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. 

 

          25th March 2020 

 

Hoshizaki Thailand LTD. temporary work from home. 

 

Following the announcement on 24 March 2020 by Thai Government introducing measure and 

restrictions on movement of people as COVID-19 crisis. 

 

Hoshizaki Thailand LTD. will be work at home from 26 March to 30 April 2020.   

Mentioned period can be changed base on latest Government announcement guideline, in the 

further changed we will inform you immediately. 

 

Communication can be continued as usually by email.  

By phone please contact: 

 

Ms. Purada Maiyakit (Mai)                                                

Sales Manager  

Tel:  095-752-1701 

 

Mr. Thanakrit Chanmokonpanit (Tae) 

Service Manager 

Tel: 096-804-3989 

 

Mr. Takashi Tanikawa  

Japanese Corporate Sales Manager  

Tel: 097-208-8508 

 
 

Thank you all for your understanding. 

 

 



HTH precaution for COVID-19  

HTH Administration Department revised on 01 March 2020 
 

แนวทางปฎิบติับริษัทโฮชิซากิ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
 

เพื่อปรบัระดบัการป้องกันมากขึน้ประกาศใชว้นัที่ 1 มีนาคม  เพิ่มเติมจากเอกสารที่ประกาศภายในบริษัท  
เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ ์ 
 
ส าหรบัพนักงานบริษัท 

1. การเดินทางต่างประเทศเพื่อการท างาน 
จากค าสั่งของรฐับาลไทย ใหง้ดเดินทางหรือเล่ือนวนัเดินทางไปยงัประเทศเส่ียง  China, Macau, Hong Kong, Korea, 
Italy, Taiwan, Japan, Singapore, Iran ) กรณีที่มีการเดินทางกลับจากประเทศเสียง ให้กักตัว 14 วนั  
(ไม่ไปในพืน้ที่สาธารณะ ) วดัอุณหภูมิร่างกายทุกวนัและรายงานไปยงัแผนกธุรการ หากอุณหภูมิร่างกายอยู่ที่ 37.5 ° C 
หรือสงูกว่าและ มีอาการไอ มีน า้มกูไหลเ จ็บคอเจ็บคอ หรือหายใจล าบาก  , กรุณาไปรบัการตรวจไวรสัที่โรงพยาบาล  
และขอใบรบัรองแพทยส่์งใหแ้ผนกธุรการ 

2.  กรณี เดินทางต่างประเทศส่วนตวั  ( ประเทศเส่ียง ) 
เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิก 
* แนะน าใหเ้ล่ือนหรือยกเลิกการเดินทางของสมาชิกในครอบครวั 
* หากเดินทางไปต่างประเทศกรุณาแจง้ก าหนดการ และประเทศปลายทาง ทัง้ของตวัเองรวมถึงสมาชิกในครอบครวั 
กรณีเดินทางส่วนตวัไปยงัประเทศเส่ียงโดยที่ไม่มีการใหผู้บ้ังคบับัญชาทราบล่วงหนา้ บริษัทจะท าการหกัเงินเดือน 14 วนั   

       3.     วดัอุณหภูมิร่างการทุกวนัและลงขอ้มลูในแบบฟอรม์「Body temp record」 
หากพบว่ามอีุณหภูมิร่างกายที่ 37.5 ° C หรือสูงกว่าและ มีอาการไอ มีน า้มกูไหล เจ็บคอ หรือหายใจล าบาก กรุณารีบไป
ปรกึษาโรงพยาบาลและส่งใบรบัรองแพทยท์ี่แผนกธุรการ  
พนกังานทุกคนตอ้งลา้งมือดว้ยน า้ยาฆ่าเชือ้ หรือดว้ยเจลลา้งมือ และสวมหนา้กากก่อนเขา้ส านกังาน  
 
ส าหรบัผูม้าติดต่อ  
ส าหรบัผูท้ี่จะเขา้มาติดต่อภายในบริษัท ตอ้งกรอกแบบฟอรม์ "Access Control Record" และวดัอุณหภูมิพรอ้มทัง้สวม
หนา้กากอนามยัก่อนเขา้มาติดต่อทุกครัง้ กรณีอุณหภูมิสูงกว่าหรือเท่ากับ 37.5 ทางบริษัทขออนุญาตเล่ือนตารางนดั
หมาย หากผูม้าติดต่อเดินทางมาจากประเทศเส่ียง ขอใหเ้ล่ือน หรือ ระงบัการเขา้มาติดต่อภายในส านักงาน  
 
มาตรการขา้งตน้จะมีผลบงัคบัใชจ้นกว่าจะมีการแจง้ยกเลิกจากบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 



HTH precaution for COVID-19  

HTH Administration Department revised on 01 March 2020 
 

HTH Notification of Corona Virus countermeasure 
 

In order for best effort of precaution of corona virus infection and to ensure 
safety and health for all employees of Hoshizaki Thailand, the company requires 
employees to follow precautionary actions. 
 
Thailand notification of Corona Virus countermeasure 
 
Announcement on 1st March revising from internal countermeasure on 24th February. 
 
For all employees 
 
1. Over sea Business trip 
    Prohibition of travel to risk countries designated by the Thai government (China, 
Macau, Hong Kong, Korea, Italy, Taiwan, Japan, Singapore, Iran) (cancelled or 
postponed) Do not go to the office for 14 days if you enter Thailand from a risk 
country (do not go to public places).  
Measure body temperature every day (report to Admin Manager) 
If you have a body temperature of 37.5 ° C or higher and have symptoms 
ccompanied by cough, runny nose, sore throat, tachypnea, or dyspnea please have 
the virus checked at the hospital, medical certificate is necessary. 
2. Private Travel (Risk Country) Please postpone or cancel  
* Recommend postponement and cancellation of family members too. 
* If you are traveling abroad, report your schedule and destination including your 
family members. 14 days salary cut if employee goes to risk country without 
declaration. 

3. Daily measurement of body temperature and record  in  「Body temp record」 

form If you have a body temperature of 37.5 ° C or higher and have symptoms 
accompanied by cough, runny nose, sore throat, tachypnea, or dyspnea, please go 
to checked at the hospital, medical certificate is necessary. 
Hand washing and sterilization and put on a mask when you enter office from 
outside the company, please make sure to wash your hands with soap or disinfect 
with hand sanitizer before entering the office. 
 
For visitor  
    If visitors are traveling from a risk country, request to postpone or re-schedule visit 
plan also please ask visitors to fill in the form of “Access control record”. 
Before allow them to enter to the office, please confirm the body temp is below 37.5 
degree and visitors have to put on a mask before enter to the office.  
In case body temperature is 37.5 degree or higher please postpone meeting 
appointment  
 
The above actions are valid until there is a cancellation notice from the company. 
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