
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”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red Line Construction Site                     Image of Implemented AFC equipment 

                                             *Automatic Gate of Chennai Metro 

Inquiries:  

General Affairs Department, NIPPON SIGNAL CO., LTD.  

  1-5-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-6513, Japan  

Phone:+81-3-3217-7200, Fax:+81-3-3217-7300, E-Mail: info@signal.co.jp 
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การรับค าส่ังซ้ือระบบรถไฟฟ้าสายสีแดงAFCประเทศไทย 
  10 กรกฎาคม 2017 

Nippon Signal Co., Ltd. 
 
 

บริษทั Nippon Signal ไดรั้บค  าสั่งซ้ือระบบ Bangkok Red Line AFC ส าหรับการรถไฟแห่งประเทศไทยจากบริษทั ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (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 ข้ึ น  ท า ใ ห้ ก า ร จ ร า จ ร ท่ี 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 ท่ี รุ น แ ร ง 
จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัท าโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมท่ีก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซดต์  ่า และสามารถขนส่งคนไดเ้ป็นจ านวนมาก 
ด้วย เห ตุ น้ี โครงการระบบรถไฟชาน เ มือง (สาย สี แดง )จึ ง ถื อก า เ นิด ข้ึนในฐานะส่วนห น่ึ งของโครงการขนาดใหญ่ ท่ี รั ฐบาลไทยต้อ งกา รด า เ นินกา ร 
โดยเป็นแผนการท่ีจะก่อสร้างเส้นทางรถไฟลอยฟ้าตลอดสาย เร่ิมตั้งแต่สถานีบางซ่ือท่ีตั้งอยูใ่นส่วนใจกลางกรุงเทพมหานคร ไปทางเหนือ 26.4 กม. ทางตะวนัตก 14.6 กม. รวม 
11สถานีเส้นทางรถไฟสายเหนือจะก่อสร้างโดยใชเ้งินกูท่ี้ไดรั้บการอนุมติัจากองคก์ารความร่วมมือระหวา่งประเทศของญ่ีปุ่นส่วนเส้นทางรถไฟสายตะวนัตกจะก่อสร้างดว้ยงบป
ระมาณของรัฐบาลไทย โดยมีก าหนดท่ีจะแลว้เสร็จในปี 2020 ทั้งยงัอาจมีการขยายเส้นทางต่อไปในอนาคต 

บริษัทของเราจะเป็นผูจ้ ัดท าระบบ AFC ทั้ งหมด ได้แก่ เคร่ืองจ าหน่ายตัว๋อัตโนมัติ เคร่ืองตรวจตัว๋อัตโนมัติ เคร่ืองให้บริการท่ีเคาน์เตอร์ เซิร์ฟเวอร์ของสถานี 
ตลอดจนเซิร์ฟเวอร์กลางของทุกสถานีทั้งในเส้นทางสายเหนือและสายตะวนัตกของโครงการน้ี  

บริษทั Nippon Signal จะใชเ้ทคโนโลยท่ีี “ปลอดภยัและไวว้างใจได”้ เพื่อช่วยส่งเสริมการสร้างเมืองให้น่าอยู ่และการพฒันาท่ีย ัง่ยนืต่อไปของประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพการก่อสร้างสายสีแดง        ภาพตวัอยา่งอุปกรณ์ท่ีจะน ามาใช ้
 *เคร่ืองตรวจตัว๋อตัโนมติัท่ีเจนไนเมโทร 

 
 

      ติดต่อสอบถามไดท่ี้ 
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