B A C
Cuisine

Apr - Jun 2016

MD Message
Dear Business Partners, Colleagues and Friends,

There is no harm, the philosopher said, in repeating a good thing. So I will start by doing
exactly that. This time last year, I reported that BAC had enjoyed an excellent high
season, then an anticipated dip in business, though we still hit our revenue targets.
Meanwhile, our employees were planning a busy programme of activities for low season
to refresh and extend their skills.
May and June 2016 have traced a similar pattern, and I’m delighted that this chapter of
BAC history has repeated itself. It means our success story continues despite gloom in the news bulletins and uncertainty
on the business pages.
Of course, we never sit back. Our style is always to look for fresh challenges.
So on the first day of this year, we took over airline catering at Koh Samui. BAC Samui now delivers the same top quality
food and service to our partners on the island as we have long provided at Suvarnabhumi. The project has thrived, and
we’re eagerly looking forward to a similar initiative on Phuket in a year’s time. BAC Chiang Mai and U-Tapao–Pattaya
International are set to follow.
While the core business grows according to a proven blueprint, we diversify in other parts of the BAC family, and the next
few months will break more fresh ground than ever.
Gourmet House Culinary Care is already setting trends with premium catering for patients, employees and visitors at five of
the region’s leading hospitals. From early next year, we will be the chosen culinary service provider at Bangkok General, the
largest hospital in the prestigious Bangkok Hospital group.
Gourmet House has successfully established the superb Lebanese & Indian restaurant, Al Saray, near Asoke, and will open
another branch before the end of the year at Silom.
And in a year’s time, we will launch Gourmet Primo, supplying value-added products for the domestic market and export. I
honestly believe Gourmet Primo will prove our most innovative creation yet – the kind of unique idea that will be very hard to
repeat!
Heartfelt thanks for continuing to support the BAC success story.

Linus A.E. Knobel
Managing Director

Editor Talks
EMPLOYEE DEVELOPMENT
There is an interesting conversation quoted somewhere …
CFO: What happens if we invest in developing our people and then they leave us?!
CEO: What happens if we don’t - and they stay?!
Bangkok Air Catering (BAC) keeps its foundations strong by focusing on its employees,
helping them to develop in both personal happiness and professional skills. Happy
employees give us the powerful base needed to ensure we deliver top quality to our
clients, every time.
In addition to BAC Bangkok, we have been fully managing BAC Samui since 1 January 2016, as stated in our previous
issue. We are now planning another step forward for 2017, at the Andaman Pearl location, Phuket.
Moreover, BAC is spreading its wings with our food businesses of other types.
- Brasserie 9 Fine French Cuisine, located at Asiatique The Riverfront.
- Al Saray Fine Lebanese & Indian Cuisine, located at Bangkok Plaza in the Bangkok Hospital area.
- Gourmet House Event Catering.
- Gourmet House Culinary Care (GHCC), food for patients, doctors and visitors at the Bangkok General Hospital. GHCC
already serves five branches of the Bangkok Hospital group, and more will follow soon.
- Coming in 2017 is Gourmet Primo, customizing value-added food products for the domestic market and export.
At the heart of our HR strategy, we encourage our employees to achieve fulfilment, whether at work or in their personal
lives. This dual approach is partly motivated by our belief that the happiness of employees is reflected in the quality of our
products and services.
Our program includes non-work activities, especially sports, to help our people stay healthy as well as happy. We care, too,
about their families, and want them to feel strong and positive every time they go back home.
At work, we focus equally on providing opportunities and keeping opportunities available at all times. One of the most
important parts of every business plan is manpower support. We aim to stimulate career planning and enthusiasm for new
challenges among all our people. We do so not only in-house but also by way of what we call “cross-training”. This involves
sending employees on placements abroad, where they have a wonderful chance to work and train with client companies of
ours.

