
TOKYU CORPORATION
Địa chỉ: 5-6 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo, Nhật Bản Mã bưu điện 150-8511

Ngày thành lập: 02/09/1922
Tổng vốn đầu tư:  121,724 triệu yên (số liệu tháng 3/2017)

Doanh thu hoạt động: 262.528 triệu yên (tính đến năm 2017)
Danh sách chứng khoán: Được niêm yết trên phần đầu tiên của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo

Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh đường sắt, kinh doanh bất động sản
Website: www.tokyu.co.jp

Phát hành ngày 01/11/2018

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - TNHH MỘT THÀNH VIÊN
[BECAMEX IDC CORPORATION]

Địa chỉ: Số 8 đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
Năm thành lập: 1976

Tổng vốn đầu tư: Khoảng 8.500 tỷ VNĐ
Lĩnh vực kinh doanh: Phát triển cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, ...

Webiste: www.becamex.com.vn

Tokyu Binh Duong Garden City

CÔNG TY TNHH BECAMEX TOKYU
Địa chỉ: Tầng trệt, Tòa nhà SORA gardens, Lô C18, đường Hùng Vương,

Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
Ngày thành lập: 01/03/2012

Tổng vốn đầu tư: 8.600 tỷ VNĐ
Tỉ lệ đầu tư vốn: TOKYU CORPORATION 65% BECAMEX IDC 35%

Lĩnh vực kinh doanh: Ðầu tư bất động sản, Buôn bán bất động sản, Cho thuê bất động sản
Webiste: www.becamex-tokyu.com

TEL: 0274-222-1109

CÔNG TY TNHH BECAMEX TOKYU BUS.
Địa chỉ: NP6-5, Đường 30/4, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Ngày thành lập: 14/02/2014
Tổng mức đầu tư: 400 tỷ đồng

Tỷ lệ đầu tư vốn: BECAMEX TOKYU 100%
Ngành nghề kinh doanh: Vận tải bằng xe buýt, Quảng cáo

Website: http://www.becamex-tokyu-bus.com
TEL: 0274-222-1588 

CÔNG TY TNHH TOKYU DEVELOPMENT
Địa chỉ: Lầu 9, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày thành lập: 10/01/2018
Tỷ lệ đầu tư vốn: TOKYU CORPORATION 100%

Lĩnh vực kinh doanh: Tư vấn bất động sản, Tư vấn quản lý bất động sản, Dịch vụ nghiên cứu thị trường
TEL: 028-3824-2439

BECAMEX IDC CORPORATION
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - TNHH MỘT THÀNH VIÊN

TẬP ĐOÀN
TOKYU

GIỚI THIỆU VỀ



Bạn có biết "SHIBUYA" không? 
Đó là một trong những thành phố được 
phát triển chính bởi Tập đoàn TOKYU.

Tập đoàn TOKYU là ai?

SHIBUYA tọa lạc tại trung tâm của thủ đô Tokyo, một trong 
những nơi nhộn nhịp nhất và tập trung nhiều trung tâm thương 
mại, giải trí tại Nhật Bản. SHIBUYA là địa điểm mà bạn không 
thể bỏ qua khi đặt chân đến thăm quan xứ sở mặt trời mọc. 
Biểu tượng của SHIBUYA là giao lộ lớn tràn ngập người đi bộ, 
được tô điểm bởi nhiều bảng quảng cáo neon rực rỡ và màn 
hình video lớn.
SHIBUYA được rất nhiều du khách nước ngoài biết đến nhưng 
các bạn có biết Tập đoàn TOKYU là nhà đầu tư chính cho sự 
phát triển của SHIBUYA không?
Với mục tiêu trở thành "Thành phố giải trí số 1 tại Nhật Bản", 
Tập đoàn TOKYU hiện đang được tái phát triển toàn diện 
SHIBUYA và khu vực xung quanh, dự kiến hoàn thành vào 
năm 2027.
Tập đoàn TOKYU không chỉ tập trung vào các chức năng giải 
trí mà còn tăng cường sức hấp dẫn toàn cầu của SHIBUYA 
bằng cách tăng cường chức năng giao thông, cung cấp văn 
phòng quy mô lớn và cơ sở cho du lịch quốc tế.

