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MD Message
Dear Business Partners, Colleagues and Friends,
As the end of the year approaches, we also witness the end of an era. The loss of King
Bhumibol Adulyadej has overshadowed everything in recent weeks.
Since His
Majesty’s passing on 13 October, the grief of Thais naJonwide has been huge. So has
their dignity in mourning. The country has remained open for business – an
appropriate tribute, in my view, to the truly excepJonal leader who guided Thailand’s
rebirth as a modern economy. We honour the memory of King Rama IX in all we do.
Prasert Prasarttong-Osoth
Reviewing BAC’s progress in 2016, I look back on a year of success. Our core business Dr.
and MD, Linus A.E. Knobel
added to its porTolio of stellar partners: we were appointed in-ﬂight catering service
provider at Suvarnabhumi InternaJonal Airport by Swiss InternaJonal Air Lines, Kuwait
Airways and ﬂydubai. From the beginning of February next year, we will enjoy the same disJncJon with Qantas.
And mid-2017 will mark another departure for us, when we begin providing a premium catering service in Qatar
Airways’ VIP Lounge at Suvarnabhumi. Achievements like these have helped keep us on course to meet our
revenue targets for the year.

Also on track is our program of building on our key strengths – smart diversifying, as I call it. IniJaJves for the New
Year include new Bangkok branches of both of our restaurants, Al Saray and Brasserie 9, in great downtown
locaJons. Gourmet House Culinary Care will add Bangkok General Hospital, part of the presJgious Bangkok
Hospital Group, to the ﬁve major centres we already serve. A state-of-the-art kitchen unit will open at BAC Phuket,
and Gourmet Primo will set a new benchmark in value-added food products, starJng delivery to the domesJc and
export markets.
The expansion of any business in a compeJJve environment can be all-absorbing. But we try never to overlook
spiritual values, or what we owe to the community. So on 3 September, Bangkok Air Catering joined with Bangkok
Airways, Bangkok Flight Services and Bangkok Dusit Medical Services to host the laying of the foundaJon stone and
installaJon of the main pillar of Wat Vachiradhammavas, a new temple. Toward the end of October, we hosted the
tradiJonal Krathin rite at Hua Koo temple in Ladkrabang, near our home base. Every year, we like to mark the end
of the Buddhist Lent and of the rainy season in this ceremony of graJtude to monks.
Personally, I have much to be grateful for, to so many people. Bangkok Air Catering has been in operaJon for 10
years, during which Jme we have constantly grown and ﬂourished. I thank our partners and the BAC team for
their amazing support throughout the past decade.
Looking back is the custom as a year draws to a close, and it is especially poignant in this saddest of years. But,
with the accession of HRH the Crown Prince, we were reminded that, while an era has ended, a mighty dynasty
goes on. We join with the Thai people and world leaders in greeJng the accession of King Maha Vajiralongkorn
Bodindradebayavarangkun - and the start of a new era, the reign of King Rama X.

Linus A.E. Knobel
Managing Director

Editor Talks
The Triple Challenge of the SUFFICIENCY ECONOMY
Our late, beloved King Bhumibol Adulyadej taught the wisdom of a Suﬃciency Economy. At its heart is the idea of
following a middle way - in our daily lives, at work, and in developing our country.
The key is to ﬁnd a balance, so that we live in harmony with our surroundings and with
each other. It’s not always easy but I believe it is well worth striving for. The Suﬃciency
Economy can be explained as three simple principles.
Being self-suﬃcient is the ﬁrst. This means understanding exactly who we are and what we
are capable of. The second is being raJonal. We are urged to base every acJon on reason,
and never to be ruled by emoJon without thought for the outcome. (Personally, I ﬁnd this
the toughest of the three!)
Finally, we must aim for immunity. Being immune starts with evaluaJng the risks involved in our plans. Once
we have assessed those risks, we can build our immunity by preparing for them.
I am sure you will agree that these three principles are simple, as I said,
but they also demand a lot of eﬀort. And there’s yet more to the triple
challenge of the Suﬃciency Economy….
For the greatest success, King Bhumibol advised us to apply the
principles with knowledge and morality. Having knowledge means
making sure we know how to carry out our tasks eﬀecJvely, with skill
and self-awareness. Morality involves awareness of others and of our
responsibility to them.
As for the “economic” part of the Suﬃciency Economy, it’s not just about spending, but about spending wisely. In business, as I understand it, this
means invesJng with maximum care and thoughTulness. Here is an example!
Take as a model a successful food producJon plant of ten thousand square meters. The managers of the plant have built up their customer base, and
producJon has now hit capacity. They take a deep breath, remind themselves of the three principles, and set about studying how best to increase
capacity.
One thing is immediately clear: investment of one kind or another will be needed. Several possibiliJes emerge, but two seem most feasible. They can
expand their business by ﬁnding another space. Or they can outsource parts of the producJon process and convert the space they already have to
increase producJon quanJJes.
Expansion by acquiring another space, or extending the current building, will need a huge capital investment. It will
also inﬂate their ﬁxed costs hugely. Meanwhile, compeJJon is gelng tougher every day…
Having examined the risks, they decide to outsource some basic funcJons of producJon;
this will free up exisJng space for key processes that need to be kept in-house.
That’s the soluJon we at BAC have chosen in formulaJng our plan for development. We
are outsourcing to Gourmet Primo. This is our new sister company, and a major
innovaJon to secure long-term growth by diversifying the core business.
Gourmet Primo will help BAC manage our service to our customers with cost-saving
soluJons, while supplying value-added products for export and the home market.
Last but not least, I recommend incorporaJng the ideas behind the Suﬃciency Economy into your everyday life, as well as
your business. Try it, and you’ll ﬁnd your life is easier – and maybe even more fulﬁlled.
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Amorn Rassamesangpetch
Director Corporate CommunicaJons
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Bangkok Air Catering

