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~ Company Profile
Thai Flour Industry CO., LTD.

Thai Flour Industry CO., LTD.

Has been established since 1978 as a manufacturer and distributor of rice flour and glutinous rice flour; under the brands of “Golden Coins”, “Golden 

Fish” and “White Elephant”. Our team of qualif ied staff is willing to serve both Thai and international customers to our full potential. The company’s 

policy is to satisfy desires and demands of our customers, colleagues, community and company. All production processes are ensured to produce high 

quality, safe and hygienic products. Therefore, our customers can be certain that all the products from our factories are at excellent standards. We are 

internationally approved by FSSC 22000, ISO 9001, HACCP, GMP, TISI, HALAL, KOSHER, TTM.  To achieve excellent customer relations, we adopt the 

concept of family business  to our activities by taking care of the stakeholders just like family members; through caring for one another’s well-being, as 

well as being professional in  doing business.

บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978) ผลิตและจัดจำหน่ายแป้งข้าวจ้าว 
และแป้งข้าวเหนียว ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เหรียญทองคู่” (Golden Coins Brand) 
“ปลาทองคู่” (Golden Fish Brand) และ “ช้างเผือก” (White Elephant Brand) 
จัดจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศโดยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 
ที่พร้อมที่จะให้บริการที่ดีกับลูกค้าทุกท่าน ตามนโยบายของบริษัทที่ว่า 
“คุณภาพสินค้าที่มีความปลอดภัย และบริการที่ลูกค้าพอใจ คือภารกิจของเรา” 
สินค้าทุกประเภทได้ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยในทุกขั้นตอนตามมาตรฐานสากล 
ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ กระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย 
และถูกหลักอนามัย โดยบริษัทได้รับการรับรองตามมาตรฐานจาก FSSC 22000, ISO 
9001, HACCP, GMP, TISI, HALAL, KOSHER, TTM  “เราดูแลเอาใจใส่ผู้ที่เกี่ยว 
ข้องเสมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัวของเราเองโดยให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกัน
และกัน เช่นเดียวกับความเป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจ”

泰国粉业有限公司
成立于1978年，是泰国粘米粉、糯米粉行业的生产领导者和出口商之
一，产品旗下“双金钱牌”“双金鱼牌”和“白象牌”的品牌。该公
司的使命是为了满足客户、社区和企业的愿望和要求。我们不断深化
和发展各类市场加大市场营销力度、提升产品售后服务质量、培训各
类技术和管理人员、扩大产品品类范围、优化生产技术水平、尤其重
要的是产品质量与安全。因此，客户能够确认所有产品从我们的工厂
是在优秀的标准。我们已经通过了FSSC 22000食品安全管理体系，
ISO 9001国际质量体系认证，包括获得了其他国际认证例如：HACCP, 

GMP, TISI, HALAL, KOSHER, TTM等. "为了达到良好的客户关系。我
们采用家族企业的概念，照顾利益相关者像家庭成员的以及是专业从
事经商”



Environment (สิ่งแวดล้อม)

Our waste water system enables the utilization of methane gas for 
electricity generation to conserve energy and reduce greenhouse 
effects.

ระบบนํ้าเสียของเราสามารถนําก๊าซมีเทนกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อการ 
ผลติไฟฟ้าช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบก๊าซเรือนกระจก.
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环境:采用厌氧修复膜系统提高污水处理以收集更多用于发电的
甲烷气体。保护环境以及减少温室气体排放的影响。

Safety and Hygiene (ความปลอดภัย ถูกหลักอนามัย)

The principles of safety, freshness and cleanliness; ensuring the 

best quality product to consumers

ยึดถือหลักความปลอดภัย สด สะอาด เพื่อให้ผู้บรโิภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
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安全和卫生: 该公司持有安全、卫生原则。对消费者提供最好
的优质产品。

Quality Assurance (ประกันคุณภาพ) 

Check all stages of the production process strictly. To ensure 

quality control throughout the organization.

ตรวจสอบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลติอย่างเคร่งครัด เพื่อรับรอง 
การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
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质量保证 :  各个阶段的生产过程经过严格的检查,以保证整个组织的质量控制。

~ Policy(นโยบาย)

Raw material (วัตถุดบิ) 

Selecting quality and food-graded raw materials according to our 

standards and conformed to HALAL.

คัดเลือกวัตถุดบิที่มีคุณภาพและเหมาะต่อการบรโิภค โดยสอดคล้องกับ
มาตรฐานของบรษิัท อุตสาหกรรมแป้งไทย และ HALAL.
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原料:按照泰国粉业公司和清真的标准，我们选择优质的原料。



~ Products(ผลิตภัณฑ์)
The products of Thai Flour Industry are Gluten-free. 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท แป้งไทย ปราศจากกลูเตน

1. Rice Flour (Wet/ Dry Mill)
(แป้งข้าวจ้าว)  水磨、干磨粘米粉
Suitable for rice noodles, crackers and cookies, dim sum and bread

เหมาะสําหรับทําเส้นหมี่ แครกเกอร์ คุกกี้ ติ๋มซํา และขนมปัง
适用于做粉丝、面条、泰国甜点、中国点心天妇罗炸、蛋糕、饼干、

散装饼干。

2.Glutinous Rice Flour (แป้งข้าวเหนียว) 水磨糯米粉
Suitable for Thai, Chinese and Japanese desserts and 

thickening agent

เหมาะสําหรับทําขนมไทย และใช้เพิ่มความข้นหนืด ให้อาหาร
适用于做中泰日本甜点，增稠剂等等。

3. Rice Starch/ Glutinous Rice Starch (แป้งสตาร์ช)  
粘米淀粉、糯米淀粉
Suitable for cosmetics, pharmaceuticals and food 

industries

เหมาะสําหรับ อุตสาหกรรมเครื่องสาอางค์ อุตสาหกรรมยา 
และอุตสาหกรรมอาหาร
适用于化妆品、医药包括许多食品与其他产业的成分。

