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แปงอเนกประสงค All Purpose Flour 

22.5kg1kg

22.5kg1kg

1kg

ตราผักกาดแดง
Red Lettuce Brand

Superior quality general purpose flour with 10.0-10.5% 

protein. Perfect for varieties of products even banana cake, 

cupcakes, muffins, Chinese flaky pastries, Chinese spring 

roll skin, cookies, Chinese fried crullers, roti, curry puffs, 

pancakes, waffles, Thai style fried banana, cake doughnut, 

battered fried products, fried chicken, etc.

แปงสาลีคุณภาพสูง มีโปรตีนปานกลาง (10.0 -10.5%) 
ใชทำผลิตภัณฑไดหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับทำเคกกลวยหอม 
ขนมไข ขนมเปยะ แผนปอเปยะ คุกก้ี ปาทองโก โรตี กะหร่ีปบ 
วาฟเฟล ขนมดอกจอก กลวยแขก โรตีสายไหม ไกทอด 
โดนัทเคก และ อาหารชุบทอดตางๆ

ตราลูกศรฟา
Blue Arrow Brand

Wheat flour of medium protein content at 10.0-10.5%. 

Best for banana cake, cupcakes, muffins, pancakes, 

waffles, Chinese flaky pastries, Chinese spring roll 

skin, cookies, Chinese fried crullers, roti, curry puffs, 

Thai style fried banana, cake doughnuts and 

battered fried products, fried chicken , etc.

แปงสาลีคุณภาพดี มีโปรตีนปานกลาง (10.0-10.5%) 
ใชทำผลิตภัณฑไดหลากหลายชนิด เหมาะสำหรับทำ 
เคกกลวยหอม ขนมไข ขนมเปยะ แผนปอเปยะ คุกก้ี 
ปาทองโก โรตี กะหร่ีปบ วาฟเฟล ขนมดอกจอก กลวยแขก 
โรตีสายไหม ไกทอด โดนัทเคก และอาหารชุบทอดตางๆ

ตราหัวกวาง
Reindeer Brand

High quality wheat flour for all purposes 

with medium protein at 10.5-11.0%. Ideal for 

cookies, biscuits, battered fried products.

แปงสาลีคุณภาพดีเย่ียม มีโปรตีนปานกลาง 
(10.5-11.0%) เหมาะสำหรับใชทำคุกก้ี บิสกิต 
และใชทำขนมไข ขนมเปยะ อาหารชุบทอดตางๆ 

22.5kg

ตราผักกาดเหลือง
Yellow Lettuce Brand

High quality wheat flour for all purposes with 

medium protein at 10.7-11.2%. Ideal for cookies, 

biscuits, cupcakes, Chinese flaky pastries, 

curry puffs, pies, puff pastries and battered 

fried products.

แปงสาลีคุณภาพสูง มีโปรตีนปานกลาง (10.7-11.2%) 
เหมาะสำหรับใชทำคุกก้ี บิสกิต ขนมไข ขนมเปยะ
กะหร่ีปบ พาย พายช้ัน และอาหารชุบทอดตางๆ
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แปงเคก Cake Flour

22.5kg

22.5kg1kg

22.5kg1kg

22.5kg

ตราโกลเดนมิกซ
Golden Mix

High quality cake flour with 8.0-8.5% 

protein. It is widely known among the 

hotel bakeshops and leading restaurants 

as valued choice for all varieties of 

cakes and specialty cakes.

แปงเคกคุณภาพสูง นิยมใชในโรงแรมและ
รานอาหาร มีโปรตีนต่ํา ( 8.0-8.5% ) 
เหมาะในการใชทำเคกทุกชนิด 

1kg 22.5kg

แปงปาทองโก 
ตราตนสน
Chinese Donut Flour Green Pine Brand

premium wheat flour specially produced for Chinese fried crullers 

with medium protein at 10.7-11.3%. Also best for roti, all fried products 

and fresh noodles.

แปงปาทองโกคุณภาพดีเย่ียม มีโปรตีนปานกลาง(10.7-11.3%) เหมาะสำหรับ
ทำปาทองโกทุกชนิด นิยมใชทำโรตี ขนมทอดตางๆ และบะหม่ีสด

แปงบะหมี่
ตราผักกาดเขียว
Noodle Flour Green Lettuce Brand

High quality noodle flour, with 12.3-12.8% 

protein. Suitable for varieties of noodle.

แปงบะหม่ีคุณภาพพิเศษ มีโปรตีนปานกลาง 
( 12.3–12.8% ) เหมาะสำหรับใชทำบะหม่ีทุกชนิด

แปงซาลาเปา
ตรากิเลนเหลือง
Steamed Buns Flour Yellow Kirin Brand

Prestige soft flour specially. Its very fine particle size with 8.2-8.7 % protein. 

makes it perfect for all types of Chinese steamed buns.

แปงซาลาเปาคุณภาพเย่ียม มีโปรตีนต่ํา (8.2 - 8.7%) เน้ือแปงละเอียด 
ขาวเปนพิเศษ เหมาะสำหรับทำซาลาเปาทุกชนิด

ตรากิเลนแดง
Red Kirin

Special soft flour with low protein at 8.0-8.5%. Its unique characteristics make it excellent 

for all varieties of cakes such as butter cake, sponge cake, chiffon cake, cake doughnuts, 

cupcakes, Pui-fai, Salee, high-ratio cake, tortes, gateaux and other specialty cakes.

