
Fast Retailing Way

ปรชัญาการบรหิารกเ็ปรยีบเสมอืนจติวญิญาณของบรษิทั 

ซึง่เราควรใหค้วามส าคญัเหนือสิง่อื่นใด 

FR WAY เป็นทัง้จุดเริม่ตน้และจุดหมายปลายทาง   

เป็นทัง้อุดมคตแิละความเป็นจรงิของเรา 



 

ฟาสท์รีเทลล่ิงกรุป๊จะ --- 

■ สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์เส้ือผ้าคณุภาพดีภายใต้ราคาใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน

เพ่ือมอบความสุขและความพึงพอใจจากการสวมใส่เส้ือผา้คณุภาพดีให้ กบัทุกคนบนโลก 

■ อทิุศตนเพ่ือเติมเตม็คณุภาพชีวิตของผู้คน ผา่นกิจกรรมเพ่ือสงัคมอนั เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของบริษทั

โดยมุ่งพฒันาบริษทัควบคู่ไปกบัสงัคม 

■ ยึดมมุมองของลกูค้าเป็นหลกั

■ บกุเบิกและท้าทาย

■ นับถือความเป็นปัจเจก โดยพฒันาบริษทัไปพร้อมๆกบัการพฒันาบคุลากร

■ ยึดมัน่ในความถกูต้อง

■ ท าทุกอย่างเพ่ือให้ลูกค้าพึงพอใจ

■ แสวงหาความเป็นเลิศโดยการมุ่งสร้างมาตรฐานสงูสุด

■ ใช้ความหลากหลายให้เป็นประโยชน์ และใช้การท างานเป็นทีม

เพ่ือสร้างผลงานให้ดีขึน้

■ ปฏิบติังานทุกอย่างด้วยความรวดเรว็

■ ด าเนินธรุกิจตามความเป็นจริง โดยค านึงถึงตลาดปัจจบุนั/ผลิตภณัฑ/์

เหตกุารณ์ทีเกิดขึน้จริง

■ ปฏิบติังานโดยค านึงว่าตนเป็นพลเมืองโลกท่ีมีจรรยาบรรณสูง

เปล่ียนภาพลกัษณ์ เปล่ียนความคิด เปล่ียนโลก 

พนัธสญัญาของฟาสท์รีเทลล่ิง─Mission 

ค่านิยมของเรา─Value 

หลกัปฏิบติัของเรา─Principle 

Fast Retailing Way  (ปรชัญาของกลุม่บรษิทั FR) 

ถ้อยแถลง─Statement 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

“พนัธสญัญา (Mission)” คอืภาระหน้าทีข่องฟาสทร์เีทลลิง่ และเป็นแนวความคดิทีแ่สดงใหเ้หน็ว่า        

ฟาสทร์เีทลลิง่ด ารงอยู่บนโลกนี้เพือ่อะไร และมุง่จะท างานเพื่อสรา้งสรรคอ์ะไรใหก้บัโลกใบนี้บา้ง 

 

■ เส้ือผา้คณุภาพดี 

   มนุษยท์ุกคนยอ่มปรารถนาเสือ้ผา้คุณภาพด ีแต่ค าว่า "เสือ้ผา้คุณภาพด"ี เพยีงค าเดยีวนี้ 

กม็คีวามหมายหลากหลายแตกต่างกนัไป ตามสิง่ทีล่กูคา้แต่ละคนปรารถนา จนในบางครัง้บางคน 

ไมรู่ต้วัดว้ยซ ้าว่าส าหรบัตนเองแลว้ เสือ้ผา้คุณภาพดคีอืเสือ้ผา้อย่างไร 

   ดว้ยเหตุผลทีว่่านี้เอง การสรา้งนิยามใหก้บัค าว่าเสือ้ผา้ทีด่จีงึไมใ่ช่เรือ่งงา่ยเลย และกเ็พราะเหตุผลนี้เอง  

ฟาสทร์เีทลลิง่จงึก าหนดใหก้ารสรา้งสรรค ์“เสือ้ผา้คุณภาพด”ี ซึง่ไมว่่าใครกต็อ้งอยากไดด้ว้ยใจจรงิ เป็นเจตนารมณ์ของบรษิทั 