BAC had sixteen hi-loaders
redesigned in “veggie” and “fruity”
styles to promote Thai produce - and
bring splashes of colour to the airport. Since we are Thai company, we have a passion and conscious in promoJng Thai fruit for the
foreigners who can see from the departure gate at the terminal.
BAC ได้มีการแต่งตัวให้กับรถขนส่งอาหารใหม่โดยทำเป็นธีมผักและผลไม้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยซึ่งมีที่อร่อยๆ
มากมาย และเป็นการเพิ่มสีสรรให้กับสนามบินอีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากเราเป็นบริษัทของคนไทย จึงมีจิตสำนึกในการช่วยกันแนะนำผลไม้
ไทยให้ต่างชาติได้รู้จัก โดยผู้โดยสารสามารถมองเห็นได้จากอาคารผู้โดยสารระหว่างรอขึ้นเครื่อง

During the last two months of 2016, BAC had the honor of
welcoming Swiss InternaJonal Air Lines, Kuwait Airways and
Flydubai as new business partners. In addiJon, we will begin
providing our services to another of the world’s great carriers,
Qantas Airways, on 6 February 2017.
BAC ได้รับเกียรติอย่างมากในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา โดยได้รับการ
ไว้วางใจจาก 4 สายการบินในการมอบหมายให้เราเป็นผู้ให้บริการ
ที่สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินเหล่านั้นได้แก่ สวิสอินเตอร์
เนชั่นแนลแอร์ไลนส์ สายการบินคูเวตแอร์เวยส์ สายการบินฟลายดู
ไป และล่าสุดสายการบินควอนตัสซึ่งเราจะเริ่มให้บริการในวันที่ 6
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

BAC achieved a CerJﬁcate of RecogniJon from Oman Air in a very good cooperaJon and support. BAC
works very close with Oman Air for many years to ensure the very best products and services are being
provided to passengers. In Oman Air VIP lounge, BAC provides many well-trained employees who can
assure passengers are happy before enjoy the ﬂight.
BAC ได้รับประกาศนียบัตรชมเชยจากสายการบินโอมานแอร์ ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรที่บ่งบอกถึงการที่สาย
การบินโอมานแอร์ได้รำลึกถึงการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ BAC ทำงานร่วมกับโอมานแอร์อย่าง
ใกล้ชิดเป็นเวลาหลายปีเพื่อให้มั่นใจว่าผู้โดยสารได้รับการให้บริการอย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้อง
รับรองผู้โดยสารของโอมาแอร์ BAC ได้จัดพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีเข้าไปให้บริการแก่ผู้
โดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารมีความสุขและพึงพอใจก่อนที่จะเพลิดเพลินกับการเดินทางบนเครื่องบิน
BAC conducted a food presentaJon the new menu of 2017 for Druk Air. BAC is working eﬃciently
with Druk Air for a long Jme. Not only providing quality food on board for Druk Air’s passengers
but also cross-training for Druk Air Catering’s staﬀs to enhance the quality of food out of Bhutan.
BAC ได้จัดให้มีการโชว์อาหารสำหรับเมนูใหม่ของปี 2017 ให้แก่สายการบินดรุคแอร์ นอกจากให้
บริการอาหารบนเครื่องบินสำหรับผู้โดยสารของสายการบินดรุคแอร์แล้ว BAC ยังได้ทำงานร่วมกับ
สายการบินอย่างมีประสิทธิภาพโดยการจัดการฝึกอบรมให้แก่พนักงานครัวการบินของดรุคแอร์จาก
ประเทศภูฏาน เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารที่ออกจากภูฏานมีคุณภาพที่ดีเลิศแด่ผู้โดยสาร

