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ออกแบบและก่อสร้างโรงงานครบวงจร
“Success is Built on Customer Service
…. One Project at a Time”
เราส่งมอบความสาเร็จ ให้ธุรกิจคุณ

SPS Global Corporation Company Profile
History
Meets International Standard, Safety -Quality -Provide, ISO 9001 - 2008

SPS Global Corporation is a Thai based Turnkey Construction Building, factory, warehouse,
and steel fabrication company, which manufactures, designs/engineers, and distributes
ring lock scaffolding, structural steel, Racking System and other construction facilities. We
provide a host of services and turnkey engineering for our customers. Our group
fabricates and supplies steel components for virtually every type of steel building
construction and structure.

Company information
Address : 14 Soi Navamin 98 Navamin Rd. Khannayao
Bangkok 10230
Telephone Number : 02 948 5691
Fax Number : 02 948 5690
Hot Line : (+66)91 730 8966
Website
: http:// www.spsglobalcorp.com
Authorized Capital : 20 MB (ทุนจดทะเบียน)
Objective : Success is built on Customer Service One Project at a Time
Slogan : “We deliver success for your business”

WHO WE ARE
SPS Global Corporation Co., Ltd. (SPS) specializes in engineering business, helping airlines
and private firms by delivering custom designed construction include factory warehouse,
hangar airport, aircraft maintenance facilities, systems, and equipment; we also design,
engineer, and construct of steel structure construction and supply ring-lock scaffolding,
construction facilities, environment facilities, and other structural engineering. We are
capable of doing this through our structure of a three prong vertically integrated
system. More specifically, SPS Global Corporation Co., Ltd. incorporates three divisions,
(T.A.I.): SPS Turnkey Construction, SPS Aviation, and SPS Industrials. The SPS Turnkey
Construction division is the portion of SPS that operates in the All type of construction
facilities, environment facilities, and other designing sectors. SPS Aviation is specifically
designed to assist our clients within the Aviation industry, whether that assistance is
developing docking systems and/or aircraft hangars and airport construction. The SPS
Industrials division is our product creation component, Ring lock scaffolding, Racking
System, where we are able to manufacture and then export our goods to their final
destinations.

COMPANY BACKGROUND
SPS Global Corporation Co., Ltd. (SPS) was established with a mission to produce turnkey
projects for the construction industry and since then, the company has initiated its design
and construct, general contracting, and construction management and environment
businesses. Since SPS’s creation, it has steadily made its mark in the construction industry
with its renowned projects and reputation.
Due to the inter-reliance and integration of docking systems and hangars, we have
melded them into our product line and created a wider focus of Airport, hangar facility
planning, design, construction, and maintenance in order to provide a more full circle
service to our clients. Today, this past direction has fostered SPS Global Corporation Co.,
Ltd. to evolve into a vertically integrated group, which now incorporates three divisions:
SPS Turnkey Construction, SPS Aviation, and SPS Industrials. We provide a complete set of
services, such as quotes, designs, manufacturing, and installations. According to our
client’s requirements, we can design by their plan or manufacture by their drawings.
To enhance on our strengths in design, consulting, and construction, SPS has built a sturdy
relationship with Australian Aviation Group – an international design and construction
firm – to form a global partnership of operations. By integrating our manufacturing
subsidiary with our three divisions, we are able to provide a full circle approach of
products and services to our clients, starting from the factory floor to the finished project
at its final destination. SPS has developed a range of trade, analysis, and consultancy
solutions to assist our clients in a successful and a sustainable end result that is cost
effective and efficient.
Our head office and primary design center is located in Bangkok, Thailand and is
supported by a strong association of local, regional and international and partnered
offices in Thailand, Australia, Germany, and China.

WHAT WE OFFER
Flexible Solutions Devised According Your Specifications
If you need an end to end “turnkey project” or a supplemental product with niche
assistance, we offer a vertically integrated service for EPC or MRO facilities from the
drawing boards to its completion.
An Incorporated Approach
A maintenance facility is a mixture of systems in which its parts need to be constructed to
achieve streamlined processes in order to effectively perform above and beyond of what
is expected of them.