แปงเคกคุณภาพสูง มีโปรตีนต่ํา (8.0-8.5%) เหมาะในการใชทำเคกช้ันสูงทุกชนิด 
เชน เคกเนยสด สปองจเคก ชิฟฟอนเคก โดนัทเคก ขนมไข ขนมสาล่ี และขนมปุยฝาย
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แปงขนมปง Bread Flour

22.5kg1kg 22.5kg

22.5kg

22.5kg 22.5kg

22.5kg

ตรานกอินทรีแดง
Red Eagle Brand

Premium quality bread flour with 13.0-13.5%

protein and high water absorption. 

Suitable for varieties of bread.

แปงขนมปงคุณภาพเย่ียม โปรตีนสูง (13.0-13.5%)
เน้ือแปงละเอียด สีขาวครีม มีการดูดซึมน้ําไดดี 
เหมาะสำหรับทำขนมปงทุกชนิด

ตรากำแพงเมืองจีน
Great Wall

Premium quality bread flour with 13.0-13.5% protein. 

The flour is suitable for all types of bread namely, 

white pan bread, sweet rolls, Pullman loaf, hard rolls, 

pastries, etc.

แปงขนมปงคุณภาพสูง มีโปรตีนสูงเปนพิเศษ (13.0-13.5%) 
เหมาะสำหรับทำขนมปงทุกชนิด เชน ขนมปงกะโหลก 
ขนมปงหวาน ขนมปงแซนวิช ซอฟทโรลและฮารทเบรด

ตราสามเหลี่ยมทอง
Golden Triangle

High quality bread flour with 13.0-13.5% protein for all 

kinds of bread such as white pan bread, sweet rolls, 

Pullman loaf, hard rolls, pastries, etc.

แปงขนมปงคุณภาพสูง มีโปรตีนสูงเปนพิเศษ (13.0-13.5%)  
เหมาะสำหรับทำขนมปงทุกชนิด เชน ขนมปงกะโหลก 
ขนมปงหวาน ขนมปงแซนวิช และฮารทเบรด

ตราหอฟาทอง
Golden Heaven Tower

High quality bread flour with 12.5-13.0% protein. 

Good for white pan bread, Pullman loaf, sweet rolls, 

puff pastries and croissants.

แปงขนมปงคุณภาพสูง โปรตีนสูง (12.5-13.0%) 
เน้ือแปงละเอียด เหมาะสำหรับทำขนมปงทุกชนิด เชน 
ขนมปงจืด ขนมปงหวาน ขนมปงแซนวิชและครัวซองท

ตราสามเหลี่ยมแดง
Red Triangle

Bread flour with 12.3-12.8% protein. Suitable for 

all varieties of bread and croissants.

แปงขนมปงคุณภาพสูง มีโปรตีนสูง ( 12.3 -12.8% ) 
เน้ือแปงละเอียด เหมาะสำหรับทำขนมปงทุกชนิด 
และครัวซองท

ตราวินนี่
Winnie

High quality bread flour, recognized and well known 

among the hotel chain industry and leading restaurants 

as supreme bread flour with 12.5-13.0% protein. Its fine 

particle size enhances good bread of all kinds and 

also croissants

แปงขนมปงคุณภาพสูง นิยมใชในโรงแรมและรานอาหารช้ันนำ 
มีโปรตีนสูงเปนพิเศษ ( 12.5-13.0% ) เหมาะสำหรับทำขนมปง
ทุกชนิด และครัวซองท
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15kg
10kg

22.5kg 22.5kg

22.5kg 22.5kg

NR Brand Flour
แปงขนมปงชนิดพิเศษ ไมฟอกสี 
ไมเติม Additive มีโปรตีนสูงเปนพิเศษ 
(12.50 - 13.50%) เหมาะสำหรับทำ
ขนมปงเพื่อสุขภาพทุกชนิด

Specialty Bread flour with 12.50-13.50% protein.

No bleach and additive. 

Suitable for all varieties healthy bread.

Pizza Flour 00

Specialty pizza flour with 10.00-11.00% protein. 

Suitable for all varieties of pizza.

Suitable for making whole wheat bread and

Various healthy bakery treats such as cakes, cookies.

แปงโฮลวีทละเอียด 100%
เหมาะสำหรับใชทำขนมปงโฮลวีทและ
ขนมเบเกอร่ีเพ่ือสุขภาพขนิดตางๆ
เชน เคก คุกก้ี

Instant Flour Butter Cake Mix

Suitable for making cakes by

Easy, convenient, fast method.

แปงบัตเตอรเคกมิกซ
แปงสำเร็จรูปบัตเตอรเคกมิกซ
เหมาะสำหรับใชทำเคกไดโดย
วิธีงายๆ สะดวก รวดเร็ว Suitable for baking confectionery

or food that needs to be raised.

ผงฟูตราตนสน
เหมาะสำหรับใชทำขนมเบเกอร่ี
หรืออาหาร ท่ีตองการใหข้ึนฟู

Instant Flour Butter Cake Mix

Suitable for making cakes by

Easy, convenient, fast method.

แปงโฮลวีทหยาบ
เหมาะสำหรับใชทำขนมปงโฮลวีท
และขนมเบเกอร่ีเพ่ือสุขภาพ
ขนิดตางๆ เชน เคก, คุกก้ี

แปงพิซซาชนิดพิเศษ 
มีโปรตีนปานกลาง (10.00  - 11.00%) 
เหมาะสำหรับใชทำพิซซาทุกชนิด


