
 

 เกี่ยวกับเรา 

บริษัทเร่ิมก่อตัง้ขึน้เมื่อ 40 กวา่ปี โดยเร่ิมจากธุรกิจเลก็ๆ ด้วยจ านวนเคร่ืองจกัรเพียงไมก่ี่ตวั แล้วได้เร่ิมเติบโต

ขึน้อยา่งตอ่เนื่อง จนสามารถเป็นผู้น าในอตุสาหกรรมผลติเสือ้กนัฝนของไทย เพื่อความนา่เช่ือถือในการท าธุรกิจ บริษัทได้ท า

การจดทะเบียนเป็น “บริษัท ทรีไลออน พลาสตกิส์ จ ากัด” ในปี 2550 และได้ขยายก าลงัการผลติ รวมทัง้พฒันาและ

น าเข้าเคร่ืองจกัรรุ่นใหม่ๆ  จนมาเป็น โรงงานผลติเสือ้กนัฝนรวมทัง้ผ้าพลาสติกปทูี่นอนเด็กอนัดบัหนึง่ของไทย นอกจากนีย้งั

ขยายไลน์การผลติส าหรับสนิค้า กางเกงกนัน า้, ถงุคลมุสทู, ผ้ากนัเปือ้น, ซองขลุย่, ถงุใสผ้่านวม เป็นต้น  ภายใต้เคร่ืองหมาย

การค้า “Rainny”, “Classic Rainwear”, “Classic Rainsuit”, “Classic Poncho”, “Cale”, “3LIONS” และอื่นๆ ซึง่เป็นท่ี

ยอมรับของลกูค้าทัง้ในและตา่งประเทศด้วยดตีลอดมา      

 

นอกจากนีท้างบริษัทฯยงัรับผลติสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของลกูค้า (OEM) รวมทัง้สนิค้าประเภท พรี

เมี่ยม (Premium) หรือ สนิค้าสัง่ท า (Made to Order) จากการท างานด้วยมาตรฐานระดบัสากล จนตา่งประเทศให้ความ

เช่ือถือ โดยที่บริษัทฯมกีารสง่ออกสนิค้าให้กบัตา่งประเทศถงึ 20%ของก าลงัการผลติ โดยประเทศที่ให้ความเช่ือถือและเป็น

ลกูค้า เช่น บราซิล, เม็กซิโก, รัสเซีย, มาเลเซยี, สงิคโปร์, ศรีลงักา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลทั่วไป 

 

ช่ือบริษัท บริษัท ทรีไลออน พลาสตกิส์ จ ากดั / THREE LIONS PLASTICS CO.,LTD. 

ทะเบียนการค้า 0745550002799 

เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี ส านกังานใหญ่ 0745550002799 

วนัจดทะเบียน 25 ตลุาคม 2550 

ทนุจดทะเบียน 2  ล้านบาท 

ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 128/158 อาคารพญาไทพลาซา่ ชัน้ 15 ห้องเอ ถนนพญาไท แขวงทุง่พญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

ท่ีตัง้โรงงาน 46/71  หมู่ 3  ต าบลคอกกระบือ อ าเภอเมืองฯ จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 

ท่ีตัง้โกดงั 5/4  หมู ่6  ต าบลคอกกระบือ อ าเภอเมืองฯ จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 

โทรศพัท์ ส านกังานใหญ่ +66(0)2 214 6058-9, +66(0)2 214 0471-2 

โทรศพัท์(มือถือ) ส านกังานใหญ่ 086 440 1743, 081 868 8505 

โทรสาร (อตัโนมตั)ิ ส านกังานใหญ่ +66(0)2 214 6060 

Website HTTP://WWW.RAINNYDAY.COM 

E-mail (center co.) SALES@RAINNYDAY.COM  

Line ID 1 0864401743   

Line ID 2 RAINNY3LIONS 

 

http://www.rainnyday.com/
mailto:SALES@RAINNYDAY.COM


 
 

 บริษัทฯมุ่งเน้น 

ตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา ของการด าเนินงาน บริษัทฯ มกีารพฒันาเคร่ืองจกัรอยา่งตอ่เนื่องและเพิม่จ านวน

เคร่ืองจกัร จน ณ ปัจจบุนัถือได้วา่เป็นผู้น าของอตุสาหกรรมการผลติเสือ้กนัฝนในประเทศไทยทีม่ีความช านาญและครบวงจร

ที่สดุ มีการน าระบบ Q.C. เข้ามาควบคมุคณุภาพในทกุขัน้ตอนของขบวนการผลติ โดยเร่ิมตัง้แตก่ารคดัเลือกวตัถดุิบที่มี

คณุภาพ ในด้านการผลติ มีการควบคมุทกุขัน้ตอนและตรวจสอบผลติภณัฑ์ส าเร็จรูปก่อนจ าหนา่ยให้ลกูค้าอยา่งสม า่เสมอ มี

การบรรจสุนิค้าที่สวยงามแข็งแรง สง่มอบสนิค้าด้วยความรวดเร็ว ถกูต้อง และบคุลากรทกุระดบัจะได้รับการฝึกฝน และ

พฒันากบัเทคโนโลยีใหมอ่ยา่งสม ่าเสมอ ฝ่ายออกแบบและพฒันาได้ท าการศกึษาแนวทางในการหาเทคโนโลยีใหม่ๆ  ให้กบั