Amorn Rassamesangpetch
Director Corporate Communications
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Bangkok Air Catering

BAC is very much concerned with human resource development. We
constantly provide our employees with training, refresher training and
even cross-training to fix their eyes firmly on the future. Recently, we
have organized key courses on a regular basis covering Service
Excellence, Halal Knowledge, Personality and Grooming, as well as
the crucial HACCP/GMP to keep them safety-aware at all times.
BAC ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก เราได้จัดการ
ฝึกอบรมอยู่ตลอดเวลารวมถึงการฝึกอบรมเพื่อทบทวน และการฝึกอบรมแบบ
สลับหรือแบบโครงการแลกเปลี่ยน การฝึกอบรมที่เราถือเป็นเรื่องสำคัญและเป็น
พื้นฐานการทำงานในทุกหน่วยงานของเราคือ การบริการเป็นเลิศ ความรู้เรื่องฮา
ลาล การดูแลตัวเองและการแต่งกาย และ มาตราฐานสุขอนามัยและมาตราฐาน
การผลิตหรือ HACCP/GMP นั่นเอง

In cooperation with Bangkok Airways, BAC arranged a press release event at
Bangkok Air Catering HQ to launch our Four Regions food culture project on
Bangkok Airways flights during 2016.
BAC ร่วมกับสายการบินบางกอกแอร์เวยส์จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวเมนูอาหาร 4 ภาค ที่จะนำ
มาเสิร์ฟให้กับผู้โดยสารบนเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวยส์ในช่วงปี 2016 นี้

BAC provided cross-training for Ethiopian Airlines catering staff between 6 and 10
June 2016.
We see it as an essential part of our strategy to work closely with clients so we
grow together and walk side-by-side toward the future.
BAC ได้ให้การสนับสนุนแก่ลูกค้าโดยการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานของครัวการบิน สายการบิน
เอธิโอเปียนแอร์ไลนส์ ระหว่างวันที่ 06-10 มิถุนายนที่ผ่านมา
และนี่คือนโยบายสำคัญในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อที่จะได้เติบโตไปพร้อมๆกัน

Bangkok Air Catering
BAC has a policy of giving back to society. This year, we are emphasizing support
for Thai education, and BAC hopes to be a small part of creating opportunities for
students who currently lack them.
On 11th June 2016, we contributed funds to Sarn Mae Arkad School in Samut
Songkhram, allowing them to use the money for their own choice of improvements
to their facilities.
BAC มีนโยบายที่จะคืนประโยชน์ให้แก่สังคม โดยในปีนี้ทางเราได้กำหนดนโยบายในการให้การ

สนับสนุนการศึกษาเป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่นักเรียนและสถาบันการศึกษาได้รับการ
ศึกษาที่ดีขึ้นไม่มากก็น้อย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาเอง หรือ สภาพแวดล้อม
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน เราได้ให้การสนับสนุนโดยการบริจาคเงินให้แก่
โรงเรียน ศาลแม่อากาศ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใช้ในการพัฒนา
โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาคารเรียน สภาพแวดล้อม หรือระบบ
สาธารณูปโภค

FROZEN

KOSHER

BOX

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
ตั ว อย่ า งหนึ่ง ของผลตอบรั บ ดี ๆ ที่เ ป็ น กำลั ง ใจอย่ า งมากสำหรั บ เราในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ขณะนี้เราอยู่ใน
ขั้น ตอนของการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่อ ตอบโจทย์ ข องทั้ง ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารและผู้
บริโภค ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จและเริ่มจำหน่ายได้เร็วๆนี้

Bangkok Air Catering
BAC in cooperation with Al Saray, Fine Lebanese & Indian Cuisine, staged an exclusive
dinner for 45 executive guests of Chaine des Rotisseurs Thailand. Traditional Lebanese food
and drinks were served in a contemporary presentation.
The event began with a special “welcome” performed by employees’ kids, providing a
cheerful reception to start off an enjoyable dinner.
We were very happy to see that every guest stayed smiling all the way through until they
left the venue. We do hope to welcome them again at Al Saray, Bangkok Plaza Building,
Bangkok General Hospital.
BAC ด้วยความร่วมมือกับร้านอัลซาราย ร้านอาหารเลบานีสอินเดียน ได้จัดงานเลี้ยงสุดอลังการ

