vững, văn minh cho Thành phố.

Thành quả có được hôm nay là kết quả của hơn 30 năm 
phấn đấu không ngừng, Khahomex trân trọng tri ân sự ủng 
hộ của cộng đồng dân cư, sự đồng lòng từ quý cổ đông, sự 
tin tưởng của quý đối tác, sự đoàn kết và đóng góp của các 
thế hệ lãnh đạo và nhân viên, sự hiệp lực của Tổng công ty 
Bến Thành cùng các doanh nghiệp thành viên và đặc biệt 
là sự hỗ trợ của Quận Ủy, UBND Quận 4 cùng các sở, ban 
ngành Thành phố. Tất cả những tình cảm ấy chính là nguồn 
động lực quan trọng giúp chúng tôi thêm tự tin và vững 
vàng trước những thử thách trong quá trình thực hiện mục 
tiêu, sứ mệnh đã đặt ra.

Kính chúc quý vị sức khoẻ, thành đạt và hạnh phúc.

Trân trọng,

Ông PHẠM PHÚ QUỐC
Chủ tịch HĐQT / Chairman

Ladies and Gentlemen,

Formed and developed in district 4 which connects the 
city centre (district 1, district 5) with new towns (district 2, 
district 7), Khanh Hoi Export Import Joint Stock company 
(Khahomex)’s concern is not only about how to make the 
most of this location advantage, but also about bringing 
essential community’s value for local people with our 
resources.

We are proud having contributed to urbanization, 
developing civilized residents, offering more jobs for 
employers and improving local people’s life with projects 
that Khahomex has deployed at 360 Bến Vân Đồn area 
such as Khahomex Apartment 1, 2, 3 and value-added 
services including Khanh Hoi Preschool, Riverside 
Wedding and Convention, Hatha Fitness and Yoga, etc. 
The support of many customers to Khahomex’s projects 
has given us more power and belief to assert our strong 
capacity in real estate business operation.

Thus, in order to complete our mission of building life’s 
quality, promote achievement, Khahomex continues to 
develop trading-service centre as well as office building 
and apartment projects. Projects such as Khahomex, 
Khahomex Plaza has been completed, or are currently in 
progress, contributing to stable, civilized work for our City.

The today achievement is result of more than 30 years 
of non-stop striving, Khahomex would like to send 
our gracefully special thanks to community’s support, 
shareholders’ unaimity, associates’ trust, the solidary and 
contribution of leaders and staffs, the combining effort of 
Bến Thành Group, members and specially the District party 
committee, People’s committee of District 4, Ho Chi Minh 
City Authority and Government Agencies. All that they 
have done was a significant motivation that built us more 
confidence to face the challenges on the way to achieve 
our goals.

We wish you health, success and happiness.

Regards,
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GENERAL INTRODUCTION

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ 
KHAHOMEX 
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Tên doanh nghiệp:  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH HỘI

Tên giao dịch:  
KHANH HOI EXPORT – IMPORT JOINSTOCK COMPANY

Tên viết tắt: KHAHOMEX

Trụ sở chính: Lầu 6, Khahomex Building 
360A Bến Vân Đồn, P. 1, Q. 4, TP. HCM
Điện thoại: (+84-8) 3 9451 027 
Fax: (+84-8) 3 9451 028
E-mai: khahomex@khahomex.com.vn
Website: www.khahomex.com.vn

Giấy phép ĐKKD số: 0302251673 do Sở Kế hoạch và Đầu 
tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 23/03/2001.

Ngành nghề kinh tế: Kinh doanh, dịch vụ, thương mại, 
bất động sản, giáo dục mầm non.

Mã số thuế: 0302251673

Mã chứng khoán: KHA

Vốn điều lệ (tính đến 31/12/2012): 141.203.090.000 đồng

Vốn chủ sở hữu (tính đến 31/12/2013): 292.586.885.132 đồng

Tổng tài sản (tính đến 31/12/2013): 406.703.178.212 đồng

Lĩnh vực hoạt động:

• Đầu tư Bất động sản: xây dựng các khu thương mại, 
siêu thị, căn hộ.

• Kinh doanh Bất động sản: mua bán, cho thuê căn hộ, 
văn phòng và phát triển các dịch vụ bất động sản như 
quản lý và vận hành cao ốc.

• Giáo dục mầm non.

• Du lịch, giải trí và Chăm sóc sức khỏe.

• Nhà hàng tiệc cưới và Trung tâm hội nghị.

Company’s name:  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH HỘI

Transation’s name:  
KHANH HOI EXPORT – IMPORT JOINSTOCK COMPANY

Abbreviation name: KHAHOMEX

Head office: Floor 6 – Khahomex Building - 360A Bến Vân 
Đồn Street, Ward 1,  District 4, HCMC
Phone: (+84-8) 3 9451 027 
Fax: (+84-8) 3 9451 028
E-mail: khahomex@khahomex.com.vn
Website: www.khahomex.com.vn

Business license number: 0302251673 issued by Ho Chi 
Minh Authority of Planning and Investment on 23/03/2001.

Business field: enterprise, service, trade, real estate, 
preschool education.

Tax number: 0302251673

Stock code: KHA

Standard fund (to 31/12/2012): 141.203.090.000 VND

Owners’ Equity (to 31/12/2013): 292.586.885.132  VND

Gross Property (to 31/12/2013): 406.703.178.212 VND

Field of operation:

• Real Estate investment: building trading centres, 
supermarkets, apartments.

• Real Estate business: sell, purchase office and office for 
lease, develop real estate services such as managing 
and running buildings.

• Preschool education.

• Travelling, entertaining and health care.

• Wedding restaurant and Conventional centre.

TỔNG QUAN 
     KHAHOMEX
Khahomex - Overview
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TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH
Tầm nhìn

Khahomex nỗ lực hướng tới mục tiêu phát triển bền vững 
và trở thành một công ty mạnh trên 3 lĩnh vực:

• Đầu tư, kinh doanh và dịch vụ BĐS.

• Các hoạt động dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giải trí, nghỉ 
dưỡng, du lịch...

• Các loại hình giáo dục, đặc biệt là giáo dục mầm non.

Sứ mệnh

Khahomex phấn đấu mang đến một môi trường sống 
hoàn hảo cho cộng đồng dân cư thông qua việc đầu tư, 
xây dựng các công trình nhà ở, khu dân cư hiện đại, các cao 
ốc văn phòng, trung tâm thương mại và cung cấp các dịch 
vụ tiện ích.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI/ TIÊU CHÍ KINH DOANH
Giá trị cốt lõi: Uy tín – Trách nhiệm – Chất lượng – Không 
ngừng đổi mới.

Tiêu chí kinh doanh: Hài hòa lợi ích giữa Khách hàng – Cổ 
đông – Đối tác – Người lao động và Cộng đồng theo đúng 
tinh thần “Xây giá trị - Tạo niềm tin”.

• Đối với Khách hàng: Thực hiện đúng các cam kết về 
tiến độ, chất lượng, cơ sở pháp lý của các dự án đầu 
tư xây dựng và chất lượng của các loại hình dịch vụ do 
Khahomex cung cấp.

• Đối với Cổ đông:  Cam kết mang đến hiệu quả đầu tư cao 
nhất, xứng đáng với lòng tin mà các cổ đông trao cho 
Khahomex.

• Đối với Đối tác: Hướng đến mối quan hệ hợp tác lâu dài 
trên tinh thần đôi bên cùng có lợi.

• Đối với Người lao động: Xây dựng môi trường làm việc lý 
tưởng, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và lợi ích cá nhân, 
phát huy tinh thần đoàn kết vì mục tiêu chung của toàn 
doanh nghiệp.

• Đối với Cộng đồng: Gánh vác trách nhiệm, sẻ chia thành 
quả vì một cộng đồng văn minh và phát triển.10
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OUR VISION AND MISSION
Our vision

Khahomex is striving to reach our stable-developing target 
and become a strong company on three fields:

• Investment, enterprise, and Real Estate Services.