4. Tapioca Starch (แป้งมันสําปะหลัง)
 木薯淀粉
Suitable for Thai and Chinese sweets, thickening 

agent and in many food industries

เหมาะสําหรับทําขนมต่างๆเพิ่มความข้นหนืดให้ อาหาร และใช้ 
ในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ
除了适用于制做许多甜点，由于增加食物的粘度，还可

广泛适用于许多其他行业。

5. Corn  Starch (แป้งข้าวโพด)
玉米淀粉
Suitable for Sweets and desserts, and thickening agent

เหมาะสําหรับทําขนมต่างๆและเพิ่มความข้นหนืดให้อาหาร
适用于制做甜点，油炸食物，同时由于增加食物的粘度。



6. Potato  Starch (แป้งมันฝรั่ง)
Suitable for batter mix and as the thickening agent for Shark f in 

soup, stew and gravy etc.

เหมาะสําหรับใช้ผสม และเพิ่มความข้นหนืดในอาหารคาว และหวาน เช่น 

ซุปหูฉลาม สตู หรือนํ้าเกรวี่

适用于增加食物的粘度，例如鱼翅汤、炖肉和肉汁而且包括制作油

炸的食品。

7. Fried Crispy Flour (แป้งชุบทอด) 炸脆粉
Unique texture of longer lasting crispiness, where the 

outer crusts stay crispy for longer while the inner

ingredients remain juicy and tender. "Longer Lasting 

Crispness"

ผลติภัณฑ์ผสมสําเร็จรูปที่มีคุณสมบัตพิเิศษอันมีเอกลักษณ์ในความกรอบ
ที่ยาวนาน ทําให้อาหารจานโปรดของคุณ "กรอบนอก นุ่มใน"
适用于制作油炸的食品。主要用途是食品保持较长时间的

脆爽感。

8. Icing sugar (นํ้าตาลไอซิ่ง) 糖分
Top quality, purity whiteness and so f ine that it dissolves

right away once tasted but giving long lasting impression

and delighted sweetness.

มีความเป็นเลศิด้านคุณภาพความหวาน ความขาว และ ความละเอียดที่ 

ไม่เกาะตัวเป็นก้อน

本公司的糖粉是顶级品质、高纯度白色、精细并无结块。

9. Thai pudding flour (แป้งขนมครก) 泰式烤椰塔粉
The original recipe that gives the classic delicious and 

velvet taste.

แป้งขนมครกสูตรต้นตําหรับ ที่มีเนื้อแป้งขาวละเอียด เนียนนุ่ม
双金钱牌的烤椰塔粉用精选的原料制成，让人品尝到经典

的美味。

10. Modified Starch (แป้งดัดแปร)  变性淀粉

Modified rice starch, glutinous rice starch and tapioca starch that 

according to the criteria to serve the needs of the customers.

แป้งดัดแปรมีทั้งแป้งข้าวจ้าวดัดแปร แป้งข้าวเหนียวดัดแปร และ 
แป้งมันดัดแปรที่ตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าได้โดยตรง
变性淀粉是从米淀粉、糯米淀粉和木薯淀粉提取的一种新型淀粉，主

要的目的是为了广泛用于其他多个行业。

11 Mixed Flour/ Starch/ Sugar (แป้ง/ 
สตาร์ช/ นํ้าตาลผสม)
混合粉、淀粉和糖粉
We are one of the leading 

manufacturers of Mixed Flour / Starch. 

With our hygienic and modernized 

equipment, we can mix to order 

according to our clients’ recipe.

ด้วยเครื่องมือและเทคนคิที่ทันสมัยทําให้เราเป็นหนึ่ง
ในผู้นําด้านแป้งผสม สําหรับอุตสาหกรรม 
อาหารต่างๆทั้งที่ยังพร้อมที่จะผสมตามสูตรที่
ลูกค้าต้องการ
泰国粉业有限公司是混合粉、淀粉行业的

生产商领导者和出口商之一。该公司能够

按照客户的需求进行生产配料。
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OUR OFFICES & CONTACTS
Office:THAI FLOUR INDUSTRY CO., LTD.

383 Ladya Road, Somdejchaophaya, Klongsan, Bangkok, 10600, Thailand

Tel: (662) 861-4801-4 ,437-3786 | (662) 437-0077-9 , 438-8048
Ext. 205 , 211 , 219 (For Local)  | Ext. 206 , 247 (For Export)

Fax: (662) 437-7937 , 438-8049

Factory:12/2 Moo 1 , Soi Wattiendud, Petchkasem Road Banmai , Samphran , Nakhonpathom
73110 , Thailand

สำนักงาน: บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด 
383 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน 
กรุงเทพฯ 10600 

โทร: (662) 861-4801-4 , 437-3786
(662) 437-0077-9 , 438-8048
ต่อ 205 , 211 , 219 (ในประเทศ) 
ต่อ 206 , 247 (ต่างประเทศ)
แฟกซ์: (662) 437-7937 , 438-8049

โรงงาน: 12/2 หมู ่ 1 ซอยวัดเทียนดัด ถ.เพชรเกษม 
ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 

总公司：泰国粉业有限公司 （泰國粉業
有限公司）10600泰国曼谷空萨区查帕亚
分区拉亚路383号

电话：(662) 861-4801-4 , 437-3768
          (662) 437-0077-9 , 438-8048

传真：(662) 437-7937 , 438-8049

Export:  export@thaiflour.co.th | Local: marketing@thaiflour.co.th

Thai Flour Industry
Company Limited