GIỚI THIỆU



Tập đoàn TOKYU đã phát triển như thế nào để trở thành một tập đoàn hùng mạnh như bây giờ?

SHIBUYA HIKARIE

Hiện nay, tập đoàn TOKYU có đến 
220 công ty con và 8 pháp nhân 
khác đang hoạt động (tính đến tháng 
4 năm 2017) tham gia vào nhiều 
hình thức kinh doanh nhằm hỗ trợ tối 
đa cho cuộc sống hàng ngày của 
người dân. Tập đoàn bao gồm 4 
ngành kinh doanh lớn: Kinh doanh 
vận tải (chủ yếu là tàu điện và xe 
buýt), bất động sản, dịch vụ đời sống 
và khách sạn, khu nghỉ dưỡng.

Diện tích văn phòng cho thuê là khoảng 
630.000㎡ (Gấp 17 lần Tòa nhà Tài chính 
Bitexco tại Thành phố Hồ Chí Minh), và con 
số đó sẽ tăng thêm 250.000㎡ nhờ vào dự án 
tái cấu trúc Shibuya.

Tập đoàn TOKYU đang quản lý hơn 
820.000 căn hộ chung cư tại Nhật Bản. 
Chúng tôi không chỉ phát triển mà còn 
quản lý bất động sản một cách nhất 
quán. TOKYU Community - công ty quản 
lý bất động sản của Tập đoàn TOKYU 
hiện nay đang là số 1 tại Nhật Bản về cả 
số lượng lẫn chất lượng quản lý căn hộ. 

Số lượng trung tâm mua sắm và siêu thị khoảng 
200 cơ sở, bao gồm cả trung tâm thương mại 
Shibuya 109 nổi tiếng và chuỗi cửa hàng văn 
phòng phẩm Tokyu Hands có chi nhánh ở hầu hết 
các khu vực tại Nhật Bản và nhiều nước Châu Á.

Số lượng các trung tâm giải trí khoảng 30 bao 
gồm cả rạp chiếu phim và nhà hát opera.

Số lượng các cơ sở thể thao là khoảng 80 bao 
gồm sân Golf, sân bóng đá và phòng tập thể 
dục thể thao. TOKYU là nhà tài trợ của 
KAWASAKI FRONTALE - một đội bóng đá 
chuyên nghiệp nổi tiếng tại giải J.LEAGUE. 

Tập đoàn TOKYU là một trong 
những tập đoàn kinh doanh đa 
lĩnh vực lớn nhất tại Nhật Bản. 
Chúng tôi có thể cung cấp nhiều 
dịch vụ cần thiết cho sự phát 
triển của Thành phố mới Bình 
Dương.

Thành phố đáng sống nhất ở Nhật Bản

Tập đoàn TOKYU sở
 hữu nhiều cơ sở thuộc

 nhiều lĩnh vực khác nhau

Doanh thu của Tập đoàn TOKYU ước tính đạt 

500.000 tỷ VNĐ/năm

(cao gấp 6 lần 

tập đoàn bất động 
sản lớn nhất Việt Nam).　 5 trong TOP 10 các thành phố đáng sống 

nhất tại Nhật Bản được phát triển bởi 
Tập đoàn TOKYU.

Thứ 1
Thứ hạng Tên thành phố

Dự án Thành phố vườn TOKYU TAMA

KICHIJOJI
EBISU
YOKOHAMA
MEGURO
SHINAGAWA
MUSASHI KOSUGI
IKEBUKURO
NAKAMEGURO
TOKYO
SHIBUYA

Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thứ 8
Thứ 9

Thứ 10
JIYUGAOKA(Thứ 11), FUTAKO TAMAGAWA(Thứ 13) cũng được phát triển bởi Tập đoàn TOKYU.