• Heath care centres, entertainment services, resorts, 
tourism etc.

• Educational settings, especially preschool education.

Our Mission

Khahomex is striving to bring a perfect living environment 
for our community through investing, building houses, 
modern residence, office buildings, commercial centres, 
and offering social services and public utilities. 

CORE VALUE/BUSINESS CRITERIA
Core value: Prestige – Reponsibility – Quality– Non-stop 
Innovation.

Business criteria: Balance benefit of Customers – Share 
holders – Associates – Employees and Community 
according to our slogan “Building value – Gaining trust”.

• To Customers: Follow strictly the pace, quality, legal clinic 
commitment of building investment  and quality of 
different types of services we offer.

• To Shareholders:  Commit to bring the highest investment 
result to gain shareholders’ trust.

• To associates: Look forward to a long term cooperation in 
terms of benefit for both parties.

• To Employees: Building an ideal working environment, 
balance between company’s benefit and individual’s 
benefit, uphold solidarity for the whole company’s goal.

• To community: be reponsible, sharing achievement for a 
developed and civilized community.
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17/02/1982: Thành lập
Ủy ban nhân dân Quận 4 thành lập Công ty Cung ứng dịch 
vụ Xuất nhập khẩu Quận 4 (Fodexim) chuyên nhập khẩu 
nguyên vật liệu, vật tư và hàng tiêu dùng phục vụ cho sản 
xuất và đời sống.

1989: Hình thành tên Khahomex
Nhằm gia tăng hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập 
khẩu hàng hóa, Công ty đã chuyển thành Liên hiệp sản xuất 
kinh doanh xuất nhập khẩu Khánh Hội với tên giao dịch là 
Khahomex. 

1990: Mở rộng và phát triển
Ngoài lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa truyền 
thống, Công ty đã mở rộng thêm các xí nghiệp gia công 
hàng xuất khẩu, cho ra đời các đơn vị vệ tinh như: Xí nghiệp 
may Khánh Hội, Xí nghiệp chế biến lâm sản Khánh Hội, Xí 
nghiệp may da Khánh, Xí nghiệp giày Khánh Hội...    

2001: Cổ phần hoá và Niêm yết trên Sàn chứng 
khoán Hose
Ngày 07/03/2001 Thủ Tướng Chính phủ ra quyết định số 
26/2001QĐ – TTG thành lập Công ty Cổ phần Xuất nhập 

khẩu Khánh Hội với vốn điều lệ ban đầu là 19 tỷ đồng, trong 
đó vốn nhà nước chiếm 29%. Tháng 08/2001 được Ủy ban 
chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho niêm yết cổ phiếu 
(KHA) trên Sàn giao dịch chứng khoán.

2002: Khởi công dự án Chung cư Khánh Hội 1
Đây là cao ốc Chung cư cao cấp đầu tiên ở Quận 4 và cũng 
là công trình đầu tiên đánh dấu sự chuyển đổi cơ cấu kinh 
doanh từ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng xuất 
khẩu thành doanh nghiệp đầu tư kinh doanh Bất động sản. 
Từ thành công này, tiếp nối là các dự án Chung cư Khánh 
Hội 2 (Khahomex Building), Chung cư Khánh Hội 3 đi vào 
hoạt động, góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu 
Chung cư Khánh Hội tại địa bàn Quận.

2003: Gia nhập Bến Thành Group
29% vốn của nhà nước được Ủy ban nhân dân Quận 4 
chuyển giao về Tổng công ty Bến Thành quản lý, Khahomex 
trở thành thành viên chính thức của Bến Thành Group với 
vốn điều lệ tăng dần đến nay hơn 141 tỷ đồng.

01/2009: Thành lập trường Mầm non Khánh Hội
Nằm trong mục tiêu xây dựng thương hiệu Khahomex trong 

QUÁ TRÌNH   
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
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việc tạo giá trị gia tăng về tiện ích môi trường sống cho 
khách hàng, Khahomex đã đầu tư xây dựng Trường mầm 
non Khánh Hội trên khuôn viên đất 3.000m2 ngay tại khu vực 
360 Bến Vân Đồn - Quận 4. Với giá trị đầu tư tương đối lớn 
nên đây là một trong những trường điểm của khu vực.

10/2009: Thành lập Sàn giao dịch Bất động sản 
Khánh Hội
Phục vụ mục tiêu chuyên môn hóa, Khahomex đã thành 
lập Công ty thành viên 100% vốn sở hữu chuyên kinh 
doanh Bất động sản, dịch vụ Bất động sản và Sàn giao dịch 
Bất động sản.

01/2010 Góp vốn thành lập Trung tâm hội nghị tiệc 
cưới Riverside Palace
Ngoài lĩnh vực kinh doanh chính, với tiềm lực sẵn có, 
Khahomex đã mở rộng đầu tư sang lĩnh vực nhà hàng tiệc 
cưới, trung tâm hội nghị.

09/2010 Thành lập Công ty Quản lý Cao ốc Khánh Hội
Các dự án cao ốc mà Khahomex đầu tư ngày càng nhiều, 
công tác quản lý đòi hỏi phải chuyên nghiệp hơn. Vì 
thế, Công ty TNHH MTV DV Quản lý cao ốc Khánh hội 

(Khaservice) thuộc 100% vốn sở hữu của Khahomex ra đời. 
Sự kiện này một lần nữa đã khẳng định thương hiệu Chung 
cư Khánh Hội của Khahomex.

12/1012 Góp vốn đầu tư Trung tâm chăm sóc sức 
khỏe Hatha
Hatha fitness & yoga ra đời với mong muốn gia tăng giá trị 
dịch vụ tiện ích về sức khỏe cho khách hàng, đối tác, cộng 
đồng dân cư đang sinh sống và làm việc tại các cao ốc của 
Khahomex.

Định hướng phát triển
Khahomex sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực Bất 
động sản, đặc biệt là phân khúc các dự án căn hộ trung 
bình khá đến cao cấp, Trung tâm thương mại và cao ốc văn 
phòng cho thuê trong khu vực trung tâm Thành phố Hồ 
Chí Minh. Các dự án sẽ khởi công và đưa vào hoạt động 
trong 2014-2016 là Khahomex Plaza và Khahomex Tower 
tại Bến Vân Đồn; Dự án Ụ Stic (Cảng Sài Gòn – Khánh Hội). 
Ngoài lĩnh vực Bất động sản, Khahomex cũng đang nghiên 
cứu đầu tư sang các lĩnh vực hứa hẹn nhiều tiềm năng khác 
như Nhà hàng tiệc cưới, Khách sạn, Resort nghỉ dưỡng và 
các dịch vụ tiện ích,… 
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FORMATION 
AND DEVELOPMENT 
17/02/1982: Established
People committee of District 4 established Import Export 
Services Company District 4 (Fodexim) specialized 
on importing materials and comsuming goods for 
manufacturing and people’s living.

1989: Addressed as Khahomex
In order to increase enterprising, manufacturing, import 
and export activities, the company has transfered to 
Manufacture Enterprise Import Export Khanh Hoi Union, 
with Khahomex as the transaction name.

1990: Extended and developed
Apart from traditional import export activities, we extended 
our company with processing export goods enterprises, 
formed satellite enterprises such as Khanh Hoi Garment 
Enterprise, Khanh Hoi Forest Products Enterprise, Leather 
Khanh Enterprise, Khanh Hoi Shoes Enterprise etc.

2001: Equitisation and posted on Hose Stock Market
On 07/03/2001 The Misniter enforced resolution number 
26/2001QĐ – TTG to establish Khanh Hoi Import- Export 

Joint Stock Company with a standard fund of 19 billion 
Vietnam dong, including 29% state-owned fund. In 08/2001, 
we got the acceptance of Government Stock Committee to 
post our stocks (KHA) on Stock Transaction Board.