สำหรับแขก 45 ท่านของสมาคม Chaine des Rotisseurs แห่งประเทศไทย อาหารและเครื่องดื่มของ
ชาวเลบานอนแบบดั้งเดิมได้ถูกนำมารังสรรค์และเสิร์ฟในรูปแบบสมัยใหม่แก่แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
งานเลี้ยงเริ่มขึ้นด้วยการต้อนรับอันอบอุ่นของลูกหลานพนักงาน ตามด้วยการต้อนรับอย่างเป็นทางการ
ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม และ อาหารมื้อค่ำที่สนุนสนานเป็นกันเองแต่คงความเลิศหรู
เรามีความสุขเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นรอยยิ้มแห่งความสุขของแขกทุกท่านตลอดเวลา ตั้งแต่เริ่มเข้ามาใน
งานจนกระทั่งเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอีกที่
ร้านอาหาร อัล ซาราย ของเราที่ชั้น 4 อาคารบางกอกพลาซ่า บริเวณโรงพยาบาลกรุงเทพ ศูนย์วิจัย

Please visit to see event clip … https://www.youtube.com/watch?v=vO9xt8EOiVo

Gourmet House

BRASSERIE 9 and AL SARAY would like to express their sincere thanks for all the valuable feedback published on TripAdvisor that helps keep
us at the top of their ratings: Al Saray stands at 111 out of 8,761 restaurants in Bangkok, and Brasserie 9 is at 120.
It is our great pleasure to welcome you and we always look forward to welcoming you again.
บราสเซอรี่ไนน์ และ อัล ซาราย ขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจแก่การตอบรับเป็นอย่างดีจากแขกผู้มีเกียรติที่ได้แสดงในเว็บทริปแอดไวเซอร์ จนทำให้เราอยู่ในอันดับ
ต้นๆของร้านอาหารในกรุงเทพฯ โดย อัล ซาราย อยู่อันดับที่ 111 จากร้านอาหารทั้งหมด 8,761 แห่งในกรุงเทพฯ และบราสเซอรี่ไนน์อยู่อันดับที่ 120
นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทั้งสองร้านได้มีโอกาสรับใช้ท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ท่านอีกในอนาคตอันใกล้นี้

Gourmet House
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Gourmet House Culinary Care
Gourmet House Culinary Care (GHCC) is expanding and proud to
be selected by Bangkok General Hospital Head Quarter to be food
provider for patients, doctors' lounge and cafeteria with effective from
01 February 2017.
GHCC is very much concern in top quality on both products and
services. We have own nutritionists who work closely with doctor to
ensure patients get the appropriate and safe food. GHCC maintains the same strategy of BAC by
focusing on making employees happy. Appropriate training and family treatment are being conducted to
make happy family working place.
Gourmet House Culinary Care (GHCC) กำลังขยายกิจการและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจ
จากโรงพยาบาลกรุงเทพเจเนอรัล ซอยศูนย์วิจัย ให้เราได้เข้าไปให้บริการอาหารสำหรับผู้ป่วย ห้องพักแพทย์ และห้อง
อาหาร ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2560 หรือต้นปีหน้านี้
GHCC ได้ยืนหยัดนโยบายเดียวกันกับ BAC ในการให้ความสำคัญแก่พนักงาน และทำให้พนักงานมีความสุข เราได้จัดให้มี
การฝึกอบรมแก่พนักงานอย่างเหมาะสมตลอดเวลา และยังเน้นในการสร้างบรรยากาศการทำงานแบบครอบครัวเพื่อให้
มั่นใจว่าพนักงานทุกคนคือครอบครัวเดียวกัน

N Health management team from BDMS visited BAC, as a GHCC headquarter, to see and feel
how we could provide professional services
ทีมผู้บริหารของ N Health ได้เข้ามาเยี่ยมเยียน BAC ในฐานะที่เป็นเสมือนสำนักงานใหญ่ของ GHCC เพื่อที่จะเข้า
มาดูและสร้างความมั่นใจในการให้บริการแบบมืออาชีพของเรา