   หากเรายอ้นมองดปูระวตัศิาสตรข์องฟาสทร์เีทลลิง่เอง จะเหน็ไดว้่าเราพยายามมุง่หน้าแสวงหา “เสือ้ผา้คุณภาพด”ี 

ทีว่่านี้มาโดยตลอด และดว้ยประสบการณ์จากประวตัศิาสตรด์งักล่าวนี้ เราไดพ้สิจูน์แลว้ว่า “เสือ้ผา้คุณภาพด”ี 

ย่อมไดร้บัการตอ้นรบัจากผูค้นต่างๆ ไมว่่าวถิชีวีติของแต่ละคนจะแตกต่างกนัเพยีงใด เราไดส้มัผสัดว้ยตนเองเลยว่า 

“เสือ้ผา้คุณภาพด”ีนัน้แฝงไวด้ว้ยพลงัในการไดร้บัความรกัความชืน่ชม  

อย่างลกึซึ้งจากคนมากมาย และ “เสือ้ผา้คุณภาพด”ี ก าลงัขยายวงลอ้มแห่งความรูส้กึร่วมนี้ไปทัว่โลก  

โดยขา้มพน้พรมแดนระหว่างประเทศและความแตกต่างทางชาตพินัธุ ์และวฒันธรรมทัง้มวล 

   ภายใตเ้จตนารมณ์ทีว่่า “เราจะสรา้งสรรคเสือ้ผา้คุณภาพด”ี พวกเราชาวฟาสทร์เีทลลิง่จะเฝ้าสงัเกต 

ความตอ้งการของผูค้นในแต่ละช่วงเวลา เพือ่มุง่แสวงหาเสือ้ผา้คุณภาพดต่ีอไป เราจะรวบรวมบรษิทัทีม่กี าลงั 

และความสามารถทีจ่ะท าใหเ้จตนารมณ์นี้เป็นความจรงิขึน้มาได ้โดยจดัตัง้เป็นกลุ่มบรษิทัด้านเสือ้ผา้ 

และเครือ่งประดบั เพือ่เพิม่พนูก าลงัของแต่ละบรษิทั และรวมตวักนัเพือ่ด าเนินความพยายาม 

ในการสรา้งสรรค ์“เสือ้ผา้คุณภาพด”ี นี้ต่อไป 

 

■ คณุค่าใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน 

   "เสือ้ผา้คุณภาพด"ี นัน้คอืเสือ้ผา้อย่างไรกนัแน่ “เสือ้ผา้คุณภาพด”ี ทีเ่ป็นทีช่ ืน่ชอบอย่างแทจ้รงิ 

ของผูค้นนัน้ไมไ่ดเ้กดิมาจากการน าความชืน่ชอบหรอืความปรารถนาของคนยุคก่อน 

หรอืคนในยุคปจัจุบนัมาหาองคป์ระกอบร่วมทีม่อียู่ใหม้ากทีสุ่ด “เสือ้ผา้คุณภาพด”ี ตอ้งเป็น “เสือ้ผา้ ทีท่รงคุณค่าแบบใหม”่ 

ซึง่ไมย่ดึตดิกบัค่านิยมของเสือ้ผา้แบบเดมิๆ การน าเสนอ “คุณค่าใหมท่ีไ่มเ่คยม ี 

มาก่อน” ซึง่ขา้มพน้แนวความคดิเกีย่วกบัเสือ้ผา้ทีล่กูคา้มอียู่เท่านัน้ จงึจะสามารถจงูใจคนจ านวนมากใหห้ลงรกั  

ฟาสทร์เีทลลิง่กรุ๊ปจะ --- 

■สรา้งสรรคผ์ลติภณัฑเ์สือ้ผา้คุณภาพด ีภายใตร้าคาใหมท่ีไ่มเ่คยมมีาก่อน  

 เพือ่มอบความสุขและความพงึพอใจจากการสวมใส่เสือ้ผา้คุณภาพดใีหก้บัทุกคนบนโลก  

■อุทศิตนเพือ่เตมิเตม็คุณภาพชวีติของผูค้น ผ่านกจิกรรมเพือ่สงัคมอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 

 ของบรษิทั โดยมุง่พฒันาบรษิทัควบคู่ไปกบัสงัคม 

 