2002: Began construction of Khánh Hội Apartment 1
 This is the first luxury apartment in district 4 and is also the 
first project to mark the business field transition from Import 
Export Company to Real Estate Enterprise and Investment. 
To continue that success, Khanh Hoi Apartment Building 
2 (Khahomex Building), Khanh Hoi Apartment Building 3 
were operated, in contribution to Khanh Hoi Apartment 
Building image in the district.

2003: Joined Bến Thành Group
29% state-owned fund was transfered to Ben Thanh Group 
by People of Committee of District 4, Khahomex became 
an officially of Bến Thành Group with increasing stardard 
fund which is more than 141 billion Vietnam dong by now.

01/2009: Established Khanh Hoi Preschool
Khahomex built Khanh Hoi Preschool as a part of building 
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our trademark in making added value on living environment 
utilities for our customers. Having rather big investment 
fund, this is one of the best schools in this area.  

10/2009: Established Khánh Hội Real Estate 
Transaction Board
To achieve specialization purpose, Khahomex established 
member company with 100% owners’ fund that was 
specialized on real estate business, real estate service and 
Real Estate transaction Board.

01/2010: Invested to Riverside Palace Wedding and 
Convention
Apart from main business field, Khahomex extended our 
investment to wedding restaurants, conventional centres 
with our potential resource.

09/2010: Established Khanh Hoi Building 
Management Company
Since the blooming of building projects that we invested in, 
we had to professionalize our management on them. Thus, 

Khanh Hoi Building Management Service One Member 
Limited Company (Khaservice) with 100% Khahomex’s fund 
was established. This event asserted Khanh Hoi apartment 
building trademark of Khahomex.

12/1012: Invested to Hatha Fitness and Yoga
Hatha Fitness & Yoga was established to increase utilities 
service value on health of our customers, associates, 
local people that were living and working in Khahomex 
buildings.

Development orientation 
Khahomex will continue to increase our investment in 
Real Estate field, especially fair to luxury buildings, plaza 
and office buildings for lease in Ho Chi Minh City centre. 
Khahomex Plaza and Khahomex Tower (at Bến Vân Đồn) 
projects, Ụ Stic project will begin construction and start 
operating in 2014 – 2016. Apart from Real Estate field, 
Khahomex is also working on investment researches of 
other potential fields such as wedding restaurant, hotel, 
resort and utilities services. 
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Thư ký HĐQT / Secretary to BOD
Trợ lý TGĐ / CEO’s Assistant

Phòng Đầu tư
Investment Department

Phòng Tài chính - Kế toán
Finance - Accountanting Department

Phòng Kế hoạch - Kinh Doanh
Planning & Business Department

Bộ phận Giám sát  
Thủ tục pháp lý

Legal Supervisory Unit

Bộ phận Phát triển& QL Dự án
Projects Development & 

Management Unit

Bộ phận Tài chính
Finance Unit

Bộ phận Marketing
Marketing Unit

Bộ phận Kế toán
Accounting Unit

Bộ phận Kinh doanh
Business Development Unit

Bộ phận Quan hệ cổ đông
Investor Relations Unit

Bộ phận IT & QT website
IT & Website Administration Unit

Bộ phận Kế hoạch - Chiến lược
Planning - Strategy Unit

Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch
Bất động sản Khánh Hội

Khanh Hoi Real Estate Transaction Board One Member 
Limited Company

(KhaProperty)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ quản lý 
cao ốc Khánh Hội

Khanh Hoi Building Management Service  
One Member Limited Company

(Khaservice)

Bộ phận Kỹ thuật
Engineering Unit

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
KHAHOMEX
Organization structure
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Đại hội đồng cổ đông
shareholders’ meeting

Ban Kiểm soát
Supervisory Board

Phó Tổng Giám đốc
Deputy CEO

Phòng Nhân sự - Hành Chính
HR - Administrative Department

Bộ phận Nhân sự
HR Unit

Ban kiểm soát nội bộ
Internal Supervisory Board

Tổ thẩm định Dự án đầu tư
Investment Projects Evaluation Team

Bộ phận Hành Chính
Administrative Unit

Bộ phận Pháp chế
The Legal Unit

Hội đồng quản trị
Board of Directors

Tổng Giám đốc
Chief Executive Officer

Các Ban quản lý Công trình
Projects Management Boards

Bộ phận Giám sát kỹ thuật
Engineering Supervisory Unit

Bộ phận Kế toán Giám sát vật tư
Supplies Accounting  

& Supervisory Unit

Bộ phận Giám sát khối lượng
Volume Monitoring Unit

Công ty TNHH MTV
Mầm non Khánh Hội

Khanh Hoi Preschool One Member Ltd Co.

Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khoẻ  
và giải trí Khánh Hội

Khanh Hoi Healthcare & Entertainment Joint Stock Company
(Hatha)

w
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2

43

1

(Từ trái qua: Ông Lê Văn Truông, Ông Nguyễn Thi,  
Ông Đinh Lê Chiến, Bà Nguyễn Ngọc Hạnh)

(From the left: Mr. Lê Văn Truông, Mr. Nguyễn Thi,  
Mr. Đinh Lê Chiến, Ms. Nguyễn Ngọc Hạnh)

GƯƠNG MẶT 
KHAHOMEX

KHAHOMEX PEOPLE 

(Lãnh đạo/Nhân viên tiêu biểu)

Leader/Typical Staff
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ÔNG LÊ VĂN TRUÔNG
Chức vụ:  Thành viên HĐQT Khahomex  
 (Từ 2012 đến nay)

 Nguyên Phó CT thường trực HĐQT Khahomex  
 (Từ 2009 đến2012)  

   Nguyên Chủ tịch HĐQT, TGĐ Khahomex  
 (Từ 2001đến 2009)

Ông Lê Văn Truông – là vị lãnh đạo tinh thần của Khahomex. 
Ông Truông đã gắn bó với Khahomex ngay từ những ngày đầu 
thành lập và đã dành toàn bộ tâm huyết cho sự nghiệp phát 
triển của Khahomex. Gần 30 năm sống, làm việc và trăn trở vì 
Khahomex, ông được xem là một nhà lãnh đạo tài ba, linh hoạt 
và có tầm nhìn, luôn uyển chuyển lèo lái Khahomex phù hợp 
với xu thế phát triển của thị trường và khu vực. Ông Truông 
cũng chính là người đã đưa Khahomex đến một tầm cao mới 
với quyết định táo bạo, đúng đắn là chuyển hướng từ mô hình 
sản xuất, kinh doanh tiểu thủ công nghiệp sang lĩnh vực kinh 
doanh Bất động sản chuyên nghiệp như ngày nay.

Mr. LE VAN TRUONG
Position:  Khahomex Board of Directors’ member  
 (From 2012 to now) 

 Permanent Vice President of Khahomex Board of Director   
 (From 2009 to 2012)  

   Chairman of the Board of Directors,  
 Khahomex General Manager          
 (from 2001 to 2009)

Mr. Le Van Truong– is the inspirational leader of Khahomex. 
He has been with Khahomex from the very first days of the 
company and has spent all of his dedication for Khahomex’s 
development. During 30 years of life working for Khahomex, 
he is considered a talented, flexible and visioned leader. He 
has been managing Khahomex appropriately with market and 
area orientation. He is also the person who brought Khahomex 
to a new position with his right decision that changed the 
company’s direction from cottage industry to real estate.

ÔNG ĐINH LÊ CHIẾN 
Chức vụ:  Thành viên HĐQT Khahomex 
 (Từ 2004 đến nay)

Ông Đinh Lê Chiến hiện là Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu 
tư tài chính (VAFI), đồng thời nắm giữ vị trí quản lý chủ chốt 
của hơn 06 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả thuộc nhiều 
lĩnh vực như: Dalat Milk, Haprosimex, Hóa An,… Ông là một 
trong những nhân tố quan trọng góp phần định hướng các 
chiến lược phát triển đúng đắn, đảm bảo cho tài chính của 
Khahomex luôn dồi dào và ổn định.