Bangkok Air Catering
ConstrucJon 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 and
to share in their success.
BAC ภูเก็ตได้เริ่มการก่อสร้างขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.
2559 และการดำเนินการเป็นไปตามตารางเวลาที่ได้วางไว้
กำหนดเสร็จพร้อมให้บริการคือช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความไว้วางใจและโอกาสให้
เราได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของสายการบินนั้นๆ

From then, progress is on going and looks very promising that we could
operate our Phuket unit on 01 July 2017.
ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มการก่อสร้างจนถึงวันนี้ เรามีความเชื่อมั่นว่าสาขาภูเก็ต
ของเราจะได้เปิดให้บริากรสายการบินได้ตามกำหนดเวลา คือ 01
กรกฎาคม พ.ศ. 2560

FROZEN

Our Kosher box business is doing well and gelng a lot of great
feedback. Here is one example of the posiJve responses that
moJvate us to keep on meeJng every requirement of our
customers.
อาหารกล่อง Kosher ของเราได้รับการชมเชยเป็นอย่างมาก และนี่คือ

KOSHER

ตัวอย่างหนึ่งของผลตอบรับดีๆที่เป็นกำลังใจอย่างมากสำหรับเราใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ขณะ
นี้เราอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ของทั้งผู้

BOX

ให้บริการและผู้บริโภค ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จและเริ่มจำหน่าย
ได้เร็วๆนี้

Dear Rabbi Yosef Kantor,
This is Wagner Kvieczinski from Brazil. I've just received a kosher lunch at Emirates Airlines cerJﬁed by you.
Besides being delicious, it ﬁlled my heart of joy.
Thank you very much,

Gourmet House

BRASSERIE 9 is spreading its wings to the centre of town
Please make a date to visit our new prime locaJon 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 เราเน้นการ
ตกแต่งที่ให้ความรู้สึกเลิศหรูแต่สบายๆ ซึ่งจะทำให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายหลังการทำงานอันเหน็ดเหนื่อยด้วยบรรยากาศดีๆ อาหารคุณภาพรสเลิศ ไวน์ชั้นนำ
และห้องซิการ์

AL SARAY is joining the buzz downtown
We hope you’re looking forward to visiJng our downtown branch on Silom Road, close to Saladaeng BTS staJon and opposite the
Silom Complex building. On 25 December 2016, the cozy and comfortable interior will almost persuade you you’re dining in the
Middle East….
อัลซาราย กำลังสยายปีกสู่เมือง
คอยติดตามข่าวสารได้ทางเฟซบุ๊คหรือเว็บไซต์สำหรับสาขาใหม่ของเราที่จะเข้ามาบริการท่านบนถนนสีลม เชิงทางขึ้นลงรถไฟฟ้าสถานี
ศาลาแดงฝั่งตรงข้ามอาคารสีลมคอมเพล็กซ์ โดยทางเรามีแผนที่จะเปิดให้บริการประมาณวันที่ 25 ธันวาคมนี้ ด้วยการออกแบบที่จะทำให้
ท่านรู้สึกเหมือนได้นั่งรับประทานอาหารอยู่ที่ตะวันออกกลาง

Gourmet House

Gourmet House Culinary Care
Gourmet House Culinary Care (GHCC) has launched an oﬃcial web site.
Visit hrp://www.ghculinarycare.com for complete informaJon about our specialist services and
mouthwatering images of our dishes.
Gourmet House Culinary Care (GHCC) ได้เปิดใช้เว็บไซต์อย่างเป็นทางการแล้ว โดยท่านสามารถเข้าไปดู
ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเราได้ที่ hrp://www.ghculinarycare.com ในฉบับนี้ จะขอแนะนำเว็บไซต์ของเราสัก
เล็กน้อยครับ

HOME : Where you will
first land

ABOUT US : To get to
know us more

OUR SERVICES : See
what we are doing

OUR CLIENTS : Look
where we are

NEWS & PROMOTIONS

: Keep in touch

CAREERS : To join our
family

GALLERY : Let photos
say

CONTACT US : Can
we help you?
GHCC is looking for many more team member to join, since we are going to provide full services to Bangkok
Hospital Soonvijai on 01 February 2017. Please call 02 131 7500 ext. 8703 for more details and applicaJon
เรายังต้องการสมาชิกในครอบครัวอีกมากเพื่อรองรับการให้บริการแก่โรงพยาบาลกรุงเทพ ศูนย์วิจัยในวันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560 ท่านที่สนใจร่วมงานกับเราสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 131 7500 ต่อ 8703