Gấp

17
lần

x30

x80

x200x200

Số 1
Nhật Bản

Quản lý hơn

820,000
chung cư

Tập đoàn TOKYU có c  ông ty 
quản lý bất động sản  đứng vị 
trí số 1 tại Nhật Bản

THÀNH TỰU



Tình trạng dân số và giao thông hiện tại của thành phố Hồ Chí Minh khá 
giống thủ đô Tokyo lúc bấy giờ, do đó Tập Đoàn TOKYU mong muốn sử 
dụng kinh nghiệm trước đây để áp dụng cho sự phát triển Thành phố 
Mới Bình Dương

Thành tựu Tập đoàn TOKYU tại Việt Nam

Một trong những dự án nổi tiếng nhất của Tập đoàn TOKYU là Thành phố 
vườn TOKYU Tama (Den-en-toshi) đã phát triển 100 năm kể từ năm 1918. 
Tập đoàn TOKYU đã thay đổi một khu vực hoang vắng thành khu dân cư lý 
tưởng. Thành phố vườn TOKYU Tama là một trong những dự án đô thị lớn 
nhất được phát triển bởi công ty vốn tư nhân ở Nhật Bản, với diện tích 
khoảng 5.000 ha (gấp 5 lần thành phố mới Bình 
Dương) và 620.000 người hiện đang sinh sống. Ý tưởng của Thành phố 

vườn TOKYU Tama là tạo ra một cuộc gặp gỡ hài hòa giữa thiên nhiên và 
thành phố với lối sống lý tưởng - một khái niệm hoàn toàn mới trong việc 
xây dựng đô thị tại Nhật Bản vào thời điểm bấy giờ.

Vào đầu những năm 1900, thủ đô Tokyo đã bị 
quá tải dân số và có rất nhiều vấn đề liên quan 
đến tắc nghẽn giao thông, không gian quá chật 
hẹp, vì vậy mọi người cần có thêm không gian 
sinh sống thoải mái hơn.

Tập đoàn TOKYU bắt đầu phát triển khu dân cư 
mới (Thành phố vườn TOKYU) ở ngoại ô thủ đô 
Tokyo, lúc bấy giờ là vùng nông thôn với mạng 
lưới giao thông không thuận tiện.

Vài năm sau đó, Tập đoàn TOKYU đã xây dựng 
hệ thống đường sắt như một loại hình phương 
tiện giao thông công cộng cần thiết kết nối với 
trung tâm của thủ đô Tokyo.

Sau đó Tập đoàn TOKYU đã phát triển hoàn thiện 
cơ sở vật chất phục vụ cho các tiện ích của cuộc 
sống như thương mại, trường học, bệnh viện gần 
nhà ga. Thành phố trở nên thoải mái hơn và 
doanh thu của ngành đường sắt được tăng lên 
cùng sự tăng dân số.

Tập đoàn TOKYU đã phát triển nhiều cơ sở hơn nhờ vào doanh thu từ việc 
kinh doanh đường sắt. TOKYU tạo ra quy trình phát triển các cơ sở vật chất, 
góp phần làm cho thành phố thoải mái hơn trong việc sinh sống, cùng với 
việc gia tăng dân số,Tập đoàn càng đẩy mạnh đầu tư, phát triển.

1918 1932

20131990

1952

1972

LỊCH SỬ 
HÌNH THÀNH



Căn hộ cao cấp SORA gardens

MIDORI PARK

Dự án căn hộ tại

Dự án tại Bình Dương

Khu ẩm thực & Nhà hàng hikari

Xe buýt KAZE Shuttle

Cầu Nhật Tân

Tập đoàn TOKYU có thể phát triển ở nước ngoài không?

TOKYU Construction (Công ty xây dựng của Tập đoàn TOKYU) và các nhà thầu 
Nhật Bản khác đã hợp tác xây dựng dự án cầu Nhật Tân nối sân bay quốc tế 
Nội Bài với trung tâm thủ đô Hà Nội. Cây cầu này giúp giảm thời gian đi từ sân 
bay về trung tâm chỉ còn 35 phút và góp phần cải thiện tình trạng giao thông 
đường bộ tại thủ đô một cách rõ rệt.

SORA gardens là dự án mở đầu tại Thành phố Mới Bình Dương. 
Dự án đã được hoàn thành vào năm 2015 và hiện có khoảng 
600 cư dân đang sinh sống đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

MIDORI PARK là khu dân cư tiện nghi bao gồm cả chung cư cao 
cấp và nhà phố, với độ phủ xanh khu vực lên tới 56% trên tổng 
diện tích. Đây là môi trường sống an toàn và trong lành phù hợp 
cho việc nuôi dạy trẻ nhỏ.