Mr. DINH LE CHIEN 
Position:  Khahomex Board of Directors’ member 
 (from 2004 to now)

Mr. Dinh Le Chien is currently the Vice president of Vietnam 
Association of Financial Investors (VAFI), and is also holding 
key managing position of more than 06 companies that work 
effectively in different fields such as Dalat Milk, Haprosimex, Hóa 
An etc. He is one of significant factors that contribute to orient 
right development, to ensure Khahomex’s stable finance.

ÔNG NGUYỄN THI 
Chức vụ:  Chủ tịch HĐQT Khahomex 
 (Từ 2009 đến nay) 

Ngoài vai trò là Chủ tịch HĐQT Khahomex, ông Nguyễn Thi 
hiện đang đảm nhận nhiều vị trí quan trọng ở các tổ chức 
khác như: thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công 
ty Bến Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ khí Tân Bình, 
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Văn hóa tổng hợp Bến Thành.

Chính những kinh nghiệm quý báu được đúc kết từ vai trò 
của một nhà lãnh đạo cao cấp ở nhiều lĩnh vực mà ông được 
xem là một điểm tựa vững chắc của Khahomex trong hoạch 
định chiến lược và định hướng phát triển cho công ty.

Mr. NGUYEN THI 
Position:  Chairman or Khahomex Board of Directors  
 (From 2009 to now)

Apart from being Chairman of Khahomex Board of Derectors, 
Mr. Nguyễn Thi is currently holding many important 
positions in other organizations such as: Consultant Board’s 
member, Vice president of Ben Thanh Group, Chairman 
of Tan Binh Mechanics Joint Stock Company’s Board of 
Directors, Chairman of Ben Thanh General Cultural Joint 
Stock Company’s Board of Directors.

Due to Mr. Thi’s precious experience gained from being 
a senior leader in various fields, he is considered a stable 
foundation for Khahomex in strategy’s planning and 
development orientation.

BÀ NGUYỄN NGỌC HẠNH  
Chức vụ:  Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Khahomex 
 (từ 2012 đến nay )

Bà Nguyễn Ngọc Hạnh là cán bộ nữ trẻ tuổi nhất nằm trong 
đội ngũ Quản lý cấp cao tại Khahomex. Chính sức trẻ, lòng 
nhiệt huyết và tinh thần đổi mới của bà đã mang đến nhiều 
năng lượng và hứa hẹn một sự phát triển vượt bậc của 
Khahomex trong tương lai.

Bà Hạnh hiện đang đảm nhiệm nhiều vị trí then chốt tại các 
đơn vị thành viên như: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Sàn GD 
BĐS Khánh Hội, TV HĐQT Riverside Palace, Chủ tịch HĐQT 
Cty CP Chăm sóc sức khỏe và giải trí Khánh Hội, Chủ tịch 
Trường Mầm non Khánh Hội.

Ms. NGUYEN NGOC HANH 
Position:  Board of Directors’ member, Khahomex General 
Manager  (from 2012 to now).

Ms. Nguyễn Ngọc Hạnh is the youngest female leader in the 
senior managers team at Khahomex. Her youth, dedication 
and innovation has brought much energy and promise a 
rapidly increasing development of Khahomex in the future. 

Ms. Hạnh is currently holding many significant positions 
at member organizations such as:  President of Khanh 
Hoi Real Estate Transaction Board One Member Limited 
Company, Riverside Palace Board of Directors’ member, 
Chairman of Khanh Hoi Healthcare and Entertainment 
Joint Stock Company’s Board of Directors, Khanh Hoi 
Preschool’s President.
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KẾT QUẢ KINH DOANH
QUA CÁC THỜI KỲ
Performance history

2001

Tỷ lệ Cổ tức
Divident rate

 9% 

Lợi nhuận trước thuế
Profit before tax

6,025 

Doanh thu thuần
Net sales

140,045 

2010

Tỷ lệ Cổ tức
Divident rate

 20% 

Lợi nhuận trước thuế
Profit before tax

 61,632 

Doanh thu thuần
Net sales

 129,371

2005

Tỷ lệ Cổ tức
Divident rate

 18% 

Lợi nhuận trước thuế
Profit before tax

 15,716 

Doanh thu thuần
Net sales

226,719 
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2011

Tỷ lệ Cổ tức
Divident rate

 15% 

Lợi nhuận trước thuế
Profit before tax

31,908

Doanh thu thuần
Net sales

103,233 

2012

Tỷ lệ Cổ tức
Divident rate

 15% 

Lợi nhuận trước thuế
Profit before tax

41,126

Doanh thu thuần
Net sales

79,002

2013

Tỷ lệ Cổ tức
Divident rate

15%

Lợi nhuận trước thuế
Profit before tax

42,639

Doanh thu thuần
Net sales

65,237

w
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CÁC CÔNG TY
    THÀNH VIÊN

MEMBERS
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TRƯỜNG MẦM NON KHÁNH HỘI
Khanh Hoi Preschool

360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08. 39401734
Email: mamnonkhanhhoi@yahoo.com.vn
Website: www.mamnonkhanhhoi.edu.vn
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Trường Mầm Non Khánh Hội tọa lạc tại số 360D 
Bến vân Đồn phường 1 - quận 4. Diện tích trường 
là 3000m2, với 14 phòng học, 1 bếp ăn 1 phòng y 
tế. Ngoài ra trường còn có các phòng chức năng 
như phòng Âm nhạc, phòng Thể dục với đầy đủ 
các dụng cụ cho các bé hoạt động.

Điểm nổi bật nhất của Trường Mầm Non Khánh 
Hội là sân chơi rộng rãi, thoáng mát, nhiều cây 
xanh, trang bị khu vực sân chơi ngoài trời tiện nghi 
và đa dạng, phù hợp với tất cả đối tượng trẻ từ nhà 
trẻ đến mẫu giáo. 

Các hoạt động ở lớp học được thực hiện cập nhật 
theo chương trình mới. Mỗi tiết học được tổ chức 
nhẹ nhàng, đơn giản phù hợp với đặc điểm tâm lý 
từng lứa tuổi. 

Khu vực bếp ăn sạch sẽ, đảm bảo quy trình bếp 
một chiều. Chế độ dinh dưỡng và an toàn thực 
phẩm luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhà 
trường. Thực đơn thay đổi mỗi tuần, các chế phẩm 
từ sữa luôn được sử dụng để làm phong phú thêm 
thực đơn của bé.

Mầm non Khánh Hội xây dựng một môi trường 
giáo dục an toàn – thân thiện – tận tâm và kiên 
định hoạt động với thông điệp “Hãy yên tâm khi 
gửi con đến với trường”.

Khanh Hoi Preschool is located at 360D Ben Van 
Don, Ward 1, District 4. The school area is 3,000sqm 
including 14 classrooms, a kitchen and a clinic.

service room. In addition, the school also has well 
equipped function infrastructure such as music 
room, gym.

The most outstanding part of Khanh Hoi 
Preschool is the spacious area with many trees, 
well-equipped playground that is suitable for all 
children from nursery to kindergarten.

Classroom activities are designed according 
to new educational programme. Every lesson 
is relaxing, simple for kids at each particular 
age group.

The kitchen area is clean, meets industrial 
standards. Nutrition and food safety and quality 
are our priorities. Menu is changed every week, 
lactic products are used to enrich students’ menu. 

Khanh Hoi preschool build an educational 
environment that is Safe – Friendly – Dedicated 
and determined with a slogan “Our school is a 
place you can trust”.
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Với tiền thân là Trung tâm Giao dịch Bất động sản 
trực thuộc Khahomex, Công ty TNHH MTV Sàn 
giao dịch Bất động sản Khánh Hội – KhaProperty 
chính thức đi vào hoạt động từ năm 2009.

Lĩnh vực hoạt động: tư vấn, môi giới và sàn giao 
dịch bất động sản. 

Khaproperty cung cấp cho khách hàng nhung 
sản phẩm, dịch vụ tốt nhất trong ngành địa ốc; 
Đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội, cho 
tương lai phát triển của cộng đồng; Tạo lập một 
môi trường làm việc năng động, hiệu quả tạo 
điều kiện phát triển năng lực của tập thể nhân 
viên trong công ty.