With the wellbeing of personnel and aircraft as the principal of our concern, our systems,
facilities, and equipment are cautiously and attentively designed in order to assure the
end user with the up most confidence of the quality of our product and service and their
investment. With a full circle service and vertically integrated system approach, aircrafts,
in the end, will be utilized more efficiently and allow our clients to create more revenue.
Our Range of Services
Turnkey Construction- Over the years we have realized that many customers know what
they want, but are not sure how to get there. Our engineering and construction team can
take our clients from the drawing boards to reality. With a combined experience of over
200 years from our engineering and design staff, with experience in most any field, our
team is able to produce a fully operational system in a short amount of time.
Engineering and Design- We are able to design and engineer anything at our clients
request, regarding Construction project , Airport, docking systems, hangars, environment
facilities, construction facilities, building structures, and ring-lock scaffolding. SPS has
many engineers and draftsmen across a broad range of disciplines and with our
engineering staff and our client’s vision; we can provide the most optimum solution.
Manufacturing
SPS is vertically integrated and can offer our clients a full circle service. With our factory
located in Navanakorn Industrial Park Bangkok, Thailand, we can offer a broad range of
steel manufacturing with excellent routes for distribution. We mainly manufacture ringlock scaffolding and Racking System and steel Fabrication but we are able to easily adapt
our product to our client’s preferences and requirements.

SPS Turnkey
The SPS Turnkey division is the portion of SPS that operates in the design and
construction facilities, environment facilities, and other designing sectors.
Turnkey Construction- SPS Turnkey is able to take any design and construction and/or
idea that our clients might have and make it into reality. We are able to provide structural
facilities, such as warehouse, small to large buildings and towers, environment, and
energy. SPS Turnkey is also capable of providing the scaffolding structures to construct
the above mentioned facilities, so that construction of any project is a smooth and fast
process for our clients. (See some picture below)
Engineering and Design- We are able to design and engineer anything at our clients
request, regarding building, factory, warehouse , docking systems, hangars, environment
facilities, construction facilities, building structures, and ring-lock scaffolding. SPS has
many engineers and draftsmen across a broad range of disciplines and with our
engineering staff and our client’s vision, together; we can provide the most optimum
solution. . (See some picture below)
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Example of works

Recent Projects
โครงการ ก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าบริษัท KCG Corporation
KCG Corporation Co.,Ltd , New Factory Construction

อาคารศูนย์ กระจายสินค้ า มูลค่ าโครงการ 89 ล้ านบาท
พื ้นที่อาคาร : 8,500 ตารางเมตร
ลักษณะอาคาร : อาคารศูนย์กระจายสินค้ า กึ่งสานักงาน 2 ชั ้น จ.สุราษฎร์ ธานี
ระยะเวลาก่อสร้ าง : 8 เดือน (รวมงานบริ เวณ)

Recent Projects
โครงการ ก่อสร้างโรงงานบริษัทวอลโว่ ประเทศไทย จากัด
Volvo (Thailand) Co.,Ltd , New Factory Construction

อาคารประกอบรถบรรทุก มูลค่ าโครงการ 150 ล้ านบาท
พื ้นที่อาคาร : 11,218 ตารางเมตร
ลักษณะอาคาร : อาคารโรงงาน กึ่งสานักงาน 2 ชั ้น ถนนบางนา จ.สมุทรปราการ
ระยะเวลาก่อสร้ าง : 8 เดือน (รวมงานบริ เวณ)

อาคารประกอบรถบรรทุก Volvo

Recent Projects
โครงการ ก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า เจี้ยบเส็ง แมคโคร
จ.นครศรี ธรรมราช , New Factory Construction

อาคารเจีย้ บเส็ง แมคโคร มูลค่ าโครงการ 75 ล้ านบาท
ลักษณะอาคาร : อาคารโรงงาน กึ่งสานักงาน 2 ชั ้น จ.นครศรี ธรรมราช
ระยะเวลาก่อสร้ าง : 7 เดือน (รวมงานบริ เวณ)

Recent Projects
โครงการ ก่อสร้างโรงงานบริษัท ทีซี ท็อปวูด
้ จากัด
TC Topwood Co.,Ltd , New Factory Construction

