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Dear Business Partners, Colleagues and Friends, 

2015 already feels like a long time ago.  But the success of last year has come with us into 2016 in the 
form of excellent results and healthy profits.  I am glad to say this is true for not only Bangkok Airways 
but also the joint venture companies, Bangkok Flight Services (BFS) and Bangkok Air Catering (BAC).   

For me, the best part of our achievement is the base it provides for growth in the working lives of our 
employees.  Whatever their skills and current responsibilities, I believe they will be able to look back on 
2016 as a year of opportunity and branching out.    

The year began with everything we hope for during high season: January and February brought outstanding results. Despite the 
economic downturn at global and local level, Thailand’s magic still made it the perfect place to celebrate Christmas and both the 
‘western” and Chinese New Year.  March and April look set to continue in this style, though the traditional dip in visitor numbers 
between May and July probably won’t be avoided altogether. 

Here at BAC, whatever the season, we will be making new business connections and developing projects.  As we move forward, I 
expect our people will develop, too.  The strength of our human resources and the unity of our family of employees will be more 
valuable than ever.  And the possibilities for employees will be more exciting than ever, too.  

That’s partly because we are expanding and opening up new business areas, and partly because of our long-standing commitment to 
succession planning and promotion from within.  When there is a new position to be filled, we always look inside the existing 
workforce first. People can advance from every level in the company.  They can move upward within a unit, and across, from one unit 
to another.  This year, the employees with the most ambition and readiness for change will have more and more fresh challenges to 
enjoy.     

We have never wanted to put all our eggs in one basket.  On 17 February 2016, BAC celebrated the 12th anniversary of company 
registration.  During the past twelve years, we began our expansion with Gourmet House, and now the restaurants Brasserie 9 – Fine 
French Cuisine and Al Saray – Fine Lebanese & Indian Cuisine are well established, as is the Event and Outside Catering service. 

Those initiatives were followed by Gourmet House Culinary Care, which already caters for patients, staff and visitors in five major 
hospitals.  Additional units are expected to join the portfolio at the very practicable rate of one or two a year.  

At the beginning of this year, the takeover of Koh Samui Catering and its renaming as BAC Samui went super-smoothly.  By this time 
next year, the food production plant Gourmet Primo will be up and running.  Meanwhile, BAC Phuket is on schedule to open its doors 
in July 2017. We’re getting bigger and stronger, but we’re still at heart a happy and united team. 

For the upcoming Songkran festival, I wish you and yours a safe and wonderfully enjoyable holiday.  There may not be as much water 
thrown as in the recent past, but the Thai New Year will be overflowing with opportunities for all in the BAC family. 

                                                                                                  

                        Linus A.E. Knobel 
            Managing Director

MD Message



CONSISTENCY 

As a worldwide food provider, one of the difficult management is how to get the same food taste 
from everywhere the brand is. For local restaurant business, most of them managing to have their 
own production in order to keep products standard under controlled. This is work for the 
restaurant who has big chain and sufficient volume to have own production or factory. But how 
about smaller chain or insufficient volume business, restaurant, chained hotel etc? 

The other business is airline, who flies all over the world and take food from many different 
caterers. Each flight will have different food from each country. But it would be interesting if an airline can have few 
signature dishes with the same taste from all over the world. For instance, airline A wants to have GREEN CHICKEN CURRY 
as a signature dish to be provided from everywhere. But a big problem is how to have taste consistency, does not matter 
produced from where. How airline A can solve this problem? 

We realize this CONSISTENCY problem and establishing a factory to solve this problem for above mentioned businesses, so 
called GOURMET PRIMO. 

GOURMET PRIMO can produce fine food as your desire. If you are looking for CONSISTENCY problem solution, GOURMET 
PRIMO is your solution. 

        Amorn Rassamesangpetch 
        Director Corporate Communications

B o n   A p p e t i t
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BAC Phuket is going to start in July 2017 

Your Catering Partner at Phuket International Airport



Bangkok Air Catering
BAC celebrated its 12th Anniversary on 17th February with 
a sacred ceremony in the morning and an employees’ party 
in the evening.  

During the past twelve years, BAC has kept growing 
steadily, and this will continue with two more projects in 
2017:  Gourmet Primo at the beginning of the year, and 
Bangkok Air Catering Phuket in July. 