พนัธสญัญาของฟาสท์รีเทลล่ิง─Mission 



และสนบัสนุนเราอย่างต่อเนื่อง 

   ฟาสทร์เีทลลิง่จะด าเนินความพยายามเพือ่พฒันา “เสือ้ผา้ทีม่คีุณค่าแบบใหม”่ และสรา้งสรรค ์“เสือ้ผา้คุณภาพด”ี ต่อไป 

โดยทุ่มเททัง้องคก์รบุกเบกิศกัยภาพใหม่ๆ ของเสือ้ผา้ 

 

■ ส่งมอบความสขุและความพึงพอใจจากการสวมใส่เส้ือผา้คณุภาพดีให้กบัทุกคนบนโลก 

   นอกจากนี้ ฟาสทร์เีทลลิง่ยงัจะสง่มอบความสุขและความพงึพอใจจากการสวมใส่ “เสือ้ผา้คุณภาพด”ี  

ใหก้บัทุกคนบนโลกจากการสรา้งสรรคเ์สือ้ผา้คุณภาพด ีและตอ้งการส่งต่อความสุขทีไ่ดจ้ากการสวมใส ่

เสือ้ผา้แพร่ขยายไปทัว่โลกอย่างพรัง่พรอ้มยิง่ขึน้ดว้ย 

   ฟาสท์รเีทลลิง่จะมุง่ม ัน่ใชพ้ลงัของเสือ้ผา้ เพือ่ท าใหช้วีติและการด าเนินชวีติในแต่ละวนัใหส้มบรูณยิง่ขึน้ 

 

■ อทิุศตนเพ่ือเติมเตม็คณุภาพชีวิตของผู้คน ผา่นกิจกรรมเพ่ือสงัคมอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ของบริษทั 

   ฟาสทร์เีทลลิง่มุง่ขยายการท างานของบรษิทัออกไป ภายใตแ้นวคดิทางธุรกจิซึง่ไมเ่คยมมีาก่อน 

"ผูผ้ลติและผูจ้ดัจ าหน่ายโดยมขีอ้มลูเป็นตวัการขบัเคลือ่น" เพือ่ส่งมอบ “เสือ้ผา้คุณภาพด”ี ใหจ้งได ้ 

เสือ้ผา้เป็นทัง้สิง่ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึบรรยากาศของยุคสมยันัน้ๆ  เป็นสิง่ชีน้ าไปสู่ไลฟ์สไตลใ์หม่ๆ  

เป็นการออกแบบเพือ่น าเสนอสุนทรยีศาสตร์่ และเป็นสือ่รบัประสบการณ์จากวตัถุดบิและการใชง้านใหม่ๆ   

กล่าวไดว้่าส าหรบัคนเราแลว้ เสือ้ผา้ถอืเป็นทัง้ “สือ่ขอ้มลู” และ “ตวัขอ้มลู” ทีอ่ยู่ในการใชช้วีติประจ าวนั 

ของเรานัน่เอง 

   ฟาสทร์เีทลลิง่เป็นบรษิทัทีค่อยเผยแพร่ “เสือ้ผา้ในฐานะทีเ่ป็นขอ้มลู” ซึง่เราจะรวบรวมขัน้ตอนทัง้หมด 

ทีข่าดไมไ่ดใ้นการเผยแพร่ขอ้มลู ไมว่า่จะเป็นการรวบรวม ตดัต่อ แปรสภาพ และการรายงานขอ้มลู 

เขา้ไปเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกบักจิกรรมของธุรกจิคา้ปลกี เพือ่ขบัเคลือ่นทุกอย่างไปดว้ยกนั นอกจากนี้ 

เราจะรายงานขอ้มลูทีท่นัสมยัอยู่ตลอดเวลา และมคีุณค่าส าหรบัผูค้นเพือ่สรา้งความตอ้งการใหม่ๆ ตลอดไป  

   ฟาสทร์เีทลลิง่จะมุง่ม ัน่ด ารงบทบาทส าคญัเพือ่ช่วยเตมิเตม็ชวีติความเป็นอยู่ของผู้คน ผ่านการท างาน ขององคก์ร 

ภายใตแ้นวความคดิ "ผูผ้ลติและผูจ้ดัจ าหน่ายทีม่ขีอ้มลูเป็นตวัขบัเคลือ่น" อนัเป็นเอกลกัษณ์นี้  

 

