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Dear Business Partners, Colleagues and Friends 

Events on the world stage have moved fast during 2017 and, at times, furiously.  It seems hard to believe that 

half of the year has gone by already.   

In April, I travelled with BAC colleagues to Hamburg, where we were proud to participate in World Travel 

Catering & Onboard Services, the industry’s biggest expo.  We also secured favourable coverage in the 

prestigious Onboard Hospitality magazine.  I left Hamburg full of optimism, and have stayed that way ever 

since. 

To be sure, business has been relatively quiet during the second quarter.  So, as always at this time, we have given special attention to 

training for our employees, developing their skills and nurturing aspiration. 

In fact, the lull in business was anticipated:  May, June and July are traditionally “low season” months.  We have also felt the knock-on effects 

of the situation in the Middle East and restrictions on passengers’ laptops and tablets.     

It is more significant, in my view, that the first quarter of this tumultuous year exceeded all our expectations.  This solidified my belief that 

2017 will be very special for Bangkok Air Catering.  What’s more, we are starting to establish our newer businesses in the same league of 

success as BAC.   

Gourmet House Culinary Care (GHCC) is now operating at no fewer than six major hospitals, including the renowned Bangkok General.  June 

2017 has been the first month in action for BAC Phuket, and we’re on course for an excellent performance with the onset of high season.  

The next milestone for our restaurants will be the opening of Brasserie 9 Fine French Cuisine at its new downtown location in Bangkok’s 

Sathorn district.  And before the end of the year, our outsourcing venture, Gourmet Primo, will be fully functioning – our biggest and boldest 

exercise yet in smart diversifying.   

Meanwhile, it was great to see our parent company and three of our valued business partners feature prominently in “the Oscars of aviation”: 

the Skytrax Airline Awards 2017, announced at the Paris Air Show on 20 June.  Bangkok Airways won the awards for World’s Best Regional 

Airline and Best Regional Airline – Asia.  Emirates and Garuda Indonesia were among the World’s Top 10 Airlines, while Qatar Airways reigned 

supreme as global Airline of the Year 2017.   

Congratulations all round.  As I suggested earlier, success is in the air!    

Linus A.E. Knobel 
Managing Director 

MD Message



Hotels & Restaurants Total Cost Solutions 

These days, new restaurants seem to be opening up and closing down all the time.  Competition is intense, 

keeping prices to the consumer low while costs to the restaurateur rise.  BAC has more than ten years of 

experience in managing challenges like these, and we have grown consistently throughout that time.  Now, we 

want to share what we’ve learned, and explain more about how we can support partner businesses such as 

hotels and restaurants.  We also want to provide a showcase for our affiliated companies. 

The ideal opportunity has arisen with an event called HoReCa Asia 2017, to be held from the 12th to the 14th of July at the Queen Sirikit 

National Convention Center.  We will be exhibiting there and hosting a number of sessions, shining our brightest spotlight on our new food 

outsourcing business, Gourmet Primo.  We’re eager to tell visitors to HoReCa about its purpose-built plant, not to mention its range of semi-

products and food solutions that we honestly believe is unprecedented in Thailand.  

How Gourmet Primo’s customised service can make your life easier while bringing down your costs will be explored in seminars on the 12th 

and 13th of July, under the umbrella heading “Hotel & Restaurant Total Cost Solutions”.   Our cookery demonstration on the 14th will feature 

both food solutions from Gourmet Primo and the expert creations of chefs from Al Saray and Brasserie 9 restaurants: truly a feast of the 

world’s finest cuisines!  

Please join us at HoReCa Asia 2017, where our booth will be located at L1-L6.  Don’t forget, the dates are the 12th to the 14th of July, and the 

venue is the Queen Sirikit National Convention Center. 