GOURMET PRIMO (GP) is a fine food factory, producing 

quality fare as you desire. Its customized products will 
match the requirements of each of your individual clients.  
In addition, GP will offer premium grade food and service 
for VIP or Executive Lounges to top global standards. 

BANGKOK AIR CATERING 

PHUKET is a new flagship we 
are going to launch in one of 
the most attractive spots in the 
South of Thailand, not far from 
BAC Samui which opened up 
on 1st January 2016.   

Wherever we are, the BAC 
team members work as one to 
ensure QUALITY for our clients 
and business partners at all times.

BAC ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปีของการ
ก่อตั้งบริษัทในตอนเช้า และงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานในตอนเย็น 

ช่วง 12 ปีที่ผ่านมา เราได้เติบโตอย่างมั่นคงและกำลังเจริญเติบโต

อย่างต่อเนื่องด้วยโครงการยักษ์ใหญ่อีก 2 โครงการ นั่นก็คือ กูร์เมท์
พรีโม่ ซึ่งกำหนดเปิดประมาณต้นป ี 2017 และ ครัวการบินกรุงเทพ 

สาขาภูเก็ต ซึ่งกำหนดเปิดประมาณ

เดือนกรกฏาคม 2017 

กูรเมท์พรีโม่ (GP) เป็นธุรกิจในรู ป

แบบโรงงานที่สามารถผลิตอาหาร

และส่วนประกอบอาหารที่คุณภาพ

ชั้นเลิศและตามความต้องการของ

ลูกค้าแต่ละราย เนื่องจากลูกค้า

แต่ละรายอาจมีรายละเอียดความ

ต้องการที่แตกต่างกัน ยิ่งไปกว่านั้น 

GP ยังสามารถให้บริการทั้งอาหาร

และพนักงานในระดับมาตรฐานสูงสุดแก่ห้องรับรองพิเศษอีกด้วย 

ครัวการบินกรุงเทพสาขาภูเก็ต จะเป็นหน่วยงานใหม่ที่จะเกิดขึ้น ณ 
จังหวัดที่เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งทางภาคใต้ นอกเหนือจาก

ครัวการบินกรุงเทพสาขาสมุย ซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคมปีนี้เป็นต้นมา 

ทีมงาน BAC ได้ถูกปลูกฝังค่านิยมการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและการ

ทำงานเป็นทีมอย่างแน่นแฟ้น เพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการแก่หุ้น

ส่วนทางธุรกิจเป็นไปอย่างมีคุณภาพที่สุด



Bangkok Air Catering
BAC gave funds to help rebuild the cafeteria at Wat 
Phrabat Nam Phu.  This is the temple in Lopburi province 
where people with AIDS are cared for by monks and local 
volunteers.  

Every day, supporters visit the temple and give money for 
the health care activities.  At the cafeteria, volunteers 
cook free food for the donors, who may make a donation 
toward the meal preparation costs. The old cafeteria could 
serve a maximum of only 60 persons, but its replacement 
caters for up to 200 at a time.   

The rebuilding was initiated by BAC and will be completed 
by May 2016.  Meanwhile,  
BAC is also co-operating with Wat Phrabat Nam Phu to 
help stabilize revenues and improve the counseling of 
patients.  

The temple has 100 Rai or 160,000 sq. m. of land, where 
they plan to start an organic vegetable farm.  BAC is 
advising closely on their planting and harvesting, with two 
aims in view. 

First, to generate a stable income and support the farm.  
Second, but most important, to give patients who are still 
able to work an activity they can feel proud of and a part 
to play in society.

BAC บริจาคเงินจำนวนหนึ่งเพื่อสนับสนุนการสร้างโรงทานใหม่ให้แก่

วัดพระบาทน้ำพุ 
วัดพระบาทน้ำพุเป็นวัดในจังหวัดลพบุรีที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วย 
AIDS ด้วยความสมัครใจของพระสงฆ์และประชาชนในพื้นที ่ปัจจุบัน มี
ผู้มีจิตศรัทธาเป็นจำนวนมากบริจาคเงินและให้ความช่วยเหลือใน

กิจกรรมของทางวัด 
เดิมวัดพระบาทน้ำพุมีโรงทานที่ให้บริการอาหารแก่ผู้มีจิตศรัทธาโดย

ไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากผู้มีจิตศรัทธาจะบริจาคด้วยกำลังศรัทธาเพื่อ

เป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการเตรียมอาหาร โรงทานเดิมสามารถ

ให้บริการได้ประมาณ 60 ท่านในขณะที่ปัจจุบันมีผู้มีจิตศรัทธาเพื่ิมมาก

ขึ้นเรื่อยๆ BAC จึงได้ดำริและสนับสนุนทางวัดในการสร้างโรงทาน

ใหม่ซึ่งสามารถรองรับได้ถึง 200 ท่านแทนที่โรงทานเดิม 
นอกเหนือจากโรงทานที่คาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้ประมาณเดือน

พฤษภาคมปีนี้แล้ว BAC ยังได้ร่วมงานกับทางวัดเพื่อการสร้างงาน

และรายได้ที่มั่นคง โดยทางวัดพระบาทน้ำพุเองมีโครงการปลูกผัก

ปลอดสารพิษบนพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ของทางวัด ภายใต้การให้คำ

ปรึกษาแนะนำของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทางเราจะได้ทำงาน

อย่างใกล้ชิดกับทางวัดเพื่อแนะนำให้ทางวัดได้ปลูกในสิ่งที่เราต้องการ 
ด้วยเหตุผลหลักสองประการคือ 
1. เพื่อที่จะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับทางวัดและโครงการผักปลอด

สารพิษ 
2. สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างกิจกรรมและสร้างงานให้กับผู้ป่วยที่

ยังสามารถทำงานได้ เพื่อสร้างความภูมิใจและตระหนักถึงความ

เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และการที่ไม่ถูกสังคมปิดกั้นโอกาสทุก

อย่าง



Our Kosher box business is doing well and getting a lot of 

great feedback. Here is one example of the positive 

responses that motivate us to keep on meeting every 

requirement of our customers. 

อาหารกล่อง Kosher ของเราได้รับการชมเชยเป็นอย่างมาก และนี่คือ

ตัวอย่างหนึ่งของผลตอบรับดีๆที่เป็นกำลังใจอย่างมากสำหรับเราใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ขณะ

นี้เราอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ของทั้งผู้ให้

บริการและผู้บริโภค ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จและเริ่มจำหน่ายได้

เร็วๆนี้

Bangkok Air Catering
F R O Z E N

K O S H E R

B O X

BAC earned a certificate of appreciation from Oman Air in 
recognition of the always high standard of our service and 
professional support during 2015. 

This honor fills us with pride, as does our achievement in serving 
four out of the top ten world airlines in 2015. 

BAC ได้รับประกาศนียบัตรชื่นชมจากสายการบินโอมานแอร ์ ในเรื่องของการ

ให้บริการที่ดีเยี่ยมแบบมืออาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดป ี2015 

ประกาศนียบัตรจากสายการบินโอมานแอร์นี้คือหนึ่งในความภาคภูมิใจของ

เรา เช่นเดียวกับการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการแก ่ 4 สายการบินจาก 

10 สายการบินแรกของสุดยอดสายการบินแห่งป ี2015



Gourmet House

BRASSERIE 9 in association with B DELICIOUS, an importer of premium Belgium beer, BRASSERIE 9 @Asiatique is 
hosting a BEER PAIRING on 1st April 2016. Come and enjoy a special food selection to match each different style of beer.  
There will also be two styles of music to keep you entertained in a perfect atmosphere from 18:00 to 23:00. 

We have exclusive rights to sell VEDETT and another six special beers in Asiatique. 

BRASSERIE 9 ได้จับมือกั บ B DELICIOUS ผู้นำเข้าเบียร์ระดับพรีเมียมจากประเทศเบลเยียม จัดงานเปิดตัวในรูปแบบของ BEER 
PAIRING ที่ BRASSERIE 9 โกดัง 9 เอเชียทีค ในวันที  ่01 เมษายน ที่จะถึงนี้ ท่านจะได้รับประสบการณ์จากการนำเสนออาหารต่างๆ

จับคู่กับคุณลักษณะพิเศษต่างๆของเบียร์ที่นำมาบริการในงานนี ้นอกจากนี ้ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการนำเสนอดนตรีใน 2 รูปแบบที่
แตกต่างกัน ในบรรยากาศสบายๆเป็นกันเองตั้งแต่ 18:00 ถึง 23:00 
ทั้งนี้ ทางเราได้ตกลงกับ VEDETT เพื่อเป็นผู้เดียวในเอเชียทีคที่จะให้บริการเบียร์เกรดพรีเมียมในคุณลักษณะต่างๆที่คุณต้องลิ้มลอง

AL SARAY Fine Lebanese & Indian 

Cuisine recommends one of our most 
popular dishes, BUTTER CHICKEN. It 
was created by our chef, who prepares 
each of the many ingredients with great 
care at every stage, so ensuring 
consistency of taste – and of your 
enjoyment! 