■ มุ่งพฒันาบริษทัควบคู่ไปกบัสงัคม 

   ฟาสทร์เีทลลิง่จะด าเนินกจิกรรมต่างๆของบรษิทั โดยปฏบิตัติามกฎหมายและกฎเกณฑอ์ย่างเคร่งครดั 

ภายใตร้ะเบยีบของสงัคมและส านึกทีด่ ีและจะส่งมอบสนิคา้และบรกิารทีป่ลอดภยั  โดยใส่ใจในสิง่แวดลอ้ม 

นอกจากนี้ เราพรอ้มรบัผดิชอบภาระทางสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากกจิกรรมทางธุรกจิในระดบัโลกของเรา และจะ 

ด าเนินความพยายามเพือ่ลดภาระใหก้บัสิง่แวดลอ้มต่อไป นอกจากนี้ เรามุ่งมัน่ใชธุ้รกจิของเราเป็นเครือ่งมอื 

ในการอุทศิตน เพือ่สรา้งสรรคส์งัคมทีพ่ร ัง่พรอ้ม และช่วยพฒันาโลกของเราใหด้ขี ึน้ ดว้ยการสรา้งสมัพนัธอ์นัดี 

กบัสงัคมในแต่ละทอ้งถิน่ รวมถงึผูค้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัฟาสทร์เีทลลิง่อกีดว้ย  



 

 

 

 

 

 

 

“ค่านิยมของเรา (Value)”  

คอื แนวความคดิทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึค่านิยมหลกั ทีเ่ราใชเ้ป็นมาตรฐานในการตดัสนิใจในการท างานทุกอย่าง 

เพือ่ใหบ้รรลซุึง่พนัธสญัญา 

 

■ ยึดมมุมองของลกูค้าเป็นหลกั 

   สิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดส าหรบัเรากค็อื ลกูคา้ เราท าทุกอย่างลงไปกเ็พือ่ใหล้กูคา้รูส้กึพงึพอใจและมคีวามสุข 

ดงันัน้เวลาเราคดิจะท าอะไร เราตอ้งคดิจาก “มมุมองของลกูคา้” เสมอ โดยเราตอ้งแทนตนเองว่าเป็นลกูคา้ 

แลว้พจิารณาพรอ้มประเมนิไปดว้ยว่า “ท าไปแลว้จะเอื้อประโยชน์อะไรใหล้กูคา้ไดบ้า้ง” “สิง่ทีท่ าจะสามารถ 

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดห้รอืไม่” แน่นอนว่าเราตอ้งคดิแบบนี้ใหไ้ดใ้นทุกแงม่มุทีเ่กีย่วกบัการขาย 

ไมว่่าจะเป็นเรือ่งของสนิคา้ พืน้ทีแ่สดงสนิคา้ บรกิาร การสือ่สาร ฯลฯ รวมถงึการสรา้งระบบองคก์ร การวางแผนการบรหิาร 

และนโยบายการบรหิารอื่นๆทุกดา้น เราตอ้งด าเนินความพยายามทุกอย่าง  

โดยคดิเสมอว่า สุดทา้ยแลว้ สิง่ทีเ่ราท าไปจะสรา้งความเปลีย่นแปลงอะไรใหก้บัลกูคา้บา้ง 

   ทัง้นี้ กเ็พราะผูท้ีป่ระเมนิเราดว้ยสายตาทีเ่ขม้งวดที่สุดกค็อื ลกูคา้นัน่เอง และผูท้ีจ่ะชว่ยอุดหนุน  

ใหเ้ราด าเนินกจิการต่อไปไดก้ค็อืลกูคา้เช่นเดยีวกนั  

 

■ บกุเบิกและท้าทาย 

   “การบุกเบกิและทา้ทาย” คอืจติวญิญาณหลกัทีช่่วยใหฟ้าสทร์เีทลลิง่สามารถเตบิโตไดจ้นถงึทุกวนันี้ ถอืไดว้่า 

สิง่นี้คอืดเีอน็เอของฟาสทร์เีทลลิง่เลยทเีดยีว หากเราไมม่คีุณสมบตั ิ2 ขอ้นี้กจ็ะไมส่ามารถพฒันาบรษิทั 

ไดอ้ย่างยัง่ยนื และไมส่ามารถสรา้งความสุขใหแ้ก่พนกังานได ้

   “การบุกเบกิ” คอืการคดิตัง้ค าถามกบัความเชือ่ในอดตี พจิารณาแก่นแทข้องสิง่ต่างๆใหมอ่กีครัง้ 