GHCC team visited Mahidol University to share know-how and
knowledge to the students
ทีมงานของเราได้เข้าไปให้ความรู้กับน้องๆมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของสาธารณสุขทั่วไป และการทำงานของเราเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้
ทำงานร่วมกับน้องๆที่สนใจในอนาคต

GHCC nutritionist team attended a seminar conducted by Nutritionist
Association in order to keep ourselves updated and developed
ที ม งานนั ก กำหนดอาหารของเราเข้ า ร่ ว มประชุ ม เชิ ง วิ ช าการที่จั ด ขึ้น โดยสมาคมนั ก
กำหนดอาหาร ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาของเราและมีข้อมูลที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

GHCC is looking for many more team member to join, since we are going to
provide full services to Bangkok General Hospital Headquarter in the beginning of
2017. Please call 02 131 7500 ext. 8703 for more details and apply
เรายังต้องการสมาชิกในครอบครัวอีกมากเพื่อรองรับการให้บริการแก่โรงพยาบาลกรุงเทพ
สำนักงานใหญ่ ในต้นปีหน้า ท่านที่สนใจร่วมงานกับเราสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ 02 131 7500 ต่อ 8703

Gourmet Primo
“From-farm–to-fork”: at Gourmet Primo, the supply chain is vital
One of the most basic factors in our company’s success is how
the supply chain integrates farming, processing, logistics and (of
course!) consumption. Along with this, our systems are geared to
maintaining the natural health benefits and nutritional quality of
food in a safe and environment-friendly manner.
The establishment of a direct, positive relationship between us and
our contracted farmers ensures that the use of fertilizers,
pesticides, antibiotics and other products in crop and animal husbandry is strictly controlled to
comply with the toughest safety standards.
Our processing and packaging methods have taken huge strides in food handling and minimizing
food loss. Our Quality Control and Corporate Quality Assurance team work 24/7 to keep food
production totally in line with GMP and HACCP regulations.
At the intermediary stages of transport and storage, food has to be protected against a multitude of
potential hazards from a number of critical variables - for example, temperature, humidity,
atmosphere, and length and condition of handling. Maintaining quality and safety requires operating
and monitoring procedures to be kept at peak level. Only when specific parameters are measured
at every step in the chain is product history documentation valid. Then it can truly verify that all the
conditions necessary have been met - and perfect quality will be delivered.
การบริหารซัพพลายเชนแบบ “จากฟาร์มสู่คุณ”
การบริหารซัพพลายเชนเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินธุรกิจของเรา เริ่ม
ตั้งแต่การคัดสรรผู้ผลิต กระบวนการผลิต ตลอดจนการขนส่งสินค้าไปยังผู้บริโภค องค์
ประกอบของการบริหารงานซัพพลายเชนที่กล่าวมาล้วนต้องรักษาความสด คุณภาพ
และคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ตลอดกระบวนการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม
ในขั้นตอนของการคัดสรรและทำงานร่วมกับผู้ผลิตวัตถุดิบและเกษตรกรทุกราย เราได้
ควบคุมการใช้ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาปฏิชีวนะและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อให้วัตถุดิบได้
มาตรฐานความปลอดภั ย ตลอดจนควบคุ ม กระบวนการผลิ ต และใช้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ที่
ปลอดภัยต่ออาหาร โดยทีมงาน Quality Control and Corporate Quality Assurance
ทำงานดูแลกระบวนการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ทุกสินค้าได้มาตรฐาน GMP และ
HACCP

To be opened in the beginning of 2017
ขั้นตอนสุดท้ายที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่าขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมดคือการบริหาร
การขนส่ง ทั้งนี้รวมถึงการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น สภาวะแวดล้อม ระยะเวลา
และตั ว แปรสำคั ญ อื ่ น ๆที ่ มี ผ ลต่ อ การขนส่ ง สิ น ค้ า ไปยั ง มื อ ผู ้ บ ริ โ ภค เราวาง
กระบวนการทำงาน ตลอดจนบันทึกการดำเนินการเพื่อควบคุมให้ทุกขั้นตอนได้
มาตรฐานตามที่วางแผนไว้