Amorn Rassamesangpetch 
Director Corporate Communications

Editor Talks
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 Bangkok Air Catering
ENERGY FROM THE UNFORESEEN 

The General Manager of Bangkok Air Catering on getting fit for high season and unveiling a diamond 

Once again, the old adage that “uncertainty is the only certainty” has been proved especially relevant to the 

travel industry.  As the Managing Director remarks above, the second quarter of 2017 saw us responding to 

unforeseen events in the Middle East.  True to a lesser-known saying, we drew fresh energy from the 

uncertainty, reviewing our systems and infrastructure, as well as shifting our in-house training up a gear.  

The simple aim was to get ultra-fit for the coming high season and so sustain maximum competitiveness. 

We also had our own Andaman diamond to unveil in the form of BAC Phuket.  Construction, installation and 

commissioning were completed right on time, as were the relocation of staff from Bangkok and recruitment 

and training of new employees.  We began operations on 15th June, providing catering services for an average of twenty Bangkok 

Airways flights daily.  We added Asia Atlantic Airlines on 1 July and another prestige carrier, Turkish Airlines, will follow on the 17th.  Our 

aim is to add one or two partners every month until we hit 5,000 meals a day by the end of 2017. 

  

Whatever the events elsewhere, expected or unexpected, the next tourist hotspots where BAC will be landing are Chiang Mai and U-

Tapao: watch out for updates in the next BAC Cuisine. 

Ki#pong	Sathienprasert	
General	Manager	

Bangkok	Air	Catering



BAC began providing catering 
services to Asia Atlantic Airlines 
on 1 July 2017.  Prior to that, 
representatives of the carrier 
looked over our new unit at Phuket 
International Airport 

เอเซียแอตแลนติคแอร์ไลนส์ เข้าเยี่ยมชมและตรวจสถานประกอบการของเราที่
สาขาภูเก็ตก่อนเริ่มใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป

 Bangkok Air Catering
BAC supported the Kuala 
Lumpur-based in-flight 
catering provider, Brahim's 
SATS Food Services Sdn Bhd, 
with a program of special 
training for the start-up of its 
services to Qatar Airways 

BAC ให้ความร่วมมือกับสายการบินกาตาร์ในการต้อนรับและให้การฝึก
อบรมแก่พนักงานของ Brahim's SATS Food Services Sdn Bhd เพื่อที่
จะได้ให้บริการแก่สายการบินกาตาร์ที่กัวลาลัมเปอร์อย่างมีประสิทธิภาพBAC Phuket started operations on 

15 June 2017, with in-flight 
services for Bangkok Airways 

BAC ได้เริ่มเปิดให้บริการแก่สายการบิน
บางกอกแอร์ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน

True to our policy of 
working with clients 
as a partner, not just 
a supplier, BAC held 
on-the-job training 
for Druk Air staff in 
the Stores and Flight 
H a n d l i n g 
Department 

BAC ได้จัดการฝึกอบรม ณ ที่ทํางานให้แก่พนักงานของสายการบิน Druk 
Air ในแผนกสโตร์และแผนกปฏิบัติการ ตามนโยบายของเราในการทํางาน
ร่วมกับลูกค้าแบบผู้ร่วมงานไม่ใช่ผู้ให้บริการ

In cooperation with Bangkok 
Airways, BAC held a press 
conference to launch its new 
in-flight menu on a “Thai Asian” 
theme 

BAC ได้ร่วมมือกับสายการบิน
บางกอกแอร์ในการจัดการแถลง

ข่าวเพื่อแนะนําอาหารใหม่ที่ให้บริการบนเครื่องในคอนเซปท์ของ  "ไทย อาเซียน”

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 และนี่คือตัวอย่าง

หนึ่งของผลตอบรับดีๆที่เป็นกําลังใจอย่างมากสําหรับเราในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ขณะนี้เราอยู่ในขั้นตอน

ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ของทั้งผู้ให้บริการและผู้บริโภค ซึ่งคาด

ว่าจะดําเนินการเสร็จและเริ่มจําหน่ายได้เร็วๆนี้

F R O Z E N

K O S H E R

B O X

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,



BUILDING	AND	RE-BUILDING	

The	F&B	Manager	of	Gourmet	House	on	building	brand	awareness	and	bringing	new	life	to	a	venerable	villa	