For details of how to cook this delicious specialty, please visit our GOURMET 
HOUSE CHANNEL in YOUTUBE and search for BUTTER CHICKEN or key in 
https://www.youtube.com/watch?v=O8m6xR1CQ-8.  

อัล ซาราย ร้านอาหารเลบานิสอินเดียนขอนำเสนออาหารจานเด็ดอีกจานที่ได้รับ

ความนิยมอย่างสูงนั่นก็คือ “ไก่อบเนย" พ่อครัวอินเดียของเราได้รังสรรขึ้นและปรุงให้

ท่านด้วยความตั้งใจ เนื่องจากเป็นอาหารจานที่มีส่วนผสมมากมายรวมถึงขั้นตอนการ
ทำที่มีหลายขั้นตอน ดังนั้น เขาจึง

ต้องการมั่นใจว่าทุกขั้นตอนได้ถูกปรุง

เพื่อท่านอย่างถูกต้องและได้รสชาติที่

เหมือนเดิมทุกครั่งที่ทำ 
สำหรับรายละเอียดขั่นตอนในการปรุง

อาหารชนิดนี้ ท่านสามารถเข้าไปชมได้ที่ GOURMET HOUSE CHANNEL ของเราใน 
YOUTUBE และหา BUTTER CHICKEN หรือท่านสามารถพิมพ์ web address นี้ได้
เลย 
https://www.youtube.com/watch?v=O8m6xR1CQ-8

https://www.youtube.com/watch?v=O8m6xR1CQ-8
https://www.youtube.com/watch?v=O8m6xR1CQ-8


Gourmet House Culinary Care (GHCC) delivers a range of services for hospitals, focused on food for both patients and 
non-patients.  GHCC employs a computer program devised exclusively for us and called the GOURMET NUTRI SYSTEM. 
We use this customized system to calculate the calories contained in each meal, so ensuring that what the patient 
consumes fits the doctor’s advice. 
This innovative method supports our nutritionists and chefs in delivering perfect fare that meets individual patient needs. 
- Meal order. 
- Patient choice collected. 
- Meal transaction recorded for IPD. 
- Data on calories, energy, fat and so on calculated and recorded. 
- Production list drawn up for chef. 
- Patient meal history tracked. 
- Billing. 
- Reports support for JCI and HA compliance. 
As part of our CREATIVITY strategy for 2016, we hope to expand this unique system to 

produce healthy food for visitors to our cafeterias in each hospital. 

Gourmet House Culinary Care (GHCC) ให้บริการหลักในโรงพยาบาลเกี่ยวกับอาหารของทั้งผู้ป่วยและผู้ที่มาเยี่ยมเยียนผู้ป่วย

หรือครอบครัว GHCC ใช้ระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้ถูกพัฒนาเพื่อใช้กับ GHCC เท่านั้นซึ่งมีชื่อเรียกว่า GOURMET NUTRI 
SYSTEM หรือระบบกูร์เมท์ 
นิวทรี 
กูร์เมท์นิวทรี เป็นระบบที่ถูกพัฒนาให้เป็นตัวช่วยสำคัญแก่นักโภชนาการและพ่อครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะระบบสามารถ

กำหนดอาหารให้เหมาะสมกับผู้ป่วยและยังบันทึกข้อมูลสำคัญต่างๆอีกด้วย อาทิ เช่น 
- กำหนดเมนูอาหาร 

