เกี่ยวกับเรา
บริ ษัทเริ่ มก่อตังขึ
้ ้นเมื่อ 40 กว่าปี โดยเริ่ มจากธุรกิจเล็กๆ ด้ วยจานวนเครื่ องจักรเพียงไม่กี่ตวั แล้ วได้ เริ่ มเติบโต
ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเป็ นผู้นาในอุตสาหกรรมผลิตเสื ้อกันฝนของไทย เพื่อความน่าเชื่อถือในการทาธุรกิจ บริ ษัทได้ ทา
การจดทะเบียนเป็ น “บริษัท ทรี ไลออน พลาสติกส์ จากัด” ในปี 2550 และได้ ขยายกาลังการผลิต รวมทังพั
้ ฒนาและ
นาเข้ าเครื่ องจักรรุ่นใหม่ๆ จนมาเป็ น โรงงานผลิตเสื ้อกันฝนรวมทังผ้
้ าพลาสติกปูที่นอนเด็กอันดับหนึง่ ของไทย นอกจากนี ้ยัง
ขยายไลน์การผลิตสาหรับสินค้ า กางเกงกันน ้า, ถุงคลุมสูท, ผ้ ากันเปื อ้ น, ซองขลุย่ , ถุงใส่ผ้านวม เป็ นต้ น ภายใต้ เครื่ องหมาย
การค้ า “Rainny”, “Classic Rainwear”, “Classic Rainsuit”, “Classic Poncho”, “Cale”, “3LIONS” และอื่นๆ ซึง่ เป็ นที่
ยอมรับของลูกค้ าทังในและต่
้
างประเทศด้ วยดีตลอดมา

นอกจากนี ้ทางบริ ษัทฯยังรับผลิตสินค้ าภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของลูกค้ า (OEM) รวมทังสิ
้ นค้ าประเภท พรี
เมี่ยม (Premium) หรื อ สินค้ าสัง่ ทา (Made to Order) จากการทางานด้ วยมาตรฐานระดับสากล จนต่างประเทศให้ ความ
เชื่อถือ โดยที่บริษัทฯมีการส่งออกสินค้ าให้ กบั ต่างประเทศถึง 20%ของกาลังการผลิต โดยประเทศที่ให้ ความเชื่อถือและเป็ น
ลูกค้ า เช่น บราซิล, เม็กซิโก, รัสเซีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์ , ศรี ลงั กา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็ นต้ น

ข้ อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท

บริษัท ทรี ไลออน พลาสติกส์ จากัด / THREE LIONS PLASTICS CO.,LTD.

ทะเบียนการค้ า

0745550002799

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี

สานักงานใหญ่ 0745550002799

วันจดทะเบียน

25 ตุลาคม 2550

ทุนจดทะเบียน

2 ล้ านบาท

ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

128/158 อาคารพญาไทพลาซ่า ชัน้ 15 ห้ องเอ ถนนพญาไท แขวงทุง่ พญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ที่ตงโรงงาน
ั้

46/71 หมู่ 3 ตาบลคอกกระบือ อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ที่ตงโกดั
ั้ ง

5/4 หมู่ 6 ตาบลคอกกระบือ อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์

สานักงานใหญ่ +66(0)2 214 6058-9, +66(0)2 214 0471-2

โทรศัพท์(มือถือ)

สานักงานใหญ่ 086 440 1743, 081 868 8505

โทรสาร (อัตโนมัต)ิ

สานักงานใหญ่ +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

บริษัทฯมุ่งเน้ น
ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา ของการดาเนินงาน บริ ษัทฯ มีการพัฒนาเครื่ องจักรอย่างต่อเนื่องและเพิม่ จานวน
เครื่ องจักร จน ณ ปั จจุบนั ถือได้ วา่ เป็ นผู้นาของอุตสาหกรรมการผลิตเสื ้อกันฝนในประเทศไทยทีม่ ีความชานาญและครบวงจร
ที่สดุ มีการนาระบบ Q.C. เข้ ามาควบคุมคุณภาพในทุกขันตอนของขบวนการผลิ
้
ต โดยเริ่ มตังแต่
้ การคัดเลือกวัตถุดิบที่มี
คุณภาพ ในด้ านการผลิต มีการควบคุมทุกขันตอนและตรวจสอบผลิ
้
ตภัณฑ์สาเร็ จรูปก่อนจาหน่ายให้ ลกู ค้ าอย่างสมา่ เสมอ มี
การบรรจุสนิ ค้ าที่สวยงามแข็งแรง ส่งมอบสินค้ าด้ วยความรวดเร็ ว ถูกต้ อง และบุคลากรทุกระดับจะได้ รับการฝึ กฝน และ
พัฒนากับเทคโนโลยีใหม่อย่างสม่าเสมอ ฝ่ ายออกแบบและพัฒนาได้ ทาการศึกษาแนวทางในการหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ กบั
บริ ษัทฯอยูเ่ สมอ เป้าหมาย จะขยายกิจการของเราให้ ก้าวหน้ าต่อไป ด้ วยความเชี่ยวชาญและความชานาญที่ได้ รับการพิสจู น์
แล้ วโดยกาลเวลา และขณะเดียวกันก็ยงั คงรักษาไว้ ซงึ่ ความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณทางธุรกิจอีกด้ วย โดยมีนโยบายหลัก 3
ประการ คือ
1. คุณภาพ
2. ราคา
3. บริการ