แลว้เปลีย่นแปลงสิง่นัน้ตัง้แต่ระดบัรากฐานใหด้แีละใหมข่ึน้ 

   ส่วน “การทา้ทาย” หมายถงึการมุง่ฝา่ฟนัความยากล าบากและการแขง่ขนัดว้ยความแน่วแน่และ 

พยายามมุง่ไปสู่มาตรฐานสงูสุดทีเ่ราสามารถจนิตนาการได ้โดยเราจะใช ้“การบุกเบกิและทา้ทาย” 

ทีว่่านี้เพือ่เป็นจติวญิญาณหลกัของฟาสทร์เีทลลิง่ต่อไปในอนาคต 

   เราจะมุง่ผนวก “การบุกเบกิและทา้ทาย” เขา้กบัการท างานในทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัการบรหิาร 

องคก์รระดบัแผนก ระดบัพืน้ทีแ่สดงสนิคา้ จนถงึการปฏบิตังิานของเราในแต่ละวนัต่อไป   

  

■ นับถือความเป็นปัจเจก โดยพฒันาบริษทัไปพร้อมๆกบัการพฒันาบคุลากร 

■ ยดึมมุมองของลกูคา้เป็นหลกั 

■ บุกเบกิและทา้ทาย 

■ นบัถอืความเป็นปจัเจก โดยพฒันาบรษิทัไปพรอ้มๆกบัการพฒันาบุคลากร 

■ ยดึมัน่ในความถูกตอ้ง 

ค่านิยมของเรา─Value 



   บุคลากร คอืสิง่ขบัเคลือ่นทีส่ าคญัของบรษิทั พนกังานของฟาสทร์เีทลลิง่ต่างร่วมแบ่งปนัจติวญิญาณ 

และสนบัสนุนทุกรายละเอยีดของการด าเนินธุรกจิ พวกเราแต่ละคนต่างกท็ างานในฐานะมอือาชพี เพือ่เพิม่พนู 

ความสามารถของแต่ละบุคคล และสรา้งสมความภาคภมูใิจและความเชือ่ม ัน่ในฐานะตวัละครหลกัของ 

ฟาสทร์เีทลลิง่ โดยมุง่ทีจ่ะสรา้งองคก์รทีป่ฏบิตังิานไดอ้ย่างสดใส เราเชือ่ม ัน่ว่าบรษิทัจะเจรญิกา้วหน้าอยู่ 

ฝา่ยเดยีวโดยทีพ่นกังานไมเ่จรญิกา้วหน้าตามไปดว้ย หรอืในทางกลบักนักเ็ป็นเรือ่งเป็นไปไมไ่ดเ้ช่นกนัทีพ่นกังาน 

จะเจรญิกา้วหน้าฝา่ยเดยีวโดยทีบ่รษิทัไมเ่จรญิกา้วหน้าตามไปดว้ย ฟาสทร์เีทลลิง่มุง่หวงัทีจ่ะเป็นบรษิทั 

ทีเ่จรญิกา้วหน้าไปพรอ้มกบัพนกังาน และประสบความส าเรจ็อย่างงดงามร่วมกนั 

   ฟาสทร์เีทลลิง่จะเป็นบรษิทัทีค่อยสรา้งบุคลากรระดบัหวักะทอิย่างต่อเนื่อง และเป็นบรษิทัผูผ้ลติ 

บุคลากรชัน้น าออกสู่สงัคมต่อไป 

 

■ ยึดมัน่ในความถกูต้อง 

   การทุจรติในบรษิทันัน้ ท าใหค้ณุค่าของแบรนดท์ีส่ ัง่สมมาป็นเวลาชา้นานถูกท าลายลงไดใ้นเวลาแค่ 

ชัว่ขา้มคนื ฟาสทร์เีทลลิง่จงึยดึมัน่ใน “ความถูกตอ้ง” ของการปฏบิตังิานในทุกระดบัขององคก์ร ไมว่่าจะเป็น วธิกีารบรหิาร เจตคต ิ

และความคดิเหน็ของพนกังาน เพราะสิง่นี้คอืตวัก าหนดความเป็นบรษิทัของเรา 

   ความเป็นบรษิทัและการท างานทีถู่กตอ้งเหมาะสมเท่านัน้ ที่เป็นรากฐานในการสรา้งความเชือ่ม ัน่และ 