KhaProperty chú trọng đến công tác đào tạo và 
phát triển đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp để 
giúp khách hàng chọn lựa được những sản phẩm, 
dịch vụ phù hợp cũng như tư vấn các giải pháp tài 
chính, pháp lý cho khách hàng khi tham gia giao 
dịch bất động sản. 

Previously being Real Estate Transaction Centre 
belonged to Khahomex, Khanh Hoi Real Estate 
Transaction board One Member Limited Company 
has officially been in operation since 2009.

Operation field: consulting, agency and real estate 
transaction board.

Khaproperty provides customers with the best 
products and services in the real estate industry; 
contributes to the socio-economic and future 
development of the community; creates a 
dynamic and efficiency working environment 
which aim to capability development of all staff.

KhaProperty attach special importance to training 
and developing professional sale team with the 
purpose is to help customers deciding suitable 
products and services as well as consulting them 
on financial and legal solution. 
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Địa chỉ : 360D Bến Vân Đồn, P. 1, Q. 4, TP. HCM
Tel: (+84-8) 22287691 - 22188009
Website: www.khaproperty.vn

SÀN GIAO DỊCH BĐS  
KHÁNH HỘI KHAPROPERTY
Khanh Hoi Real Estate Transaction Board 
KhaProperty
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CÔNG TY DỊCH VỤ QUẢN LÝ 
CAO ỐC KHÁNH HỘI KHASERVICE 
Khanh Hoi Building Management Service
One Member Limited Company (Khaservice)

Địa chỉ: 360B Bến Vân Đồn, P. 1, Q. 4, TP. HCM
Tel: (+84-8) 3832 5041 
Fax: (+84-8) 39453283
Email: khaservice@gmail.com
Website: www.khaservice.com.vn
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Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Quản lý 
Cao ốc Khánh hội – KhaService được thành lập 
tháng 10/2010 với 100% vốn chủ sở hữu của 
Khahomex hoạt động trong lĩnh vực Quản lý vận 
hành cao ốc cùng những dịch vụ bổ trợ khác như: 
dịch vụ giữ xe với công nghệ thẻ thông minh hiện 
đại, dịch vụ bảo trì sửa chữa điện, nước, điện lạnh, 
bảo vệ, vệ sinh, giặt ủi, …

KhaService đang Quản lý và vận hành các Cao ốc: 
Chung cư Khánh Hội 1, Chung cư Khánh Hội 2 
(Khahomex Building), Chung cư Khánh Hội 3, Cao 
ốc Orient Apartment, Tòa nhà Periot và 02 bãi xe 
với diện tích hơn 15.000m2..

Với đội ngũ hơn 100 cán bộ công nhân viên được 
đào tạo bài bản và chuyên nghiệp, cộng với năng 
lực và kinh nghiệm sẵn có, đây là một trong những 
lợi thế rất lớn để Khaservice phát triển thành một 
công ty mạnh về dịch vụ quản lý cao ốc và các 
dịch vụ khác trong khu vực Quận 4 và các khu 
vực lân cận.

KhaService hướng đến lợi ích của khách hàng, 
nhà đầu tư và cộng đồng cư dân với tiêu chí: “Dịch 
vụ tốt nhất, tiện lợi nhất và mang đến sự hài lòng 
nhất cho khách hàng”.

Khanh Hoi Building Management Service One 
Member Limited Company – KhaService was 
established in 10/2010 with 100% owners’ fund of 
Khahomex. It operates in the field of running and 
managing building and many additional services 
such as modern Smart ID parking, electricity and 
water system mantainance, security, cleaning, 
laundry services, etc. 

KhaService is running and managing these 
Buildings: Khánh Hội Apartment Building 1, 
Khánh Hội Apartment Building 2 (Khahomex 
Building), Khánh Hội Apartment Building 3, Orient 
Apartment Building, Periot Building and two 
parking lots of 15,000 sqm.

With a team of over 100 officers and staff are 
trained and professional, plus their available 
capacity and experience, this is one of Khaservice’s 
important advantages to develop into a strong 
company in building management services and 
others in District 4 and the neighborhood.

KhaService aims at benefit of our customers 
and community with a slogan: Offering the best 
and most convenient service that can satisfy our 
customers”.
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CÁC CÔNG TY 
LIÊN KẾT 

CTY CP BĐS 
BẾN THÀNH – ĐỨC KHẢI 
Bến Thành – Đức Khải Real 
Estate Joint Stock Company 

71-79 Đồng Khởi, 
P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM
Tel: 08-6261 8888
Fax: 08-6261 9999
www.benthanh-duckhai.com

ASSOCIATES

TRUNG TÂM 
HATHA FITNESS & YOGA
Hatha Fitness & Yoga Centre

360C Bến Vân Đồn, P. 1, 
Quận 4, Tp. HCM
Tel: (+84-8) 3826 5388
www.hatha.com.vn

CTY CP TMDV 
LÂU ĐÀI VEN SÔNG
RIVERSIDE PALACE 
Riverside Palace Wedding 
Restaurant and Convention

360D Bến Vân Đồn, 
Phường 1, Quận 4, Tp.HCM
Tel:  (84-8) 6256.8888
Fax: (84-8) 6256.9999
www.riversidepalace.vn

CTY CP BẾN THÀNH LONG HẢI
TROPICANA BEACH 
RESORT& SPA
Bến Thành Long Hải Joint Stock Company 
– Tropicana Beach Resort & Spa

Tỉnh lộ 44A, thị trấn Phước Hải, 
huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu
Tel:(8464) 367 8888
Fax: (8464) 367 9999
www.tropicanabeachresort.com
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CTY CP CĂN NHÀ MƠ ƯỚC 
ĐÔNG NAM
Đông Nam Dream House 
Joint Stock Company

58/1 - 58/2 Trần Xuân Soạn, 
P. Tân Kiểng, Q. 7, TP. HCM 
Tel: (+84-8) 3 872 8148 
        (+84-8) 3 872 2701
www.dreamhouse.vn

CTY CP ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – 
THƯƠNG MẠI CỦ CHI
Củ Chi Industrial Investment and 
Development Joint Stock Company 

Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, 
Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (84 8) - 38 92 05 87
Fax: (84 8) - 38 92 10 08
www.cidico.com.vn 

CTY CP THƯƠNG MẠI  
PHÚ NHUẬN – PNCO 
Phú Nhuận Trading Joint Stock 
Company– PNCo

314-316-318 Phan Đình Phùng, 
P. 1, Q. Phú Nhuận
Tel: (084) 3844 0816 
Fax: (084) 3844 3980
www.pnco.vn 

CTY CP KỸ THUẬT XÂY DỰNG  
PHÚ NHUẬN 
Phú Nhuận Construction Joint 
Stock Company

Lầu 2 Lô C Cao ốc Pntechcons  
48 Hoa Sứ, P. 7,  
Q. Phú Nhuận, TP. HCM
Tel: (08) 3517 3674 - 3517 3675
Fax: (08) 3517 2490
www.pntechcons.vn
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DỰ ÁN
TIÊU BIỂU
PROJECTS HIGHTLIGHTS 



DỰ ÁN CHUNG CƯ KHÁNH HỘI 1
Khanh Hoi 1 Apartment Building Project

Vốn đầu tư : 170 tỷ 
Diện tích : 5.238 m2

DT Xây dựng : 3.280 m2

Tổng DT sàn xây dựng: 43.715,39 m2

Quy mô: 1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 14 tầng cao với 330 căn hộ
Vị trí: 360C Bến Vân Đồn, P.1, Quận 4, Tp. HCM.