KAZE SHUTTLE đã được BECAMEX TOKYU BUS khai thác từ năm 
2015 và có 8 tuyến chính  liên kết Thành Phố Mới Bình Dương với 
Thành phố Thủ Dầu Một. Hệ thống xe buýt an toàn, đúng giờ, sạch và 
sử dụng nhiên liệu sạch bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn Nhật Bản. 
Đây là mô hình lần đầu tiên được TOKYU áp dụng tại nước ngoài.hikari bao gồm Khu Food Court và nhà hàng cung cấp ẩm thực của nhiều 

nước với dịch vụ tốt nhất, phục vụ chính cho những người đang sống và 
làm việc tại Thành phố mới Bình Dương. Đây cũng là nơi tổ chức nhiều 
sự kiện phục vụ cho đời sống tinh thần của cư dân và khu vực lân cận.

Tập đoàn TOKYU cũng đã đầu tư vào các dự án tại 
thành phố Hồ Chí Minh, một trong số đó là dự án 
chung cư. Tập đoàn TOKYU hợp tác với công ty bất 
động sản lớn tại Việt Nam và phát triển trên toàn 
thành phố.

PHÁT TRIỂN TẠI VIỆT NAM

Thành phố
Hồ Chí Minh

Bình Dương

Hà Nội



NEW YORK (MỸ)

THÁI LAN

ÚC

Tập đoàn TOKYU có nhiều kinh nghiệm trong việc 
phát triển ở nước ngoài

Tập đoàn TOKYU tham gia vào một 
dự án ở khu Yanchep ven biển cách 
Perth khoảng 50km về phía bắc, thủ 
phủ của bang Tây Úc. Hai công ty 
con địa phương của chúng tôi với 
công ty Úc đều tham gia vào phát 
triển đô thị ở tại đây, khoảng 1.500 
lô đất được bán vào cuối năm 2016, 
và phát triển đô thị nhằm tạo ra 
55.000 việc làm. Đặc biệt là dự án 
liên doanh thứ nhất, "Capricorn 
Yanchep" được coi là một trong 
những dự án phát triển dân cư tốt 
nhất trên toàn nước Úc.

Ở Sriracha, Công ty SAHA Tokyu 
Corporation (tên gọi công ty liên doanh 
cùng với Tập đoàn Saha - một trong 
những tập đoàn lớn nhất vương quốc 
Thái Lan), đã phát triển nhà cao cấp cho 
thuê "Nhà ở HarmoniQ" chủ yếu dành 
cho người nước ngoài và đặc biệt là cư 
dân đến từ Nhật Bản. Nhà ở HarmoniQ 
cung cấp môi trường sống theo phong 
cách Nhật Bản thực sự cho mọi cư dân.
Tại Bangkok, một trong những nhà phát 
triển lớn nhất tại Thái Lan - công ty 
Sansiri và Tổng công ty SAHA Tokyu đã 
thành lâp công ty liên doanh Siri TK One 
và đang bắt tay vào một dự án phát triển 
căn hộ cao cấp mang qui mô lớn.

INDONESIA Tập đoàn TOKYU cũng thúc 
đẩy phát triển khu dân cư ở 
Indonesia, vốn đã có sự 
tăng trưởng đáng kể trong 
những năm gần đây. Tập 
đoàn TOKYU đã thành lập 
công ty con địa phương 
mang tên PT. TOKYU LAND 
INDONESIA. Công ty hoạt 
động kinh doanh nhà ở 
chung cư và căn hộ dịch vụ 
từ năm 1975.

Tại Mỹ, TOKYU LAND US 
CORPORATION (Công ty con của 
Tập đoàn TOKYU tại Mỹ) đã hợp tác 
với các nhà đầu tư khác cho dự án 
"425 Park Avenue". Đây là dự án có 
quy mô lớn nhất ở Mỹ trong 50 năm 
qua, nằm ở trung tâm Manhattan 
đắt đỏ. Đây cũng là một trong 
những khu phức hợp văn phòng 
chất lượng cao nhất thế giới. TOKYU 
LAND US CORPORATION là công ty 
duy nhất đến từ Nhật Bản tham gia 
vào dự án này.

VƯƠN TẦM PHÁT TRIỂN TẠI 
CÁC QUỐC GIA KHÁC