ความน่าเเชือ่ถอืใหก้บัองคก์รได ้เราจะพยายามทุกวถิทีางเพือ่ยดึมัน่ในกฎเกณฑ ์และด ารงความยุตธิรรม 

ในฐานะทีเ่ป็นบรษิทัอย่างเคร่งครดั นอกจากนี้ เรายงัยดึมัน่ปฏบิตัต่ิอพนกังานดว้ยความเป็นธรรมเช่นเดยีวกนั 

   ก่อนทีล่กูคา้จะซือ้สนิคา้หรอืบรกิารของเรา เราตอ้งท าใหล้กูคา้ซื้อความเป็นบรษิทัของเราใหไ้ด ้

ฟาสทร์เีทลลิง่มุง่จะเป็นบรษิทัทีม่คีุณค่าสมกบัสนิคา้และบรกิารคุณภาพสงูทีเ่รามอบใหล้กูคา้ เพือ่ให้้ทุกคน 

ยอมรบัเราในฐานะแบรนดท์ีคุ่น้เคยและน่าเคารพนบัถอื 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“หลกัปฏบิตัขิองเรา (Principle)” คอืแนวความคดิทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึแบบอย่างในการท างาน ทีทุ่กคนภายใตส้งักดั 

ฟาสทร์เีทลลิง่กรุ๊ปควรใส่ใจในการท างานแต่ละวนั 

 

■ ท าทุกอย่างเพ่ือให้ลูกค้าพึงพอใจ 

   ธุรกจิของเรา เป็นธุรกจิทีด่ าเนินไปเพือ่ผลประโยขน์ของลกูคา้ ไมว่่าจะเป็นงานทีไ่ดม้ปีฏสิมัพนัธก์บั 

ลกูคา้บนพืน้ทีแ่สดงสนิคา้ หรอืงานในส านกังานทีไ่มม่โีอกาสไดส้มัผสักบัลกูคา้โดยตรงกต็าม งานทุกงาน 

ย่อมเกีย่วขอ้งกบัลกูคา้ไมว่่าทางใดกท็างหนึ่งเสมอ 

   ในแต่ละวนั เราตอ้งพยายามท างานโดยค านึงอยู่ตลอดเวลาว่า งานทีเ่ราไดร้บัมอบหมายจะช่วย 

สรา้งความพงึพอใจและความสุขใหแ้ก่ลกูคา้ไดอ้ย่างไรบา้ง ลกูคา้เป็นผูกุ้มชะตาของเราอยู่ ดงันัน้เราจงึตอ้ง 

ปฏบิตังิานทุกอย่างเพือ่ลกูคา้เป็นส าคญั 

 

■ แสวงหาความเป็นเลิศโดยการมุ่งสร้างมาตรฐานสงูสุด 

   พวกเราแสวงหาความเป็นเลศิในการท างานของตนเองอยู่เสมอ ดงันัน้เราจะตอ้งตัง้เป้าหมายในการ 

ท างานไวใ้หส้งูทีส่ดุ โดยมุง่สรา้งผลงานทีด่ทีีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้ต่อใหผ้ลของความพยายามนัน้จะไมบ่รรลุ 

เป้าหมาย การพยายามทุ่มเทเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายทีส่งูลิว่นัน้ ย่อมท าใหเ้ราไดเ้รยีนรูแ้ละเตบิโตมากขึน้ 

การตัง้เป้าหมายไวต้ ่ากเ็ท่ากบัการลดศกัยภาพของตนเองนัน่เอง 

   หากเรามุง่ไปสู่เป้าหมายทีส่งูอย่างเตม็ก าลงัอย่างต่อเนื่องแลว้ เราจะสามารถบรรลุเป้าหมายนัน้ สกัวนัหนึ่งอย่างแน่นอน 

 

■ ใช้ความหลากหลายให้เป็นประโยชน์ และใช้การท างานเป็นทีมเพ่ือสร้างผลงานให้ดีขึน้ 

   ฟาสทร์เีทลลิง่กรุ๊ปมบีรษิทัทีม่รีายละเอยีดทางธุรกจิต่างกนัรวมตวักนัอยู่มากมายหลายบรษิทั 