Moving	into	the	third	quarter	of	2017,	Gourmet	House	restaurants	are	focusing	on	building	brand	awareness	to	

support	 our	 expansion	 strategy.	 We’ve	 been	 encouraged	 by	 recent	 research	 that	 suggests	 both	 tourists	 and	

younger	 locals	 increasingly	 prefer	 dining	 at	 fine	 restaurants	 and	 bars	 with	 strong	 concepts.	 	 Al	 Saray	 Fine	

Lebanese	and	Indian	Cuisine	and,	in	its	new	downtown	locaJon,	Brasserie	9	Fine	French	Cuisine	fit	the	bill	exactly.	

Al	 Saray’s	 sales	 are	 expected	 to	 grow	by	 4.5	 –	 5%	on	 the	 equivalent	 period	 in	 2016.	 	 Part	 of	 the	 increase	 in	

revenue	 has	 come	 from	 our	 stylish	 new	 restaurant	 in	 Silom,	 and	 part	 from	 catering	 for	 special	 events.		

Meanwhile,	take	away	and	delivery	are	among	the	fastest-growing	areas	of	the	food	market	in	Bangkok	and	we	

aim	to	do	more	here	in	the	months	ahead.		Given	the	great	popularity	of	Lebanese	and	Indian	cuisine	with	visitors	

to	Thailand,	we’re	confident	of	meeJng	all	our	targets	for	the	year.	

Of	course,	the	biggest	event	for	Gourmet	House	in	2017	will	be	the	opening	of	Brasserie	9’s	new	venue	in	the	heart	of	the	Sathorn	district.	 	A	

beauJful,	sixty	year-old	villa	is	currently	being	completely	renovated	and	we	aim	to	open	the	restaurant	there	in	September.	 	The	emphasis	in	

the	exisJng	building	is	on	elegant	restyling,	while	we’re	adding	a	sleek	new	glass	house	for	the	bar	and	cigar	lounge.	 	Complete	with	a	private	

dining	room	and	conference	facility,	Brasserie	9	will	combine	the	best	of	both	cuisine	and	architecture,	breathing	new	life	into	classic	tradiJons.		

เคลื่อนเข้าสู่ไตรมาสที่ 3 ของปีกันแล้ว ร้านอาหารต่างๆในกลุ่มกูร์เมท์เฮาส์ได้พุ่งเป้าไปที่การสร้างแบรนด์และการจดจําแบรนด์เพื่อรองรับกับ
การขยายตัวที่กําลังจะเกิดขึ้น ข้อมูลการวิจัยที่ทําให้เรามีความมุ่งมั่นมากในอนาคตอันใกล้คือการที่มีผลสํารวจว่าทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวและ
คนไทยหรือผู้ที่อาศัยในประเทศไทยทั่วไปเริ่มมีความนิยมในการรับประทานอาหารในร้านอาหารที่มีแนวคิดและจุดเด่นตายตัวและเด่นชัด ร้านอัล
ซาราย ร้านอาหารเลบานีสและอินเดีย ที่เพิ่งเปิดใหม่ที่สีลมซอย 2 และร้านบราสเซอรี่ไนน์ ร้านอาหารฝรั่งเศสแบบดั้งเดิม สามารถตอบโจทย์
กลุ่มลูกค้าเหล่านั้นได้อย่างตรงประเด็น 

เราได้ตั้งเป้าการเติบโตของยอดขายของอัลซารายอยู่ที่ 4.5-5% เทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ส่วนหนึ่งของการเติบโตมาจากสาขาใหม่ของ
เราที่สีลมที่ตกแต่งอย่างมีสไตล์คุณภาพดีเหมือนเดิมในราคากันเอง การเติบโตส่วนหนึ่งมาจากการให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ที่ได้รับ
ความนิยมอย่างมาก ในขณะเดียวกัน การซื้อกลับและการสั่งทางออนไลน์เริ่มมีความต้องการมากขึ้น ซึ่งทางเราได้มีการปรับตัวและคาดว่าจะ
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในตลาดนี้ในไม่กี่เดือนข้างหน้า นอกจากนี้ ร้านอัลซารายอาหารเลบานีสและอินเดียยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็น
อย่างมาก 