อาคารโรงงาน ทีซีทอ็ ปวู้ด มูลค่ าโครงการ 65 ล้ านบาท
พื ้นที่อาคาร : 8,078 ตารางเมตร
ลักษณะอาคาร : อาคารโรงงาน กึ่งสานักงาน 2 ชั ้น จ.สระบุรี
ระยะเวลาก่อสร้ าง : 7 เดือน (รวมงานบริ เวณ)

Recent Projects
โครงการ ก่อสร้างโรงงานบริษัท Sure scaffold and form จากัด
Amata City (Rayong), New Factory Construction

อาคารโรงงาน มูลค่ าโครงการ 37 ล้ านบาท
พื ้นที่อาคาร : 5,000 ตารางเมตร
ลักษณะอาคาร : อาคารโรงงาน กึ่งสานักงาน 2 ชั ้น Amata City (Rayong)
ระยะเวลาก่อสร้ าง : 6 เดือน (รวมงานบริ เวณ)

Recent Projects
โครงการ ก่อสร้างโรงงานบริษัท PV EXPLSIVE จากัด
PV EXPLSIVE Co.,Ltd , New Factory Construction

อาคารโรงงาน มูลค่ าโครงการ 28 ล้ านบาท
พื ้นที่อาคาร : 3,500 ตารางเมตร
ลักษณะอาคาร : อาคารโรงงาน จ.สระบุรี
ระยะเวลาก่อสร้ าง : 5 เดือน (รวมงานบริ เวณ)

Recent Projects
โครงการ บ้านเดียว 15 หลัง
PANYA LAKEHOME VILLAGE

มูลค่ าโครงการ 32 ล้ านบาท
ลักษณะอาคาร : บ้ านเดียว 2 ชั ้น หมูบ่ ้ านปั ญญา เลคโฮม รามอินทรา
ระยะเวลาก่อสร้ าง : 10 เดือน (รวมงานบริ เวณ)

Recent Projects
โครงการ ก่อสร้างโชว์รูม บริษท
ั วอลโว่ ประเทศไทย จากัด
Volvo (Thailand) Co.,Ltd ,ท่ าฉาง สุราษฎร์ ธานี

มูลค่ าโครงการ 45 ล้ านบาท
ลักษณะอาคาร : เป็ น อาคารโชว์รูม รถบรรทุก พร้ อม โรงซ่อม บารุง
ระยะเวลาก่อสร้ าง : 7 เดือน (รวมงานบริ เวณ)

ศูนย์กระจายสิ นค้า KCG
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โครงการอื่น ๆ

อาคารประกอบรถบรรทุก มูลค่ าโครงการ 65 ล้ านบาท
พื ้นที่อาคาร : 8,300 ตารางเมตร
ลักษณะอาคาร : อาคารโรงงาน สาหรับผลิตรถยนต์ ถนนบางนา จ.สมุทรปราการ
ระยะเวลาก่อสร้ าง : 7 เดือน (รวมงานบริ เวณ)
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Erection of 80 T/HR IHI.Boiler
Place: J.P.N (Donkrabueng,Ratchaburi)

Coal and Fly ash Handling Equipment of 60
T/HR Takuma Boiler
Place: T.A.F (Kangkoy,Saraburi)
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Boiler Steam drum 80T/HR IHI Height pressure Boiler
Place: J.P.K.(Donkrabueng,Ratchaburi)

Boiler structure of 80T/HR IHI Height pressure Boiler
Place: J.P.K.(Donkrabueng,Ratchaburi)
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Erection of 80 T/HR IHI.Boiler
Place: J.P.N (Donkrabueng,Ratchaburi)

Coal Handling Equipment of 60 T/HR Takuma Boiler
Place: T.A.F (Kangkoy,Saraburi)
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Algohol distilling project, 30 kl/day
Place: Surathiprach (Kanchanaburi)
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Above ground and underground piping
Place: Pathumthani water supply
(Nam-orm, Pathumthani)
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Install Coal Bunker

Install cyclone
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E.S.P. erection

C.F.B. 130T/HR & 65 T/HR :KK#1
PHOENIX PULP & PAPER (NAMPONG : KONKAN)
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Fly ash Silo and Slag Silo

dry fiber process, Duct &Cyclone
Place: Advance Agro (304 Industrial Estate, Prajeenburi)
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