Investment fund: 170 billion Vietnam Dong
Area: 5,238 sqm
Area of construction: 3,280 sqm
Gross floor area: 43,715.39 sqm
Size: 1 basement, 1 ground floor, 14 stories with 330 apartments
Location : 360C Bến Vân Đồn Street, Ward 1, District 4, HCMC.
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Dự án Chung cư Khánh Hội 1 được xem là 
cột mốc đánh dấu bước chuyển mình của 
Khahomex từ đơn vị sản xuất kinh doanh tiểu 
thủ công nghiệp, gia công truyền thống sang 
lĩnh vực đầu tư và kinh doanh Bất động sản.

Dự án được chính thức khởi công năm 2002, 
hoàn thiện đưa vào sử dụng tháng 4/2005. 
Tại thời điểm bấy giờ, dự án được xem là 
điểm nhấn của khu vực với mô hình chung 
cư có thiết kế hiện đại, được xây dựng với tiêu 
chuẩn chất lượng cao có tầng trệt và tầng 
lửng là khu kinh doanh thương mại dịch vụ, 
tầng 15 là các Penthouse rộng từ 200m2 có 
thiết kế sân vườn. 

Khanh Hoi 1 Apartment Building Project 
is considered as a landmark that shows 
a Khahomex’s transition from a cottage 
industry enterprise to a real estate investment 
and trading company. 

The project officially started in 2002, was 
finished and put in operation in 4/2005. At 
the time, it was considered as a District 4’s 
highlight with modern designed building, 
was built to meet high quality standard with 
Service Trading Area on the Ground and 
Middle floor and Penthouses which were 
designed to be at least 200 sqm with gardens 
inside on Floor 15.
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DỰ ÁN CHUNG CƯ KHÁNH HỘI 2
Khanh Hoi 2 Apartment Building Project 

Vốn đầu tư: 200 tỷ 
Diện tích: 3.414 m2

DT Xây dựng: 1.707 m2

Tổng DT sàn xây dựng: 33.393 m2

Quy mô: 1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 18 tầng cao 
với 260 căn hộ và 06 tầng văn phòng với diện 
tích 2.000m2

Vị trí: 360A Bến Vân Đồn, P.1, Quận 4, Tp. HCM

Investment fund: 200 billion Vietnam Dong
Area: 3,414 sqm
Area of construction: 1,707 sqm
Gross floor area: 33,393 sqm
Size: 1 basement, 1 ground floor, 18 stories with 
260 apartments and 06 offices floors in an area 
of 2,000 sqm
Location : 360A Bến Vân Đồn Street, Ward 1, 
District 4, HCMC
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Tiếp nối thành công từ dự án Chung cư Khánh 
Hội 1, Chung cư Khánh Hội 2 – Khahomex 
Building khởi công vào tháng 04/2007 đưa vào 
hoạt động từ đầu năm 2009.

Khahomex Building đã góp phần xây dựng nếp 
sống văn minh và mang đến một sức sống mới 
cho khu dân cư 360. Nhiều doanh nghiệp lớn như 
Lavie Việt Nam, Haprosimex, Đại Thuận, Biomedic,... 
đã chọn Khahomex Building để đặt văn phòng đại 
diện và hoạt động hiệu quả tại đây.

To continue Khánh Hội 1 Apartment Building, 
Khánh Hội 2 Apartment Building– Khahomex 
Building was launched in 04/2007 and was put 
in operation from the beginning of 2009.

Khahomex Building has contributed to a 
civilized lifestyle and blown a new wind to 360 
Bến Vân Đồn community. Many big companies 
such as Lavie Vietnam, Haprosimex, Đại Thuận, 
Biomedic etc. has chosen Khahomex Building as 
their head offices and operated effectively here.
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DỰ ÁN CHUNG CƯ KHÁNH HỘI 3
Khanh Hoi 3 Apartment Building Project  

Vốn đầu tư: 150 tỷ
Diện tích: 1.832 m2

DT Xây dựng: 1.042 m2

Tổng DT sàn xây dựng: 13.996 m2

Quy mô: 1 tầng hầm, 1 tầng lửng, 11 tầng 
cao với 124 căn hộ
Vị trí: 360G – 360Bis Bến Vân Đồn, P. 1,  
Quận 4, Tp. HCM

Investment fund: 150 billion Vietnam Dong
Area: 1,832 sqm
Area of construction: 1,042 sqm
Gross floor area: 13,996 sqm
Size: 1 basement, 1 middle floor, 11 stories 
with 124 apartments
Location : 360G – 360Bis Bến Vân Đồn Street,  
Ward 1, District 4, HCMC

Chung cư Khánh Hội 3 đưa vào hoạt động 
tháng 08/2011 với kiến trúc và chất lượng 
hướng đến đối tượng khách hàng cao cấp. Tất 
cả các căn hộ đều được trang bị 02 máy lạnh, 
dàn tủ bếp cao cấp, lót sàn gỗ sang trọng và 
hệ thống báo cháy tự động.

Sự ra đời của Khánh Hội 3 một lần nữa khẳng 
định sự thành công của công tác xây dựng 
khu dân cư mới 360 Bến Vân Đồn và những 
cam kết từ Khahomex với cộng đồng dân 
cư về chất lượng đầu tư xây dựng công trình 
cũng như chất lượng môi trường sống.

Apartment Building Khánh Hội 3 was in 
operation in 08/2011 with design and quality 
for high-class customers. All apartments 
were equipped with 02 air conditioning, 
high quality cupboard kitchen, high standard 
of wooden floor and automatic fire alarm 
system. 

The launching of Khánh Hội 3 Building, again, 
assured the success of 360 Bến Vân Đồn new 
community and Khahomex’s commitment 
about our building’s quality as well as living 
environment’s qualily.
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DỰ ÁN CAO ỐC  PHỨC HỢP KHÁNH HỘI 
Khanh Hoi Building Complex Project 
Khahomex Tower

Vốn đầu tư: 600 tỷ
Diện tích: 2.904,4 m2

DT Xây dựng: 1.163 m2

Tổng DT sàn xây dựng: 36.856 m2

Quy mô: 2 tầng hầm, 1 tầng lửng, 25 tầng cao
Vị trí: 56 Bến Vân Đồn, P.12, Quận 4, Tp. HCM

Khahomex Tower là dự án Cao ốc phức hợp 
gồm Trung tâm Thương mại – Dịch vụ - Văn 
phòng – Căn hộ trong giai đoạn 2014 - 2016

Khahomex Tower có vị trí thuận lợi khi nằm 
trong quy hoạch lõi trung tâm của thành phố 
trong tương lai, mặt tiền hướng ra đường 
Bến Vân Đồn và Đại lộ Võ Văn Kiệt - tuyến 
đường vừa được mở rộng, nâng cấp và được 
đánh giá là đẹp nhất Tp. HCM. Đây cũng là 
khu vực thường xuyên được chọn làm nơi tổ 
chức nhiều sự kiện, lễ hội lớn của thành phố.

Dự án hướng đến lối kiến trúc hiện đại, tạo 
nên điểm nhấn ấn tượng cho khu vực và góp 
phần nâng cao chất lượng, môi trường sống 
cho người dân nơi đây.

Investment fund: 600 billion Vietnam Dong
Area: 2,904.4 sqm
Area of construction: 1,163 sqm
Gross floor area: 36,856 sqm
Size: 2 basement, 1 middle floor, 25 stories
Location : 56 Bến Vân Đồn Street, Ward 12, 
District 4, HCMC.

Khahomex Tower is a Building Complex 
including Commercial Centre – Service 
Centre – Offices – Apartments in the period 
of  2014 – 2016.

Khahomex Tower has an advantage location 
as it is a part of the City future’s planning of 
city centre core, which faces Bến Vân Đồn 
Street and Võ Văn Kiệt Avenue. This Avenue 
has just been extended, upgraded and being 
considered as the most beautiful one in Ho 
Chi Minh. This is also an area where many big 
events, festivals take place. 