และแน่นอนที่สุด สิ่งที่จะเป็นไฮไลท์ของเราคือการเปิดตัวของบราสเซอรี่ไนน์แห่งใหม่ใจการสาทร บราสเซอรี่ไนน์ในโฉมใหม่ที่จะแสดงความเฉิด
ฉายในอาคารแบบวิลล่าที่มีอายุนับ 60 ปีภายใต้มการปรับโฉมใหม่ให้สง่างามและพร้อมที่จะเฉิดฉายใน
เดือนกันยายนนี้ จุดเด่นของร้านนี้ที่จะเกิดขึ้นคือการนําเสนอความหรูหราอย่างมีสไตล์ พร้อมทั้งบาร์และ
เลาจน์สําหรับสูบซิการ์ในเรือนกระจก นอกเหนือจากส่วนของห้องอาหารและห้องประชุมหรือห้องจัด
เลี้ยงที่เรามีพร้อมให้บริการแบบครบวงจร บราสเซอรี่ไนน์โฉมใหม่จะนําความเป็นเลิศของอาหารฝรั่งเศส
และสถาปัตยกรรมมาควบรวมเพื่อความสุนทรีย์ในการรับประทานอาหารของทุกท่าน

 Gourmet House

Wanchana	Valaikanok	
F&B	Manager	

Gourmet	House



 Gourmet House

AUTHENTIC DOWNTOWN:  AL SARAY FINE LEBANESE AND INDIAN CUISINE is now firmly 
established at its second home in the heart of Silom.  Take the BTS to Saladaeng, head for 
the exit opposite Silom Complex, and you won’t be able to miss AL SARAY as you move 
down from the station to street level.  
Our team has been strengthened by the arrival of our new Lebanese Chef, Mahdi, alongside 
the Indian Chef, Sam.  Both are dedicated to bringing the genuine tastes and flavours of 
their regions to your table in Bangkok.  A great range of wine and other drinks is available, 
with the must-try traditional Lebanese beverage, ARAK.  For those wanting to enjoy a 
special occasion in an exclusive ambiance, there’s a private room for up to 12 people.  It’s a 
downtown oasis of high style and truly authentic 
fare. 

Thanks to a good review from “edtguide" http://www.edtguide.com/review/458352/al-saray-fine-
lebanese-indian-cuisine  

 อัลซาราย พร้อมให้บริการแล้วที่สีลม 
ขณะนี้สาขาสีลมของเราเสร็จสมบูรณ์และพร้อมให้บริการท่านแล้ว ถ้าไม่อยากขับรถไปก็สามารถใช้บริการรถไฟฟ้า 
BTS ลงที ่สถานีศาลาแดงแล้วลงฝั่งตรงข้ามกับอาคารสีลมคอมเพลกซ์ ก่อนลงบันไดเลื่อน ท่านจะเห็นร้านของ
เราอย่างชัดเจนเลยทีเดียว 
เราเสริมทัพของเราให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยเชฟชาวเลบานอนชื่อมาดี้ เพื่อมาทํางานร่วมกับเชฟอินเดียแซม เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของอาหารที่ให้บริการแก่ท่าน ที่สีลม
มีไวน์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บริการด้วย พร้อมทั้งห้องไพรเวทสําหรับ 12 ท่านหากท่านต้องการความเป็นส่วนตัว 
ขอบคุณสําหรับรีวิวดีๆจาก “edtguide" http://www.edtguide.com/review/458352/al-saray-fine-lebanese-indian-cuisine 