“ เพื่อให้ ความมั่นใจกับลูกค้ า ที่จะได้ รับสินค้ าที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เป็ นธรรม “

ผลิตภัณฑ์
“ทรีไลออน พลาสติกส์ “ ณ ปั จจุบนั ภาพรวมของบริษัทฯ คือ ผู้นาอันดับหนึง่ ของโรงงานผลิตเสื ้อ
กันฝนและผ้ าพลาสติกปูที่นอนเด็กของประเทศไทย กลุม่ ลูกค้ า ได้ แก่ ตลาดค้ าส่ง (โบ๊ เบ๊ , สาเพ็ง), ห้ างโมเดอร์ นเทรดต่างๆ
และองค์กรธุรกิจมากมาย นอกจากนี ้ยังส่งออกไปยังประเทศต่างๆ เช่น ทวีปอเมริ กาใต้ , เอเชียตะวันออกกลาง, ยุโรป เป็ นต้ น
ด้ วยความตังใจจริ
้
งในการรักษาตาแหน่งผู้นาตลาดซึง่ เป็ นที่ยอมรับเนื่องจากคุณภาพและความน่าเชื่อถือ เรา
จะพยายามอย่างยิง่ ที่จะพัฒนาศักยภาพในเชิงเทคนิคที่พฒ
ั นาปรับปรุงมาตลอดหลายปี เพื่อออกแบบ พัฒนาและผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ มาตรฐานและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ ้นไป เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า และเพื่อ
แข่งขันยังตลาดต่างประเทศเพื่อสร้ างรายได้ เข้ าสูป่ ระเทศ

เสือ้ กันฝน (RAINWEAR) เสือ้ กันฝนสาหรับเด็ก และเสือ้ กันฝนสาหรับผู้ใหญ่ ซึ่งรูปแบบได้ แก่
1. เสือ้ กันฝน แบบผ่ าหน้ า (RAINCOAT)
2. เสือ้ กันฝน แบบค้ างคาว (PONCHO)
3. เสือ้ กันฝน แบบเสือ้ และกางเกง (RAINSUIT)
4. เสือ้ กันฝน แบบแจ็คเก็ต (JACKET RAINWEAR)

ผ้ าพลาสติกปูท่ นี อนเด็ก (BABY BED SHEET) นับเป็ นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ ท่ ี
เป็ นที่ยอมรับและต้ องการจากกลุ่มลูกค้ าต่ างประเทศจานวนมาก ปั จจุบันรู ปแบบของสินค้ านีม้ ี 4
แบบ ได้ แก่
1. ผ้ าพลาสติกปูท่ น
ี อนเด็ก แบบธรรมดา
2. ผ้ าพลาสติกปูท่ น
ี อนเด็ก แบบอย่ างดี
3. ผ้ าพลาสติกปูท่ น
ี อนเด็ก แบบติดริมลูกไม้ พลาสติก
4. ผ้ าพลาสติกปูท่ น
ี อนเด็ก แบบกุ๊นขอบ

กางเกงกันนา้ ท่ วม หรื อ กางเกงแก้ ว (MAGIC PANTS) ซึ่งบริษัทได้ มีการพัฒนา และ
ปรับปรุ งแบบร่ วมกับศูนย์ เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่ งชาติ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ตัง้ แต่ ปี
2553 และได้ ผลิตออกมาจาหน่ ายแก่ ผ้ ูประสบอุทกภัยในปี 2554

ผลิตภัณฑ์ อ่ ืนๆที่ทามาจากพลาสติกพีวีซี 100% (OTHER PVC100%) นอกจากผลิตภัณฑ์
ข้ างต้ นแล้ ว ยังผลิตผลิตภัณฑ์ อ่ ืนๆ ได้ แก่ ถุงคลุมสูท, ผ้ ากันเปื ้ อน, ซองพลาสติก เป็ นต้ น

ตัวอย่ างผลงานที่ผ่านมา
นอกจากผลิตภัณฑ์ภายใต้ ตราสินค้ าของเรา ทางบริ ษัทฯยังรับผลิตสินค้ าภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของลูกค้ า
(OEM) รวมทังสิ
้ นค้ าประเภทพรี เมี่ยม (Premium) หรื อ สินค้ าสัง่ ทา (Made to Order) โดยในส่วนของการ "ออกแบบ" เราจะ
คานึงถึง การดึงจุดเด่นของสินค้ า/บริ การของลูกค้ า ภาพลักษณ์ของบริ ษัทหรื อองค์กร ตาแหน่งการจัดวาง เพือ่ ให้ ออกแบบได้
อย่างมีเอกลักษณ์ ตอบโจทย์ให้ กบั กลุม่ เป้าหมายหรื อลูกค้ าได้ มากที่สดุ

ตัวอย่ างผลงานที่ผ่านมา

สถานที่ตัง้ สานักงานใหญ่ และโรงงาน

แผนที่สถานที่ตัง้ สาขาโรงงาน (เพื่อเป็ นการป้องกันเทคโนโลยีของการผลิต) ติดต่ อผ่ าน
สาขาสานักงานใหญ่

เอกสารบริษัท

เอกสารบริษัท