The project is supposed to have a modern 
design to create an impressive point and help 
increasing living’s quality for surrounding 
community.
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Vốn đầu tư: 500 tỷ
Diện tích: 4.602,3 m2

DT Xây dựng: từ 1.960 m2 – 2.456m2

Tổng DT sàn xây dựng: từ 35.370m2 – 44.220m2

Quy mô: 18 tầng
Vị trí: 360D Bến Vân Đồn, P.1, Quận 4, TP. HCM

Investment fund: 500 billion Vietnam Dong
Area: 4,602.3 sqm
Area of construction: from 1,960 sqm to 2,456 sqm
Gross floor area: 35,370 sqm – 44,220 sqm
Size: 18 stories
Location : 360D Bến Vân Đồn Street,  
Ward 1, District 4, HCMC

DỰ ÁN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ 
- VĂN PHÒNG KHAHOMEX PLAZA
Commercial, Office & Service Centre 
Khahomex Plaza
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Lợi thế của dự án này là vị trí thuận lợi ngay 
góc đường có hai mặt tiền, cảnh quan thoáng, 
đẹp, lại nằm trong khu vực năng động do trải 
dài trên tuyến đường Bến Vân Đồn vừa được 
thành phố nâng cấp mở rộng và được xem là 
một trong những con đường đẹp nhất thành 
phố, có thể dễ dàng tiếp cận đến các vùng lân 
cận như quận 1, quận 5, quận 7 và quận 8. 

Hơn thế nữa, sự hình thành và phát triển các 
khu dân cư như Khánh Hội 1, Khánh Hội 2 – 
Khahomex Building, Khánh Hội 3, Chung cư 
số 1 Tôn Thất Thuyết, Orient, … sẽ là điều kiện 
tốt để Khahomex Plaza đáp ứng nhu cầu mua 
sắm, giải trí trong khu vực.

This project’s advantage is its location. It is on 
a road corner with two fronts and beautiful 
lanscape. Moreover, located on Ben Van 
Don street, an active area, which has just 
been upgraded and extended by the City 
Government, it is easy for us to approach 
the neighbourhood areas such as District 1, 
District 5, District 7 and District 8.  

In addition, the formation and development 
of communities such as Khánh Hội 1, Khánh 
Hội 2 – Khahomex Building, Khánh Hội 3, 
Building Number 1 Tôn Thất Thuyết, Orient, 
etc. is a good condition for Khahomex 
Plaza to meet local needs of shopping, 
entertaining.
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DỰ ÁN 
ĐẦU TƯ GÓP VỐN
INVESTMENT PROJECTS
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DỰ ÁN TRUNG TÂM HỘI NGHỊ - TIỆC CƯỚI 
RIVERSIDE PALACE 
Riverside Palace Wedding Restaurant and Convention

Vốn đầu tư: 75 tỷ
Diện tích: 6.000 m2

Quy mô: 9 sảnh tiệc
Năng suất phục vụ: 4.500 Khách hàng 

Investment fund: 75 billion Vietnam Dong
Area: 6,000 sqm
Size: 9 wedding halls
Serving productivity: 4,500 customers
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Tọa lạc bên bờ sông thuộc Đại Lộ Đông Tây, Nhà 
hàng tiệc cưới - Trung tâm hội nghị  Riverside 
Palace được xây dựng theo lối kiến trúc Châu Âu 
phóng khoáng và tinh tế.

Chín sảnh yến tiệc của Riverside Palace được 
đặt theo tên những dòng sông huyền thoại trên 
thế giới như Seine, Nile, Volga, Thames, Danube, 
Amur, Elbe và có thể nối thông với nhau tạo nên 
không gian lý tưởng cho mọi sự kiện.

Riverside Palace tự hào đã tổ chức thành công 
nhiều sự kiện đẳng cấp quốc tế và những tiệc cưới 
ấn tượng nhất trong những năm gần đây. Thấu 
hiểu ước mơ về một tiệc cưới thần tiên của các đôi 
uyên ương, mong muốn thể hiện đẳng cấp của 
các doanh nhân qua những dạ tiệc sang trọng thết 
đãi đối tác, Riverside Palace luôn chăm chút buổi 
tiệc đến từng chi tiết nhỏ, cam kết mang đến một 
ngày vui trọn vẹn và sự kiện hoàn hảo.

Located on Dong Tay Avenue’s riverside,  Riverside 
Palace Wedding Restaurant and Convention was 
built with European sophisticated and elegant 
design.

Nine wedding halls of Riverside Palace were 
named according to legendary rivers of the world 
such as Seine, Nile, Volga, Thames, Danube, Amur, 
Elbe and they were all connected to one another 
to create an ideal space for all events. 

Riverside Palace is proud having successfully 
held many world ranking events and most 
impressive weddings in recent years. Completely 
understanding the dream of a fairy wedding of 
couples, and business men and women’s needs 
to show their high levels through luxury feasts, 
riverside always take care of every smallest parts 
of the parties, promise to bring the happiest day 
and perfect event to our customers.
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Hatha Fitness & Yoga được xây dựng dựa trên 
thiết kế không gian mở, nhẹ nhàng, yên tĩnh 
nhưng sang trọng, tiện nghi. Trung tâm được đầu 
tư trang thiết bị hiện đại và cao cấp, cùng đội 
ngũ huấn luyện viên, chuyên gia tư vấn sức khỏe 
chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm luôn nhiệt tình 
giúp khách hàng có được giải pháp tối ưu cho 
một vóc dáng lý tưởng, thân hình cân đối và  sức 
khỏe toàn diện.

Hệ thống phòng tập hiện đại chiếm trọn không 
gian 02 tầng, khách hàng khi đến với trung tâm 
sẽ được sử dụng trọn gói tất cả các dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe. Các lớp tập luyện được mở liên tục, 
đáp ứng tối đa nhu cầu của các học viên. HATHA 
Fitness & Yoga mở cửa từ: 06h00 – 22h00 hàng 
ngày, với các môn tập gồm: Gym, Yoga, thể dục 
thẩm mỹ (Aerobic, Dance Sport, Sexy dance, Belly 
dance, zumba, Shape up…), Step crunch, Taichi 
balance, Banh Trống, Ballet thiếu nhi,…

Hatha Fitness & Yoga was built with open, 
elegent, quiet but luxury and convenient design. 
It is equipped with modern classy devices, 
having professional experienced coaches, health 
consultant who are always take care of their 
customers enthusiasticly to help them get an 
ideally beautiful body and perfect health.

Modern gym system occupies 02 floors. Our 
customers will be allowed to use a combo of 
all health care services. Classes are opened 
continuously to meet our clients’ needs. HATHA 
Fitness & Yoga open from 06h00 – 22h00 
everyday, with: Gym, Yoga, Aerobic (Aerobic, 
Dance Sport, Sexy dance, Belly dance, Zumba, 
Shape up…), Step crunch, Taichi balance, Drum 
ball, Ballet for children,…
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Vốn đầu tư: 10 tỷ
Diện tích: 1.200 m2

Quy mô: khu vực khu vực Gym rộng 500m2 cùng nhiều 
phòng chức năng như Yoga, Saunna, Steambath, Jacuzzi,… 
như Yoga, Saunna, Steambath, Jacuzzi, …
Vị trí thuận lợi: tiếp nối các quận 1, quận 5, quận 8, quận 
10, quận 7, hầm Thủ Thiêm đi quận 2, quận 9

Investment fund: 10 billion Vietnam Dong
Area: 1,200 sqm
Size: Gym area of 500 sqm with many funtioned rooms 
such as Yoga, Sauna, Steambath, Jacuzzi, …
Advantageous location: connection of district 1, 5, 8, 10, 7 
and Thu Thiem tunnel to district 2, 9.

