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MD Message
Dear Business Partners, Colleagues and Friends,
When there’s a special occasion to celebrate, we rely on tradition – even if the tradition is not strictly
speaking our own. For an expatriate, this can be a way of doing something very important: showing
respect for the culture of one’s adopted home.
So on my birthday recently, I followed my annual tradition of inviting members of the BAC
management team and friends to join me in making merit at the Sothorn Wararam Worrawiharn
temple (Wat Luangphor Sothorn) in Chachoengsao, home of the sacred Phra Phutthasothorn Buddha
image.
I have enjoyed taking part in this Thai Buddhist ritual ever since I brought my first Buddha statuette home from the temple. I believe it
is important to honour the beliefs of my friends and colleagues. Besides, it seems a good idea for people in business to visit an image
that’s reputed to bring prosperity!
I wouldn’t like to say if there is any connection, but BAC has exceeded all expectations during the past quarter! We have reached our
targets for both meals served and revenue. This success has been mirrored by our new operation, BAC Samui, still in its first year of
serving our partners on the island. And we will begin delivering the highest quality food and service at BAC Phuket next year: the
ground-breaking ceremony was held on 10 August, and the project is 100% on track.
August is high season in the south of Thailand and was especially busy for us. The previous month, we cheered the success of three
of our partner airlines, who featured in the Top Ten of the Skytrax World’s Best Airline Awards for 2016. Emirates, Qatar Airways and
Turkish Airlines were ranked first, second and seventh respectively. Note that Turkish Airlines have flourished despite tragic, widelyreported events in their country and other parts of Europe. Meanwhile, our parent Bangkok Airways was acclaimed as Best Regional
Airline in the world and Best Regional Airline in Asia.
The most welcome news of all came only a few days ago, when Swiss International Air Lines chose BAC to provide its inflight catering
at Suvarnabhumi International Airport.
Other branches of the diversifying BAC family continue to grow. Gourmet House will open a second Al Saray Lebanese & Indian
restaurant on Silom in November, and a new Brasserie 9 will be serving its renowned fine French cuisine on Sathorn from March next
year.
By then, Gourmet House Culinary Care will have become the culinary service provider at Bangkok General, the largest hospital in the
major Bangkok Hospital group. GHCC already provides premium catering for patients, employees and visitors at five of the region’s
leading hospitals.
We are also on course for the launch in 2017 of Gourmet Primo, to supply value-added products for the domestic market and export.
We’re confident that demand for innovations like Gourmet Primo, as well as our existing services, is healthy and strong.
Political and economic trends around the world may be unpredictable, and we must hope that stability will follow the Thai referendum
of 7 August. But the business potential of Asia is huge and Thailand remains a great tourist destination. Airline loads into this country
are still very high. That gives us all something to celebrate – whether in traditional style or otherwise!

Linus A.E. Knobel
Managing Director

Editor Talks
CONSISTENCY
IN QUALITY WE CARE
September 2016 marks our tenth year of operation at Suvarnabhumi International Airport.
Throughout these ten years, BAC has emphasised QUALITY in every aspect of our products
and services. In ensuring consistent QUALITY, Human Resources are key to the smooth
running of our systems. BAC provides a regular training program, aimed at maintaining and
developing our employees’ fitness to deliver the standards our clients rely on.
During the past decade, BAC has kept growing and stayed robust in all kinds of circumstances: airport closure, heavy
flooding, SARS, MERS and political upheaval, to name but a few. We used these situations to teach ourselves resilience
and readiness in face of the unexpected, whatever the future may bring. In the process, we have acquired a gratifying
number of partners in our portfolio. We are proud to be associated with four of the Top 20 airlines in the world.
Moreover, we have spread our wings and strengthened our roots by diversifying in a range of formats. In airline catering,
Bangkok Air Catering Samui is now fully operational, and the construction of Bangkok Air Catering Phuket is under way.
BAC Phuket will be launched around July 2017. Among our restaurants, Brasserie 9 Fine French Cuisine @Asiatique has
established itself as a market leader. We will be opening a second branch in the heart of the city, in the prestigious Sathorn
area, within the next few months. Meanwhile, Al Saray Fine Lebanese & Indian Cuisine @Bangkok Plaza building is
flourishing, and will have a second home, too, by the end of the year, downtown on Silom Road. Gourmet House
Culinary Care (GHCC) already supplies catering and hospitality services for five hospitals in the Bangkok General group,
and has now been appointed to operate at the HQ at Soonvijai from 1 February 2017. Last but by no means least,
construction of the Gourmet Primo facility will shortly be under way in Pravej. Gourmet Primo will offer cost-saving
solutions for catering, hotel and other businesses, bringing value-added products to the domestic and export markets.
The success described above hasn’t been built in a day, and the biggest challenge is to sustain our standards day after day.
We conduct extensive training to keep our colleagues at peak confidence in their area of responsibility and ensure the same
high QUALITY is delivered as a norm. QUALITY is a keyword in the commitment we promise to our clients. Another is
CONSISTENCY, assuring them the highest QUALITY will always be maintained.

