Contract Award for Thailand Red Line AFC System
July 10th, 2017
Nippon Signal
Nippon Signal awarded a contract by Sumitomo Corporation for Red Line AFC System of State Railway
of Thailand.
In Thailand, the population is mostly dependent on automobile transportation; as a result, traffic congestion, as
well as air pollution from the automobiles is getting severe.
Therefore, demand for the transportation infrastructure, which achieves mass transit and low carbon, is increasing.
Red Line Construction Project is one of the infrastructure investment programs ("Mega Projects") which the Thai
Government is leading. From Bang Sue Station, located in the center of Bangkok, 26.4 kilometer line to the north
(North Line) and 14.6kilometer line to the west (West Line) the project will be constructed as a fully elevated rail
system and total 11 stations. North Line will be constructed using the JICA's International Yen Loan, and West Line
will be constructed using the Thai Government's own fund. It is scheduled to be completed in 2020. It can get
extended in future.
Nippon Signal will deliver total AFC System such as Token Vending Machines, Automatic Gates, Ticket Office
Machines, Station Computers, Central Computer etc. for this project.

Nippon Signal will keep contributing in the comfortable city development and sustainable development of
Bangkok by our superior technology of “safety and reliability”.
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การรับคาสั่ งซื้อระบบรถไฟฟ้าสายสี แดงAFCประเทศไทย
10 กรกฎาคม 2017
Nippon Signal Co., Ltd.
บริ ษทั Nippon Signal ได้รับคาสั่งซื้ อระบบ Bangkok Red Line AFC สาหรับการรถไฟแห่ งประเทศไทยจากบริ ษทั ซูมิโตโม คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (Sumitomo Corporation)
ปั จ จุ บั น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี ก า ร ใ ช้ ร ถ ย น ต์ เ พิ่ ม ม า ก ขึ้ น ท า ใ ห้ ก า ร จ ร า จ ร ที่ ติ ด ขั ด แ ล ะ ม ล ภ า ว ะ ท า ง อ า ก า ศ ก ล า ย เ ป็ น ปั ญ ห า ที่ รุ น แ ร ง
จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องจัดทาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมที่ก่อให้เกิดคาร์ บอนไดออกไซด์ต่า และสามารถขนส่ งคนได้เป็ นจานวนมาก
ด้ ว ยเหตุ น้ ี โค รงการระบ บรถไฟชานเมื อง (สายสี แดง)จึ งถื อก าเนิ ดขึ้ นในฐานะส่ วนหนึ่ งของโครง การขนาดใ หญ่ ที่ รั ฐบาล ไทยต้ อ งกา รด าเนิ นกา ร
โดยเป็ นแผนการที่จะก่อสร้างเส้นทางรถไฟลอยฟ้ าตลอดสาย เริ่ มตั้งแต่สถานีบางซื่ อที่ต้งั อยูใ่ นส่ วนใจกลางกรุ งเทพมหานคร ไปทางเหนื อ 26.4 กม. ทางตะวันตก 14.6 กม. รวม
11สถานีเส้นทางรถไฟสายเหนือจะก่อสร้างโดยใช้เงินกูท้ ี่ได้รับการอนุมตั ิจากองค์การความร่ วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นส่ วนเส้นทางรถไฟสายตะวันตกจะก่อสร้างด้วยงบป
ระมาณของรัฐบาลไทย โดยมีกาหนดที่จะแล้วเสร็ จในปี 2020 ทั้งยังอาจมีการขยายเส้นทางต่อไปในอนาคต
บริ ษ ัท ของเราจะเป็ นผูจ้ ัด ท าระบบ AFC ทั้ง หมด ได้แ ก่ เครื่ อ งจ าหน่ า ยตัว๋ อัต โนมัติ เครื่ อ งตรวจตัว๋ อัต โนมัติ เครื่ อ งให้ บ ริ ก ารที่ เ คาน์ เ ตอร์ เซิ ร์ ฟ เวอร์ ข องสถานี
ตลอดจนเซิ ร์ฟเวอร์ กลางของทุกสถานีท้ งั ในเส้นทางสายเหนือและสายตะวันตกของโครงการนี้
บริ ษทั Nippon Signal จะใช้เทคโนโลยีที่ “ปลอดภัยและไว้วางใจได้” เพื่อช่วยส่ งเสริ มการสร้างเมืองให้น่าอยู่ และการพัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อไปของประเทศไทย

ภาพการก่อสร้างสายสี แดง

ภาพตัวอย่างอุปกรณ์ที่จะนามาใช้

*เครื่ องตรวจตัว๋ อัตโนมัติที่เจนไนเมโทร
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