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Solids Handling And Process Engineering Limited.

SHAPE COVID-19 POLICY
Dear Customers & Suppliers,
As you are aware things are changing at a rapid pace both around the world and here in
Thailand with regard to the COVID-19 pandemic, which is forcing its way into our lives
and our thoughts go out to all that have been affected at this time.
None of us truly knows the scale and scope of the challenge, but there is no doubt a fear
of the unknown is unsettling for all of us, our families, friends and business partners.
At SHAPE, our highest priority is the health and wellbeing of our employees, partners
and the communities in which we operate, even more so now in these troubling and
uncertain times. We are monitoring developments as they evolve and taking the
appropriate steps - consistent with government and health authority guidance - to help
and support the ongoing wellbeing of everyone across the business and in our broader
communities.
To this end today SHAPE have taken the following decisions in terms of the business
moving forward for the next four (4) weeks minimum:
1. All people that can effectively do so within our organization will be working from
home. This will cover our Projects Engineering Team, Sales & Marketing & General
Management.
2. All non-essential travel or visits to Client sites will be put on hold.
3. All projects where we are actively working on site at the moment in terms of
installation, testing or commissioning are planned to continue. However these will
need to be reviewed on a constant basis in line with both safe working practices and
any government or regional regulations that are brought in over the coming period.
4. All non-essential visits by non-SHAPE employees to the SHAPE offices & factory
are to be put on hold.
5. Our Design & Manufacturing Teams will still be operating but under strict physical
distancing protocols.

888/1 Moo 20, Soi Boonmesap, Bangplee-Tamru Road, Bangpleeyai, Bangplee Samutprakarn 10540. THAILAND
Tel: (66) 2382 5100 (6 lines) Fax: (66) 2382 5108.
Page 1 of 3

shape

RELEASE DATE: 24th MARCH 2020

COMPANY ANNOUNCEMENT

Solids Handling And Process Engineering Limited.

SHAPE COVID-19 POLICY
All of the above will come into effect from Tuesday, 24th March 2020.
This is obviously going to have a certain impact on how we are going to be able to
function as a business but we will continue to try and maintain as high a level of service
as we possibly can in these troubling times but the health & well being of our
Customers, SHAPE staff and all who we work and live alongside must be our highest
priority in this rapidly changing situation that we all face.
If circumstances arise that create a conflict between health and wellbeing and our ability
to deliver, we will contact and discuss with you. Wherever possible our commitment
will remain to serve and support you and as a socially committed business SHAPE will
continue to use our best endeavors to do our part in slowing the spread of this terrible
infection.
On behalf of all at SHAPE, we thank you for your continued support in this incredibly
challenging and unprecedented time and would like to sincerely thank you all for your
continued trust and partnership.
Let us aim to come out of this stronger – together.
Mike Allin
Managing Director
Solids Handling And Processing Co,. Ltd.
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ประกาศบริษัท - การรับมือการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กําลังขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว
ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของประชาชนเป็นอย่างมาก บริษัทฯขอแสดงความห่วงใยต่อพวกเรา ครอบครัวของเรา
เพื่อน และ คู่คา้ ของเราทุกท่าน
SHAPE ให้ความสําคัญขั้นสูงสุดต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงาน คู่ค้า และ ชุมชนของเรา
เราได้ยกระดับมาตรการการตรวจติดตามและป้องกันตามขั้นตอนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
โดยได้ประกาศให้ใช้มาตรการดังต่อไปนี้ เป็นเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ต่อจากนี้เป็นต้นไป
1. ให้พนักงานบริษัทฯปฏิบัติหน้าที่จากที่บ้าน เช่น ทีมวิศวกรโครงการ ทีมขาย/การตลาด และ ทีมบริหาร เป็นต้น
2. งดหรือเลื่อนการเดินทางประชุมทางธุรกิจกับบุคคลภายนอก โดยให้ใช้การประชุมทางโทรศัพท์หรือออนไลน์
แทน
3. งดหรือเลื่อนการเชิญบุคคลภายนอก ให้เข้ามาประชุม หรือ เยีย่ มชมบริษัทฯ
โดยให้ใช้การประชุมทางโทรศัพท์หรือออนไลน์ แทน
4. สําหรับโครงการในมือที่บริษัทฯมีอยู่ในขณะนี้
และอยู่ในขั้นตอนการติดตั้ง/การตรวจสอบเครื่องจักรงานดังกล่าว ยังคงดําเนินการตามหมายกําหนดการ
อย่างไรก็ตาม จําเป็นต้องมีการทบทวนสถานการณ์เป็นระยะๆ โดยยึดหลักความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
และสอดคล้องกับกฎระเบียบของภาครัฐ ในขณะนั้นๆ
5. ทีมวิศวกรออกแบบ และ ทีมผลิต ยังมีการปฏิบัติงานตามปกติ ภายใต้หลักการรักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร
มาตรการดังกล่าวข้างต้น จะเริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 24 มีนาคม 2563 นี้เป็นต้นไป
SHAPE ตระหนักดีว่ามาตรการข้างต้น จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
แต่บริษัทฯขอให้เชื่อมั่นว่าเราจะทําทุกวิถีทางที่จะรักษาและดําเนินการให้ภาระทางธุรกิจที่มีต่อท่านสําเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี
SHAPE ต้องขออภัยในความไม่สะดวก หากมีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานทาง SHAPE จะแจ้งให้ทราบทันท่วงที
ขอให้เราฝ่าฟันวิกฤตินี้ไปด้วยกันได้ด้วยดี ขอขอบคุณ
Mike Allin

กรรมการผู้อํานวยการ
Solids Handling And Processing Co., Ltd.
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