Amorn Rassamesangpetch
Director Corporate Communications
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Bangkok Air Catering

BAC is pleased and proud to have been appointed by Swiss International Air Lines to be
their catering services provider at Suvarnabhumi International Airport.
BAC มีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกจากสายการบินสวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลนส์
ให้เป็นผู้ให้บริการทางด้านโภชนาการที่สนามบินสุวรรณภูมิ

BAC celebrates ten years
in operation at
Suvarnabhumi Airport with
new-look hi-loaders,
combining fun design with
the guarantee of
freshness.
BAC ฉลองโอกาสครบ 10 ปี
สำหรั บ การปฏิ บั ต การที่ส นาม
บิ น สุ ว รรณภู มิ เรานำเสนอ
ความสดใสและภาพลั ก ษณ์
แบบสบายๆในลานจอด โดย
การแต่งตัวให้กับรถบรรทุกของ
เราเสียใหม่

BAC supports iCare Thailand Foundation in helping young and underprivileged people faced by disaster,
illness and lack of opportunities. We focus our support on education, and have recently donated funds to
assist the recovery of Baan Jan Hom School.
BAC ได้ให้การสนับสนุนแก่มูลนิธิ iCare Thailand เพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะในเรื่องการศึกษาแก่ผู้ที่ประสบเหตุร้ายหรือ
ด้อยโอกาส ล่าสุดนี้ BAC ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อช่วยบูรณะสภาพอาคารเรียน โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก

Bangkok Air Catering
BAC has run a number of training courses during the past
three months, in both general and specific skills. Among them
have been
- Effective Time Management
- The Art of Conflict Management
- Dynamic Coaching
- Modern Supervisory Skills
- Advanced Fruit Carving
Alongside these activities, we staged an in-house Badminton
League to support the White Factory Policy and promote better
health for all our employees.
We consider initiatives like these to be fundamental in Human
Resources, helping our people and their families to feel fulfilled,
and supporting employees as they deliver the highest quality
products and services to our clients, day in, day out.

BAC ได้จัดให้มีการฝึกอบรมที่จำเป็นต่อการทำงานโดยตลอดซึ่ง
บางเรื่องก็เป็นเรื่องทั่วๆไปที่พนักงานควรทราบ เช่น
- Effective Time Management
- Art of Conflict Management
- Dynamic Coaching
- Modern Supervisory Skill
- Advanced Fruit Carving
นอกจากการฝึกอบรม เราได้จัดให้มีการแข่งขันแบดมินตันภายในเพื่อ
สนับสนุนโครงการโรงงานสีขาว และเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่
ดีให้แก่พนักงานอีกด้วย
กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ถูกจัดขึ้นเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติต่อพนักงาน
หรือทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดความพร้อมในการผลิตผลิตภัณฑ์
และบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า แต่ที่สำคัญที่สุดคือผลดีต่อตัว
พนักงานเองและครอบครัว