- เก็บข้อมูลโภชนาการของผู้ป่วย 
- บันทึกการดำเนินการของ IPD 

- คำนวณข้อมูลโภชนาการได ้อาทิเช่น แคลอรี่ พลังงาน ไขมัน และอื่นๆ 
- เตรียมรายการการผลิตสำหรับพ่อครัว 
- เก็บข้อมูลของคนไข้ 
- ออกใบเก็บเงิน 
- ทำรายงาน 
ในปี 2016 เรากำลังจะขยายการใช้งานของโปรแกรมที่มีประโยชน์นี้เพื่อผลิตอาหารสุขภาพให้แก่ลูกค้าทั่วไปที่เข้ามารับประทาน

อาหารที่ห้องอาหารในแต่ละโรงพยาบาลด้วยเช่นกัน

Gourmet House Culinary Care



My name is Madam Artichoke and I am the representative of Gourmet Primo. Many of you might wonder “What is Gourmet Primo?” 

Gourmet Primo is the newest business division of Bangkok Air 
Catering, and draws on the experience of the parent company 
over more than a decade. Our promise is to produce the highest 
quality food and service for our customers, with the emphasis on 
business-to-business.   

The top priority of Gourmet Primo is QUALITY.  That’s our prime 
commitment to our customers.  

We believe that quality results only from a combination of 
dedication, effort, intelligent planning and skillful execution. We ensure all our products are fresh, nutritious 

and beautifully presented - including texture, color, aroma and flavor.  

The keys to the quality of our products are our people, machinery and processes. 

The machines and equipment at our production plant are designed to comply with current Good Manufacturing Practices (GMP) and Hazard Analysis and Critical 
Control Points (HACCP).  These guarantee safety with equipment that is continuously cleaned and highly durable.  All surfaces that come into contact with food 
are made from solid, nontoxic, nonabsorbent and oxidization-resistant materials. 

Lack of employee hygiene and good practice can put food safety at risk. But our employees are trained to 
meet rigorous standards at every stage of processing, packaging and distribution; they handle products with 
absolute care, up to and including delivery.  We monitor our people’s performance, uniforms, grooming, 
health and behavior.  

It’s essential to identify and control potential food safety hazards constantly during production. The Hazard 
Analysis Critical Control Point system (HACCP) is used at Gourmet Primo to maintain sanitary conditions 
throughout production and handling, so preventing risks to health from microorganisms  (bacteria, viruses, 
parasites and moulds), toxins, chemical residues and foreign objects. 

At Gourmet Primo, these food quality practices and safety regulations go hand-in-hand with our constant 
focus on food perfection. 

ทุกคนอาจจะสงสัย ว่ากูร์เมท์ พรีโม่คืออะไร?!? 

 ดิฉัน…มาดามอาร์ติโชก ขอเป็นตัวแทนของกูร์เมท ์พรีโม ่ในการนำ

เสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรา 

กลุ่มบางกอกแอร์เวยส์ ได้ขยายธุรกิจด้านอาหารนามของ บริษัทกูร์เมท์ 

พรีโม ่โดยมีเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและบริการชั้น

เลิศสู่ตลาดโลก โดยมุ่งเน้นการทำธุรกิจระหว่างหน่วยงาน (B2B) 

เรามีความเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเกิดจากความตั้งใจ ความ

พยายาม การวางแผนที่ดี ทักษะการทำงาน ประกอบกับคุณค่าทาง

โภชนาการ รูปลักษณ์ และรสชาติของอาหาร ทั้งนี้เราได้ยึดหลักการ

ทำงานเป็น 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ การใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหารชั้น

นำ พนักงานชำนาณการและระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 

เครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหารที่เราเลือกใช้ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ซึ่งใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้อาหารที่ปราศจากอันตราย

จากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ (HACCP) พร้อมทั้งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (GMP)  

พนักงานทุกคนต้องได้รับการฝึกฝนให้รักษาความสะอาดตลอดกระบวนการผลิตจนถึงการจัดส่งถึงมือลูกค้า นอกจากนี้เรายังมีระบบงานตรวจสอบให้ปฏิบัติตามกฏ

ระเบียบในการรักษาความปลอดภัยของอาหาร อาทิเช่น สุขอนามัยของพนักงาน  

กระบวนการผลิตของเราใช้หลัก HACCP วิเคราะห์อันตรายตลอดจนจุดควบคุมวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร  

ซึงเราเชื่อว่าคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารสามารถมาพร้อมกับรสชาติที่เป็นเลิศ

Gourmet Primo

To be opened in the beginning of 2017