Gourmet Primo
“Fine Food As You Desire”
In this ﬁnal issue of BAC Cuisine 2016, we proudly introduce our new unit, the home of Gourmet
Primo, in Tambon Dokmai, Prawet District. From this establishment, Gourmet Primo will supply
hotels, restaurants and other food service providers with wholesome resources to reduce
producJon Jme and costs.
Our core products are:
• Pre-cut fruit and vegetables
•

Baked goods and pastries

•

Sauces, soup and dressings

•

ConfecJonery

In addiJon, we oﬀer tailor-made food produc3on to meet customers’ exact requirements.
With ﬁve thousand square meters of producJon space, the Gourmet Primo unit has generous capacity to fulﬁll major orders. Our
preparaJon kitchen, cold and hot kitchens, bakery, assembly area and warehouse are separated into Halal and non-Halal secJons, and
available 24/7.
Opening in October 2017, Gourmet Primo will be ready and eager to form long-term business alliances by oﬀering customers the best,
and only the best, now and in the future. Our aim is to set new standards of food quality and service.

ถึงเวลาที่ต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการใน BAC Cuisine ฉบับสุดท้ายของปี พ.ศ. 2559 บริษัทกูร์เมท์
พรีโม่ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเขตประเวศ เรามุ่งนำเสนอสินค้าประเภทพร้อมปรุงหรือ semi-product เพื่อให้
ลูกค้าของเรานำไปประกอบอาหารและเสิร์ฟแก่ผู้บริโภค หากคุณเป็นผู้ประกอบการด้านอาหาร โรง
ผลิตอาหาร โรงแรม หรือร้านอาหาร สินค้าของกูร์เมท์ พรีโม่คือสินค้าที่ตอบโจทย์ในการลดต้นทุน
การผลิตและระยะการผลิตอาหาร
นอกจากสินค้าที่กล่าวมาข้างต้น เราภูมิใจนำเสนอการผลิตอาหารตามความต้องการพิเศษของคุณ
ด้วยพื้นที่ในการผลิตกว่า 5,000 ตรม เราจึงมีกำลังการผลิตที่เพียงพอในการผลิตอาหารจำนวนมาก
โดยใช้ครัวต่างๆภายในโรงงาน เช่น ครัวเตรียมวัตถุดิบ ครัวเย็น ครัวร้อน ครัวเบเกอรี่ ครัวจัดแบ่ง
อาหาร และโรงเก็บสินค้า โดยพื้นที่ทั้งหมดจะบ่งออกเป็นส่วนฮาลาลและครัวปกติอย่างเป็นสัดส่วน
และพร้อมที่จะผลิตแบบไม่มีวันหยุด
สินค้าหลักที่เราผลิตมีดังนี้
•

ผลไม้และผักตัดแต่ง

•

เบเกอรี่และเพสตรี้

•

ซอส ซุป และเดรสซิ่ง

•

พราลีน ทรัฟเฟิลและของหวานอื่นๆ

กูร์เมท์ พรีโม่พร้อมเปิดทำงานในเดือนตุลาคม 2560 เรามุ่งมั่นที่ทำธุรกิจกับคู่ค้าโดยสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยาวนาน โดย
เราพร้อมที่จำสรรสร้างนำเสนอตลอดจนพัฒนาสินค้าเพื่อให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในทำธุรกิจเพราะเราเชื่อว่าการพัฒนาศาสตร์และศิลป์
การอาหาร สู่คุณภาพและการบริการที่ยั่งยืน

Gourmet Primo
Gourmet Primo held a FoundaJon Ceremony on 10 December, 2016. ConstrucJon is under way and on schedule for the planned
autumn opening. Between now and then, we’ll keep you updated on progress, and unveil our catalogue of brilliant products.
Gourmet Primo ได้จัดให้มีพิธีทางศาสนาที่บริเวณก่อสร้างอาคารทำการในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559 การก่อสร้างจะได้ดำเนินต่อไปและ
คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ระหว่างนี้ เราจะแจ้งข่าวบอกกล่าวท่านเป็นระยะในเรื่องต่างๆรวมถึงรายการ
สินค้าที่ทางเราจะได้พัฒนาและนำเสนอต่อไป