DỰ ÁN TRUNG TÂM  
CHĂM SÓC SỨC KHỎE HATHA
Hatha Fitness & Yoga Centre 
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RESORT BENTHANH LONG HẢI
Tropicana beach resort & spa

Diện tích: 2.5 hecta
Quy mô: 27 phòng, 24 nhà gỗ, 1 nhà hàng, 1 bar, hồ bơi và spa ngoài trời

Area: 2.5 ha
Size: 27 rooms, 24 wooden houses, 1 restaurant, 1 bar, swimming pool and outdoor spa.
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Tropicana Beach Resort & Spa nằm cách thị trấn 
Long Hải 5km và thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với 
nhiệt độ trung bình trong năm khoảng 27độ C. Bà 
Rịa Vũng Tàu vốn được biết đến như một địa danh 
Du lịch thu hút nhiều du khách trong và ngoài 
nước. Sự kết hợp hài hòa giữa núi, rừng và biển 
cộng với các công trình kiến trúc nông thôn và các 
công trình văn hoá khác tạo cho Bà Rịa Vũng Tàu 
nét quyến rũ tiềm ẩn.

Tropicana Beach Resort & Spa được đưa vào sử 
dụng từ giữa năm 2008 với 27 phòng khách sạn 
và 24 phòng cao cấp trong tổng diện tích sử dụng 
2.5 hecta. Resort đã đưa vào sử dụng hai phòng hội 
nghị tiêu chuẩn quốc tế với trang thiết bị đầy đủ 
cho từ 30 đến 200 người; 01 nhà hàng, một sảnh 
hành lang, hồ bơi và dịch vụ Spa thiên nhiên.

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nhiệt tình, 
Tropicana Beach Resort & Spa sẽ mang đến những 
dịch vụ tốt nhất. Cho dù khách đi du lịch cá nhân, 
theo nhóm, gia đình hay bạn bè; đi công tác hay tìm 
kiếm nơi nghỉ dưỡng hoàn hảo, Tropicana cam kết 
mang đến những trải nghiệm thú vị và hài long nhất.

Tropicana Beach Resort & Spa is 5km apart from 
Long Hải town and directly under Bà Rịa Vũng Tàu 
Province Government with average temperature 
at 27 degree. Bà Rịa Vũng Tàu is knowned as a 
tourism place that attracts domestic and foreign 
tourists. The combination of mountains, forests 
and sea with countryside architecture bring Bà 
Rịa Vũng Tàu a hidden charm.

Tropicana Beach Resort & Spa was in operation 
from the middle of 2008 with 27 hotel rooms and 
24 luxury rooms in a total area of 2.5 ha. Resort 
has put in operation two international standard 
halls with full equipment for 30 to 200 people; 01 
restaurant, one balcony hall, swimming pool and 
Natural Spa service.

With professional and enthusiastic staff, 
Tropicana Beach Resort & Spa will bring you 
the best services inspite of coming in group, 
family, or with friends; going on business trips or 
finding a perfect place to spend your vacantion. 
We commit to bring you the most exciting and 
satisfied experience.
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DỰ ÁN KHU 5HA HÓC MÔN– XUÂN THỚI 
THƯỢNG – HÓC MÔN
Hoc Mon 5Ha Project at Xuan Thoi Thuong Ward, 
Hoc Mon District

Dự án với quy mô 5 ha được quy hoạch trong 
khu dân cư gần chợ đầu mối Hóc Môn, cách 
ngã tư An Sương khoảng 5km và mất 20 phút 
đi trung tâm TP. HCM. Đây là dự án hợp tác 
với Hotraco theo tỷ lệ góp vốn 50:50, với tổng 
mức đầu tư dự kiến 150 tỷ. Hiện nay dự án đã 
hoàn tất thủ tục mua toàn bộ diện tích đất (đạt 
100%), dự án đã qui hoạch 1/2000, hiện đang 
hoàn thiện phần qui hoạch chi tiết 1/500 và tổ 
chức tiếp các công việc như thiết kế, xin giao 
đất, làm hạ tầng.

5ha scale project is planned in residential area 
near Hoc Mon wholesale market, in 5km distance 
from An Suong intersection and 20 minutes 
away from HCMC center. This is a collaborative 
project with Hotraco at the ratio 50:50, with a 
total expected investment of 150 billion dong. 
Currently the project has completed the entire 
land purchase (gain 100%). The 1/2000 project 
planning is done, we are completing with 
the detailed planning of 1/500  rate and other 
continuing works as designing, applying for land 
handing over, infrastructure work. 

52
 | 

Pr
ofi

le
 2

01
4



DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HÓC MÔN 
– XUÂN THỚI THƯỢNG – HÓC MÔN
Hoc Mon food processing plant project at Xuan Thoi 
Thuong Ward, Hoc Mon District 

Đây là dự án đánh dấu một lĩnh vực phát triển 
mới của Khahomex. Dự án là một trong 4 điểm 
được qui hoạch nhà máy giết mổ gia súc của 
Thành phố theo tiêu chuẩn đầu tư dây chuyền 
công nghệ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 
và vệ sinh môi trường.

Dự án được đầu tư và vận hành bởi Công ty 
CP Thực phẩm Hóc Môn, với tổng mức đầu tư 
280 tỷ (Công ty CP thực phẩm Hóc Môn được 
thành lập với sự góp vốn của 3 đơn vị, vốn 
điều lệ 90 tỷ, trong đó Công ty CP Thương mại 
Hóc Môn – 30%, Khahomex – 20%, Công ty CP 
Thương mại Củ Chi – 20% và 30% còn lại là của 
một số cổ đông cá nhân).

Giai đoạn 1 của dự án đầu tư xây dựng nhà máy 
giết mổ trên khu đất rộng 6 héc ta, với mức đầu 
tư 140 tỷ, với qui mô công suất giết mổ khoảng 
4.000 con/ngày, cung cấp lượng sản phẩm lớn 
đạt chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cho 
Thành phố và các khu vực lân cận. Dự kiến dự 
án sẽ đưa vào hoạt động vào cuối năm 2014.

This project marks Khahomex’s development 
in new business sector. The project is one 
of 4 places in city where planned to build 
slaughter plant of City following standards of 
technology investment to ensure food safety 
and sanitation.

The project is invested and operated by Hoc 
Mon Food JSC with total investment of 140 
billion dong (Hoc Mon Food JSC is established 
by capital contribution of 3 units, 90 billion 
dong charter capital, of which Hoc Mon 
Trading JSC owns 30%, Khahomex owns 20%, 
Cu Chi Trading JSC owns 20% and 30% is 
belong to some individual shareholders). 

In phase 1, the project aims build slaughter 
plant in the area of   6 hectares with investment 
of 140 billion dong. Slaughter capacity is at 
4,000 head/ day, providing a large amount 
of qualified products which meet hygiene 
and food safety standards for the city and 
the surrounding areas. It is expected to be 
launched in late 2014.
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LỜI KẾT

Quý vị thân mến,

Thông tin quý vị vừa xem qua là những gì cô đọng và đầy đủ nhất 
mà Khahomex muốn gửi đến quý vị để có thể cảm nhận được 
sâu sắc nhất về chúng tôi: chặng đường phát triển và những 
thành quả đạt được, hoạt động kinh doanh, sản phẩm dịch vụ 
và tiềm lực phát triển mạnh mẽ trong tương lai của Khahomex.

Chúng tôi – Tập thể lãnh đạo và Cán bộ nhân viên Khahomex 
tự tin và đồng lòng nỗ lực tiếp tục chinh phục những chặng 
đường mới với những giá trị mới.

Xin chân thành cảm ơn các đơn vị, phòng ban, các công ty trực 
thuộc Khahomex và đơn vị thiết kế Logleman đã cùng chúng tôi 
phối hợp thực hiện hồ sơ này.

Trân trọng kính chào.

Ladies and Gentlemen,

What you have just read is what we would like to send to you 
to give you a deeper feeling and knowledge about us: how 
we grew, what we have accomplished, our business, service, 
products and our great, strong potential in the future.

We – Leaders and Staffs of Khahomex are confident to conquer 
a new road with new value.

We would like to sincerely thank all organizations, departments 
that are directly under Khahomex as well as Logleman advertising 
company for your cooperation in this document.

Sincerely yours,

Ending
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CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH HỘI
360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4,  TP. Hồ Chí Minh

T. (+84.8) 3945 1027 | F. (+84.8) 3945 1028
E. khahomex@khahomex.com.vn

www.khahomex.com.vn