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

"I recently returned from a trip to Australia via Dubai. I received two delicious meals on Emirates prepared by your catering. The portions were perfect
and appetizing.
Thank you for organising such a service. I generally do not rely on receiving a kosher meal on the plane and usually just take my own provisions.
This is the second time actually that I have eaten your airline food. About a year and a half ago, I travelled on Emirates to Australia. I had planned to
send a message then but I didn't have my own method of emailing and as time went by I forgot to get in touch.
Wishing you a Good Shabbos. It really is fantastic that you are able to provide such meals for the jewish person travelling around the world."

Bangkok Air Catering
Construction of BAC Phuket began on 10 August 2016 and
is ongoing, with a projected opening date of July 2017. We
are working hard to win the respect of new business
partners on the island and to share in their success.

BAC ภูเก็ ตได้เริ่มการก่อสร้างขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม
พ.ศ. 2559 และการดำเนินการเป็นไปตามตารางเวลาที่ได้
วางไว้ กำหนดเสร็จพร้อมให้บริการคือช่วงเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2560 ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความไว้วางใจ
และโอกาสให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของสาย
การบินนั้นๆ

Please visit our new web pages to explore us and follow
us on social medias.
www.bangkokaircatering.com
www.alsarayrestaurant.com
www.brasserie9.com

Gourmet House

BRASSERIE 9 is spreading its wings to the centre of town
Please make a date to visit our new prime location off SATHORN Road, in Soi Pipat next to the Evergreen Hotel, around March 2017. The
interior will create an atmosphere of luxury and comfort, to help you relax with fine fare and great wine; for those who’ll enjoy it, an added extra
will be a cigar room.
บราสเซอรี่ไนน์ กำลังสยายปีกสู่เมือง
เรากำลังจะเข้าไปดูแลท่านให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นถึงในเมืองบนถนนสาทร ข้างในซอยพิพัฆน์ข้างโรงแรมเอเวอกรีนประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 เราเน้นการตกแต่งที่ให้
ความรู้สึกเลิศหรูแต่สบายๆ ซึ่งจะทำให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายหลังการทำงานอันเหน็ดเหนื่อยด้วยบรรยากาศดีๆ อาหารคุณภาพรสเลิศ ไวน์ชั้นนำ และห้องซิการ์

AL SARAY is joining the buzz downtown
We hope you’re looking forward to visiting our downtown branch on Silom Road, close to Saladaeng BTS station and opposite the Silom
Complex building. In November 2016, the cozy and comfortable interior will almost persuade you you’re dining in the Middle East….
อัลซาราย กำลังสยายปีกสู่เมือง
คอยติดตามข่าวสารได้ทางเฟซบุ๊คหรือเว็บไซต์สำหรับสาขาใหม่ของเราที่จะเข้ามาบริการท่านบนถนนสีลม เชิงทางขึ้นลงรถไฟฟ้าสถานีศาลาแดงฝั่งตรงข้ามอาคารสีลม
คอมเพล็กซ์ โดยทางเรามีแผนที่จะเปิดให้บริการประมาณเดือนพฤษจิกายนนี้ ด้วยการออกแบบที่จะทำให้ท่านรู้สึกเหมือนได้นั่งรับประทานอาหารอยู่ที่ตะวันออกกลาง