 

http://www.edtguide.com/review/458352/al-saray-fine-lebanese-indian-cuisine
http://www.edtguide.com/review/458352/al-saray-fine-lebanese-indian-cuisine
http://www.edtguide.com/review/458352/al-saray-fine-lebanese-indian-cuisine
http://www.edtguide.com/review/458352/al-saray-fine-lebanese-indian-cuisine
http://www.edtguide.com/review/458352/al-saray-fine-lebanese-indian-cuisine
http://www.edtguide.com/review/458352/al-saray-fine-lebanese-indian-cuisine


Changes for the better 

GHCC has reorganized the company structure to develop its systems management for greater efficiency. The 
aim is to improve support for the expansion of the organization and prepare the ground for future growth. 
This new structure has enabled GHCC’s leadership team to make critical decisions faster–creating business 
platforms, and out-performing its competitors. 

As part of its reorganization, GHCC is majoring on three powerful strategies: maintaining our Service 
Excellence, an extensive CSR program, and maintaining food safety standards. 

Maintaining our Service Excellence and demonstrating our care for our valued customers 
The Visiting Patients Program was established by our Guest Service Manager and Chef, using extensive walkabouts to get feedback direct 
from patients. 
Program Objectives: 
  - To ensure our operation is carried out in line with our SOP. 
  - To provide and maintain Service Excellence. 
  - To be proactive and positively responsive to patients. 
  - To meet Customer Satisfaction and CSI/KPI targets. 

CSR Program 
GHCC Khon Kaen Branch has established a corporate education program that supports student skill development through a six-month 
training scheme, allowing students to work with us. The first MOU was signed with Khon Kaen Vocational College.  

Maintaining food safety standards  
Our branch performance at Bangkok Hospital Chiang Mai successfully 
passed its first audit for certification under the GMP/HACCP system

 Gourmet House Culinary Care

Siriporn	Kayankit	
General	Manager	

Gourmet	House	Culinary	Care

Khun Chamaiporn – Branch Manager joined the Certification 
Ceremony for students at  
Khon Kaen Vocational College. GHCC also received  a 
certificate to mark the MOU



 Gourmet House Culinary Care
The Royal Phnom Penh Hospital achieved the 1st JCI 
Accreditation, 
30th May - 2nd June ‘17. As a service provider, Gourmet 
House Culinary Care (GHCC) was also audited, with  a 
successful outcome for the food service

Our team at Bangkok Hospital Khon Kaen made itself better known to 
the business sector by participating in the Coffee and Bakery Fair 
during 26th  – 28th May’17 

On 26th May’17, the Governor and Commissioner of Khon Kaen 
honored us with a visit to our booth

“GHCC Get Together 2017” was held during 15th - 19th June’17 
for all Branch Managers at Head Office. The purpose was to 
survey all pending issues, share experience and affirm best 
practice, building teamwork and “getting to know you”. 

“Building Teamwork” program 



 Gourmet Primo
The General Manager of Gourmet Primo lifts the depression around statistics from the World 

Bank 

Figures from the World Bank have shown that over 80% of the Thai workforce is unskilled.  This depressing 

statistic means Thailand has the lowest ranking of all countries in the Asean region.  What’s more, nearly 

40% of the kingdom’s workers are in jobs they’re not suited for.  Tourism and the food industry are inevitably 

affected, but customers of Gourmet Primo will be well protected.   

Our management has made a priority of building the finest team of 

culinary professionals in the land.  And at the heart of our HR philosophy 

is professional development; we believe in giving each and every employee regular opportunities to 

upgrade their skills.  So the collective strength of our personnel immunises our customers against the 

worst effects of the skilled labour shortage; we can help you avoid production times that are over-

extended through the use of poorly trained staff, and/or the high cost of hiring skilled labour.    

A further plus is the close collaboration of our research and development team with our culinary maestros.  Together, they ensure that we 

deliver the best solution to our customers’ needs – every time. 