บริษัทฯอยูเ่สมอ เป้าหมาย จะขยายกิจการของเราให้ก้าวหน้าตอ่ไป ด้วยความเช่ียวชาญและความช านาญที่ได้รับการพิสจูน์

แล้วโดยกาลเวลา และขณะเดยีวกนัก็ยงัคงรักษาไว้ซึง่ความซื่อสตัย์และจรรยาบรรณทางธุรกิจอีกด้วย  โดยมีนโยบายหลกั 3 

ประการ คือ 

1. คุณภาพ 

2. ราคา 

3. บริการ  

“  เพ่ือให้ความม่ันใจกับลูกค้า ที่จะได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เป็นธรรม “ 

 

 

 



 
 

ผลิตภัณฑ์ 

 “ทรีไลออน พลาสตกิส์ “ ณ ปัจจบุนั ภาพรวมของบริษัทฯ คอื ผู้น าอนัดบัหนึง่ของโรงงานผลติเสือ้

กนัฝนและผ้าพลาสติกปทูี่นอนเดก็ของประเทศไทย กลุม่ลกูค้า ได้แก่ ตลาดค้าสง่ (โบ๊เบ๊, ส าเพ็ง), ห้างโมเดอร์นเทรดตา่งๆ 

และองค์กรธุรกิจมากมาย นอกจากนีย้งัสง่ออกไปยงัประเทศตา่งๆ เช่น ทวีปอเมริกาใต้, เอเชียตะวนัออกกลาง, ยโุรป เป็นต้น 

 ด้วยความตัง้ใจจริงในการรักษาต าแหนง่ผู้น าตลาดซึง่เป็นท่ียอมรับเนื่องจากคณุภาพและความนา่เช่ือถือ เรา

จะพยายามอยา่งยิง่ที่จะพฒันาศกัยภาพในเชิงเทคนคิที่พฒันาปรับปรุงมาตลอดหลายปี เพื่อออกแบบ พฒันาและผลติ

ผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพ มาตรฐานและมีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ไป เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า และเพื่อ

แขง่ขนัยงัตลาดตา่งประเทศเพื่อสร้างรายได้เข้าสูป่ระเทศ 

 

เสือ้กันฝน (RAINWEAR) เสือ้กันฝนส าหรับเดก็ และเสือ้กันฝนส าหรับผู้ใหญ่ ซึ่งรูปแบบได้แก่ 

1. เสือ้กันฝน แบบผ่าหน้า (RAINCOAT)  

2. เสือ้กันฝน แบบค้างคาว (PONCHO) 

3. เสือ้กันฝน แบบเสือ้และกางเกง (RAINSUIT)  

4. เสือ้กันฝน แบบแจ็คเก็ต (JACKET RAINWEAR) 

 

 

 



 

ผ้าพลาสตกิปูที่นอนเดก็ (BABY BED SHEET)  นับเป็นอีกหน่ึงผลิตภัณฑ์ที่

เป็นท่ียอมรับและต้องการจากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศจ านวนมาก ปัจจุบันรูปแบบของสินค้านีมี้ 4 

แบบ ได้แก่ 

1.  ผ้าพลาสตกิปูท่ีนอนเดก็ แบบธรรมดา 

2. ผ้าพลาสตกิปูท่ีนอนเดก็ แบบอย่างดี 

3. ผ้าพลาสตกิปูท่ีนอนเดก็ แบบตดิริมลูกไม้พลาสตกิ 

4. ผ้าพลาสตกิปูท่ีนอนเดก็ แบบกุ๊นขอบ 

 

 

กางเกงกันน า้ท่วม หรือ กางเกงแก้ว (MAGIC PANTS)  ซึ่งบริษัทได้มีการพัฒนา และ

ปรับปรุงแบบร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาต ิสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ตัง้แต่ปี 

2553 และได้ผลิตออกมาจ าหน่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัยในปี 2554  

 

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่ท ามาจากพลาสตกิพีวีซี 100% (OTHER PVC100%)  นอกจากผลิตภัณฑ์

ข้างต้นแล้ว ยังผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้แก่ ถุงคลุมสูท, ผ้ากันเป้ือน, ซองพลาสตกิ เป็นต้น 

 

 

 



 

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา  

นอกจากผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้าของเรา ทางบริษัทฯยงัรับผลติสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของลกูค้า 

(OEM) รวมทัง้สนิค้าประเภทพรีเมี่ยม (Premium) หรือ สนิค้าสัง่ท า (Made to Order) โดยในสว่นของการ "ออกแบบ" เราจะ

ค านงึถึง การดงึจดุเดน่ของสนิค้า/บริการของลกูค้า ภาพลกัษณ์ของบริษัทหรือองค์กร ต าแหนง่การจดัวาง เพือ่ให้ออกแบบได้

อยา่งมีเอกลกัษณ์ ตอบโจทย์ให้กบักลุม่เป้าหมายหรือลกูค้าได้มากที่สดุ  

 

 

 

 

 



 

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

สถานที่ตัง้ส านักงานใหญ่และโรงงาน 

 

แผนที่สถานที่ตัง้สาขาโรงงาน (เพื่อเป็นการป้องกันเทคโนโลยีของการผลิต) ตดิต่อผ่าน

สาขาส านักงานใหญ่  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

เอกสารบริษัท 

 



 

เอกสารบริษัท 

 

 