Gourmet House Culinary Care
Gourmet House Culinary Care started in July 2014, successfully providing food and beverage services for
patients, visitors and employees at the Bangkok Hospital in Chiang Mai.
GHCC adheres proudly to our core values of care, delivery, performance, personal service and compliance
to our clients’ needs in every detail. The concept is entirely new to the Thai health care market, and we have
already added the Bangkok Hospitals in Khon Kaen, Phnom Penh, China Town Bangkok and Hua Hin to our
portfolio.
In July this year, the prestigious headquarters Bangkok Hospital Soonvijai (BHQ) announced that it was also placing its trust in GHCC,
engaging us to provide food, beverages and all services from 1 February 2017 onwards.
This accolade presents us with large, complex and evolving challenges, raising
the bar to a new level and widening the scope of our services.
At the core of our operation, in the in-patient departments, we will be creating a
rotating variety of menus for patients from Thailand, the West, the Middle East,
Japan, Myanmar and other parts of Asia, requiring supplements to meet both
relevant ethnic requirements and nutritional standards.
5-star banqueting services in state of the art settings, for meetings, conferences
and events, will require dedication and all of our expertise, not only in food and
beverages, but also in facility management, to ensure we satisfy our clients’
every request.
Superb Doctor Lounges with adjacent meeting rooms will be provided with daily
meals and related services on a large scale.
We will be managing and operating the busy Cafeteria (Food Court), providing a
clean environment, smooth order-taking and accurate billing for visitors and
guests.
With its extensive choice of local and south east Asian dishes, the equally demanding employee restaurant will present another challenge
that we embrace with pride. We’re determined to keep the employees as happy and satisfied as their patients.
Furthermore, the hospital is expanding, with construction in progress of the Phoenix building, to open during 2018, the new International
building, scheduled for the end of 2017, and the Y-building for long term patients, opening in the first quarter of next year.
We believe in our strength as one team and our commitment to develop and focus on our customers, embracing future challenges, winning
trust and respect, and growing alongside the Bangkok Hospitals - and likely other great institutions in the years ahead.

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 ท่านที่สนใจร่วมงานกับเราสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามราย
ละเอียดได้ที่ 02 131 7500 ต่อ 8703

Gourmet Primo
Gourmet Primo’s state-of-the-art production equipment
Having operated in the food service sector for ten years, we understand the importance of using
only the highest quality equipment at our new production unit, Gourmet Primo. In keeping with our
commitment to produce the finest and freshest products to be delivered on a daily basis, our plant
will be geared to effortless, large scale production, 24/7. At the same time, cooking skills of the top
rank will be deployed.
Our ready-to-use cut fruit and vegetables provide an example. The capacity of the cutting machine
is two tons per hour, enabling us to serve every kind of customer, from standalone restaurants to
large food service concerns.
The image below shows our bread production process, where cutting edge machinery ensures quality, high productivity and the ability
to meet changing trends and consumer demands.
จากประสบการณ์กว่า 10 ปีในแวดวงธุรกิจการให้บริการ
ด้านอาหารสายการบินและกลุ่มลูกค้าอื่นๆ เราตระหนัก
ถึงความสำคัญในการเลือกใช้และปฏิบัติงานด้วย
อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีคุณภาพที่ Gourmet Primo
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่ดีที่สุดและสดใหม่ที่สุด
ให้แก่ลูกค้าของเราในทุกๆวัน เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่
เราเลือกใช้จึงง่ายต่อการใช้งานและมีกำลังการผลิตสูง
เพื่อตอบสนองการดำเนินการผลิตตลอด 24 ชั่วโมงโดย
ประยุกต์ใช้ศิลปะการประกอบอาหารในการปฏิบัติงาน
ในกลุ่มของผลไม้และผักตัดแต่งพร้อมใช้ เครื่องจักรที่
เราเลือกใช้สามารถผลิตสินค้าได้กว่า 2 ตันต่อชั่วโมง
ส่งผลให้เราสามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าร้านอาหารไป
จนถึงโรงผลิตอาหารขนาดใหญ่
รูปด้านล่างแสดงถึงกรรมวิธีในการผลิตสินค้าขนมปัง
โดยเครื่องจักรที่ล้ำสมัยเพื่อทำให้เรามั่นใจว่าสินค้าจะ
ได้มาตรฐานและจำนวนที่เพียงพอต่อการจัดจำหน่าย
ตลอดจนการปรับใช้ศักยภาพของเครื่องจักรเพื่อการ
ผลิตสินค้ารูปแบบใหม่ให้ตอบสนองความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงของลูกค้า

To be opened in 2017