ตอบโจทย์ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความชํานาญเฉพาะด้าน 

อ้างอิงจากข้อมูลจาก World Bank ว่าด้วยประเทศไทยกําลั งเข้าสู่สถานการณ์ปัญหาการขาดแคลน

แรงงานที่มีความชํานาญเฉพาะด้าน จากผลสํารวจในช่วงปี พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2552 ขององค์กรดังกล่าว

รายงานว่าแรงงานในประเทศไทยที่ขาดทักษะมีจํานวนถึงร้อยละ 83.5 จากจํานวนแรงงานทั้งหมด ส่งผลให้

แรงงานที่มีทักษะของไทยมีสัดส่วนน้อยที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน ตามมาด้วยมาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม 

อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ 

ทีมผู้บริหารได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวที่จะส่งผลในแง่ลบต่อการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

อาหารในประเทศ ดังนั้นหนึ่งในพันธกิจของบริษัทคือการเป็นศูนย์รวมบุคลากรที่มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญทางด้านอาหารเพื่อผลิตสินค้าที่ตรงความต้องการของลูกค้าและตอบโจทย์ปัญหาที่เกิด

ขึ้น อาทิเช่น การขาดแคลนแรงงานเพื่อการผลิต ค่าแรงที่สูงเนื่องจากต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน การ

ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแรงงานเฉพาะทางที่ไม่เพียงพอ การสูญเสียเวลาการผลิตอันเนื่อง

มาจากการขาดแรงงานที่มีความชํานาญ 

บุคลากรของเรา อาทิเช่น ทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และทีมการผลิตพร้อมที่จะทํางานร่วมกับลูกค้าทุก

องค์กรเพื่อที่จะช่วยแนะนําและทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกความต้องการของลูกค้า 

Tanyanuj	Kusonsomboon	
General	Manager	
Gourmet	Primo



Food stability and shelf life 

Another of the major challenges for hotel, restaurant, catering and other F&B service 

operators is product stability, with the associated issue of controllable shelf life. Even 

tiny alterations to the characteristics of a food product during storage can be 

experienced by consumers as a loss of quality.  Such changes are caused by the 

myriad of processes – chemical, biochemical, physical - which start at the moment of 

harvesting and may eventually limit shelf life.   

No enterprise of any size can afford to ignore these concerns.  They require well-honed skills and the deep knowledge that 

comes with lengthy experience.  Temperature control throughout production and careful monitoring during delivery are key 

to any food management system.   

At Gourmet Primo, we have not only the expertise you need but also the state-of-the-art technology.  It’s a combination 

that guarantees “fine food as you desire” and secures your success in the market place. 

เสถียรภาพของคุณภาพอาหารและอายุการเก็บรักษา 

หลักการสําคัญสําหรับผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหารและผู้ให้บริการอาหารอื่น ๆ คือการรักษาเสถียรภาพของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร

และเครื่องดื่มตลอดจนการควบคุมอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ ไม่เพียงแต่สําหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง แม้แต่

องค์กรขนาดใหญ่ยังคงขาดทักษะและการดําเนินการแก้ไขปัญหานี้ในบางครั้ง 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหารเกิดขึ้นในระหว่างการจัดเก็บและผู้บริโภคอาจรับรู้ถึงคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ที่ด้อยลง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากกระบวนการทางชีวเคมีและทางกายภาพซึ่งเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ระหว่าง

การแปรรูปและการเก็บรักษาซึ่งส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการเก็บรักษา 

การควบคุมอุณหภูมิระหว่างกระบวนการผลิตและขนส่งเป็นเครื่องมือสําคัญในการลดปัญหาด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร การ

ควบคุมอุณหภูมิและการตรวจสอบยังเป็นส่วนสําคัญของระบบการจัดการอาหาร 

ทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ของเราที่ Gourmet Primo ช่วยให้คู่ค้าของเรามั่นใจในเสถียรภาพของคุณภาพอาหารและอายุการเก็บรักษาของ

ผลิตภัณฑ์เพราะเราเข้าใจถึงกุญแจที่สําคัญเพื่อให้ลูกค้าของเราประสบความสําเร็จในตลาด 

 Gourmet Primo