โดยภายใตแ้ต่ละบรษิทัทีว่่ากม็หีน่วยงานทีม่รีายละเอยีดการท างานต่างกนัอยู่มากมาย และภายใตห้น่วยงาน 

เหล่านัน้กม็เีพือ่นรว่มงานต่างชาต ิต่างภาษา ต่างเพศ ต่างอายุ ต่างรปูแบบการจา้งงานมารวมตวักนัท างาน 

อยู่ แต่ละคนลว้นแลว้แต่ปฏบิตังิานโดยรบัหน้าทีท่ีส่ าคญัอยู่ดว้ยกนัทัง้สิน้ 

   ฟาสทร์เีทลลิง่กรุ๊ปเป็นกลุ่มบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้มาจากการน าบรษิทั หน่วยงานและบุคลากร 

ทีห่ลากหลายมารวมตวักนัเพือ่มุง่ไปสูเ่ป้าหมายทีเ่ป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนันัน่เอง การท างานร่วมกนั 

   และพนกังานอกีคนหนึ่ง ประสานงานโดยแบ่งหน้าทีก่นัท างานเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายเดยีวกนั นัน่เอง 

หากองคก์รโดยรวมร่วมแรงกนัท างานเป็นทมีทีแ่ขง็แกร่ง เรือ่งทีเ่ป็นไปไม่ไดก้ย็่อมเป็นไปไดข้ึน้มาโดยทนัท ี

■ ท าทุกอย่างเพือ่ใหล้กูคา้พงึพอใจ 

■ แสวงหาความเป็นเลศิโดยการมุง่สรา้งมาตรฐานสงูสุด 

■ ใชค้วามหลากหลายใหเ้ป็นประโยชน์ และใชก้ารท างานเป็นทมีเพือ่สรา้งผลงานใหด้ขี ึน้ 

■ ปฏบิตังิานทุกอย่างดว้ยความรวดเรว็ 

■ ด าเนินธุรกจิตามความเป็นจรงิ โดยค านึงถงึตลาดปจัจุบนั/ผลติภณัฑ/์เหตุการณ์ที่ี่เกดิขึน้จรงิ 

■ ปฏบิตังิานโดยค านึงว่าตนเป็นพลเมอืงโลกทีม่จีรรยาบรรณสงู 

หลกัปฏิบติัของเรา─Principle 



   ฟาสท์รเีทลลิง่สนบัสนุนการท างานเป็นทมี โดยระลกึอยู่เสมอว่าแต่ละบุคคลมบีทบาทส าคญัในทมี 

และมคีวามรูส้กึรว่มกบัเพือ่นพนกังานดว้ยความเหน็อกเหน็ใจและเชือ่ใจกนั นอกจากนี้เรายงัน า 

ความหลากหลายของแต่ละคนมาเสรมิซึง่กนัและกนั โดยทีป่ฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพ และเหมาะสมทีสุ่ด  

เพือ่ยกระดบัผลการท างานของเราใหด้ทีีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้

 

■ ปฏิบติังานทุกอย่างด้วยความรวดเรว็ 

   ความรวดเรว็เป็นปจัจยัส าคญัทีช่่วยเพิม่มลูค่าใหก้บัการด าเนินธุรกจิได ้ค าว่าความรวดเรว็นัน้ 

แฝงความหมายไว ้2 ดา้น ทัง้ “ความเรว็ทีล่ ้าหน้าคนอื่น” และ “การท างานใหส้ าเรจ็อย่างรวดเรว็” 

เราน าความรวดเรว็นัน้มาใส่ในธุรกจิ ดว้ยการส่งมอบสนิคา้และบรกิารทีล่กูคา้ตอ้งการใหแ้ก่ลกูคา้ 

อย่างรวดเรว็และตรงต่อเวลา การทีฟ่าสทร์เีทลลิง่สามารถตอบสนองต่อความเปลีย่นแปลงภายในโลกอย่างรวดเรว็  

และครองต าแหน่งผูน้ าในตลาดต่อไปได ้เราจ าเป็นจะตอ้งเพิม่ความรวดเรว็ในการท างานใหม้ากขึน้  

กุญแจส าคญัทีจ่ะน าไปสู่ชยัชนะทางธุรกจิไดก้ค็อื การเร่งความเรว็ในการท างานทุกอย่างเพือ่ใหแ้ซงหน้าคนอื่น 

และเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานของเราใหม้ากขึน้ ดงันัน้ ไมว่่าจะเป็นงานอะไรกต็าม เราตอ้งให้ 

ความส าคญักบัความรวดเรว็ในการท างานเป็นอนัดบัหนึ่ง โดยพจิารณา ตดัสนิใจ และลงมอืปฏบิตัิ 

อย่างรวดเรว็อย่างไมก่ลวัความผดิพลาด เราตอ้งปฏบิตังิานโดยระลกึไวใ้นใจเสมอว่า ชือ่ของฟาสทร์เีทลลิง่นัน้ มทีีม่าจากค าว่า 

“ธุรกจิคา้ปลกีทีด่ าเนินกจิการดว้ยความรวดเรว็”  

 

■ ด าเนินธรุกิจตามความเป็นจริง โดยค านึงถึงตลาดปัจจบุนั/ผลิตภณัฑ/์เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จริง 

   ฟาสทร์เีทลลิง่ด าเนินธุรกจิดว้ยการจ าหน่ายสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ ดงันัน้สภาพตลาดในขณะนัน้ ณ เวลา 

นัน้จงึเป็นเรือ่งทีส่ าคญัทีสุ่ด ดว้ยเหตุนี้ เราจงึเฝ้าสงัเกตสภาพตลาดในปจัจุบนั/ผลติภณัฑ/์เหตุการณ์ 

ทีเ่กดิขึน้จรงิอยู่เสมอ แลว้ใส่ใจทีจ่ะน าองคป์ระกอบเหล่านี้มาใชเ้ป็นแนวทางทีจ่ะน าไปสู่ความคดิสรา้งสรรคใ์นการ 

ด าเนินธุรกจิตามความเป็นจรงิ 

   ตอนนี้พืน้ทีแ่สดงสนิคา้มสีภาพอย่างไร สนิคา้มอีะไรบา้ง ลกูคา้คอืใครบา้ง มปีญัหาตรงไหนบา้ง 

หรอืเปล่า  เราตอ้งเฝ้าสงัเกตพืน้ทีแ่สดงสนิคา้ ตวัสนิคา้ และลกูคา้โดยใชต้า ห ูและสมองของเราเอง  

แลว้น าสิง่ทีเ่ราสงัเกตไดไ้ปแตกยอดความคดิเพือ่ใชใ้นการปฏบิตังิานต่อไป โดยที ่พยายามสรา้งพืน้ที่ 

แสดงสนิคา้จรงิ สนิคา้จรงิ และเหตุการณ์จรงิทีเ่ป็นทีต่อ้งการอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  

 

■ ปฏิบติังานโดยค านึงว่าตนเป็นพลเมืองโลกท่ีมีจรรยาบรรณสูง 

   พวกเราเป็นพนกังานคนหนึ่งของฟาสทร์เีทลลิง่ บรษิทัระดบัโลกทีม่หีน้าทีส่่งมอบความสุข ความยนิด ี

และความพงึพอใจทีไ่ดจ้ากการสวมใส่เสือ้ผา้ใหแ้ก่ผูค้นบนโลกนี้ทุกคน ดงันัน้เราทุกคนจงึจ าเป็นตอ้งสวม 

บทบาทเป็นนกัธุรกจิชัน้ยอด โดยทีเ่ป็นบุคคลทีม่จีรยิธรรมสงูไปในขณะเดยีวกนัดว้ย  

   เราทุกคนย่อมมวีฒันธรรม ขนบธรรมเนียมทางสงัคม และความรูส้กึนกึคดิแตกต่างกนัไปตามเชือ้ชาติ 

และแหล่งก าเนิด เราจงึจ าเป็นตอ้งเขา้ใจในสงัคมทีเ่ราเกีย่วขอ้งดว้ยอย่างลกึซึ้ง โดยพยายามปฏบิตัติามมาตรฐาน 

ของสงัคมนัน้อย่างเคร่งครดั และค านงึถงึปญัหาทีป่ระชาคมนานาชาตกิ าลงัเผชญิอยู่ รวมทัง้สิง่แวดลอ้มโดย 

ในการท างานเสมอ เพือ่ด ารงหน้าทีเ่ป็นประชาคมคนหนึ่งของโลกทีค่นรอบตวัใหค้วามเชือ่ถอืและเชือ่ม ัน่ 


