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การบริหารที มุ ่งแสวงหา“จรรยาบรรณขั นสูงสุด” คือ “แนวทางการดํารงอยู”่ ของเรา

ดํารงอยู”่ ของเรา

เราดําเนินธุรก ิจเพื อส่งมอบความปิติความสุข และความพึงพอใจ จากการสวมใส่เสื อผ้าให้ก ั บผู ้คนทั วโลก

โลก

การจะทําใหภ้ารก ิจนี ของเราใหเ้ป็นจริงขึ นมาได้นั นพวกเราแต่ละคนจําเป็นต้องมีจรรยาบรรณอยู่ในใจ ในฐานะพนักงานของฟาสต์รีเทลลิ งกรุ๊ปซึ งเป็น

ในฐานะพนักงานของฟาสต์รีเทลลิ งกรุ๊ปซึ งเป็นบริษัทชั นนําของโลกผมขอให้ทุกคนนึกถึงธุรก ิจของบริษัทเราตลอดจนงานของตนเองครับ

บริษัทเราตลอดจนงานของตนเองครับ

ต่อให้เราทํายอดขายได้มากขนาดไหน หากเราเป็นบริษัทที ไร้ซึ งจรรยาบรรณเราก ็ จะสูญเสียความ   เชื อมั นในสายตาของลูกค้าและสังคมซึ งจะทําให้

เชื อมั นในสายตาของลูกค้าและสังคมซึ งจะทําให้ธุรก ิจของเราต้องถดถอยในระยะยาว นั นคือเหตุผลทีเราไดด้ําเนินงานตามจรรยาบรรณขั นสูงสุดตลอด

เราไดด้ําเนินงานตามจรรยาบรรณขั นสูงสุดตลอดมาทั งในงานของบริษัทและก ิจกรรมทางธุรก ิจเป็นไปตามหลักการการบริหารข้อที 19 ของเราและ

ตามหลักการการบริหารข้อที 19 ของเราและสิ งนี ก ็ จะไม่เปลี ยนแปลง

จรรยาบรรณธุรก ิจของฟาสต์รีเทลลิ งเป็นการทําให้เจตจํานงในหลักการการบริหารของเราเป็นรูปธรรมโดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ งหมายความว่า

โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ งหมายความว่าบริษัทดําเนินธุรก ิจโดยยึดมั นในกฎและบรรทัดฐานทางสังคมหลักจรรยาบรรณของเราได้ก ํ าหนดหลัก

ทางสังคม หลักจรรยาบรรณของเราได้ก ํ าหนดหลักพื นฐานเพื อคงไว ้ซึ งความเข้าใจที ถูกต้องในจรรยาบรรณและสร้างแนวความประพฤติที จะนําไป

จรรยาบรรณและสร้างแนวความประพฤติที จะนําไปปฏิบัติทั วโลกโดยพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัท

การที บริษัทใดจะเจริญรุ่งเรืองได้ มันจะต้องพูดถึงจรรณยาบรรณของตัวเองได้อย่างชัดเจนและต้องแสดงให้เห็นถึงวิธีการนั นสิ งนี ใช้ปฏิบัติทั งบริษัท

แสดงให้เห็นถึงวิธีการนั นสิ งนี ใช้ปฏิบัติทั งบริษัทและพนักงานอย่างเท่าเทียมก ั นโปรดปฏิบัติตามจรรยาบรรณขั นสูงสุดซึ งเน้นย ํ าถึงจุดมุ่งหมายที จะทํา

จรรยาบรรณขั นสูงสุดซึ งเน้นย ํ าถึงจุดมุ่งหมายที จะทําธุรก ิจให้ก ั บลูกค้าอย่างถูกต้องและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ที ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ทีฟาสต์รีเทลลิ งเราจะต้องใชว้ิจารณญาณและการดําเนินการอย่างถูกต้องตามหลักการบริหารและหลักจรรยาบรรณของเราเราควรตั งใจในการประพฤติ

หลักจรรยาบรรณของเรา เราควรตั งใจในการประพฤติตนเพื อเป็นแบบอย่างที ดีในทุกๆก ิ จกรรมด้วยเจตนาที จะรักษาชื อเสียงของเราในหมู่ลูกค้าทั วโลก

เจตนาที จะรักษาชื อเสียงของเราในหมู่ลูกค้าทั วโลกเพื อที จะให้เก ิดการเติบโตต่อไป

ผมอยากผลักดันให้ทุกคนทํางานในทุกๆว ันโดยมีแนวคิดนี อยู่ในใจครับ

                     

บริษัทฟาสต์รีเทลลิ งจําก ั ด

ประธานและกรรมการบริหาร ทะดะชิ ยะไน
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กฎทั วไป

 สาระสําคัญ

จรรยาบรรณธุรก ิจของฟาสต์รีเทลลิ งกรุ๊ป(หลังจากนี จะเรียกว่า“CoC”) คือ กฎพื นฐานทีรวบรวมเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ งพนักงานของบริษัททุกคนควรปฏบิัติตามในฐานะ

พนกังานของบริษัททุกคนควรปฏบิัติตามในฐานะมาตรฐานความประพฤติ

 ผลบังคับใช้

CoC มีผลบังคับใช้ทั งก ับกรรมการผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกคน (รวมทุกรูปแบบการว่าจ้าง) ของ ① บริษัทฟาสต์รีเทลลิ งจําก ัดและ ② บริษัทลูกที บริษัทฟาสต์รีเท

เทลลิ งจําก ัดและ ② บริษัทลูกที บริษัทฟาสต์รีเทลลิ งถือสิทธิ ในการออกเสียงทงัทางตรงและทางอ้อมมากกว่า 50％ (จากนี จะเรียก① และ ② รวมก ันว่า“ฟาสต์รีเทลลิ ง

นี จะเรียก① และ ② รวมก ันว่า“ฟาสต์รีเทลลิ งกรุ๊ป”) และ ③ องค์กร (รวมทั งกรรมการและพนักงานขององค์กร) ที ลงนามในสัญญาที ท ําก ั บบริษัทต่างๆในเครือฟาสต์รีเท

ในสัญญาที ท ํ าก ับบริษัทต่างๆในเครือฟาสต์รีเทลลิ งกรุ๊ปว่าจะปฏิบัติตามCoC ของเรา

 ข้อควรระวังในการจัดการ ความรับผิดชอบ

1) บริษัทในเครือฟาสต์รีเทลลิ งกรุ๊ปจะไม่สั งงานหรือชี แนะให้ท ํางานใดๆที ขัดก ับCoC แก ่กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกคน

และพนักงานทุกคน

2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในเครือฟาสต์รีเทลลิ งกรุ๊ปจะต้องปฏิบัติตามCoC อย่างเคร่งครัดและต้องสร้างและเตรียมความพร้อมให้ก ับระบบภายในบริษัทที

สร้างและเตรียมความพร้อมให้ก ับระบบภายในบริษัททีCoC มีผลบังคับใช้ ตลอดจนให้ความรู้เก ี ยวก ั บCoC แก ่พนักงานทุกคนอีกด้วยกรณีที เก ิดการกระทําที ผิดกฎหมาย

พนักงานทุกคนอีกด้วย กรณีที เก ิดการกระทํ าที ผิดกฎหมายหรือการละเมิด CoC บุคคลเหล่านั นจะต้องวิเคราะหส์ถานกรณ์ดังกล่าวทันทเีพื อหามาตรการที เหมาะสมจะได้ท ํา

กรณ์ดังกล่าวทันทเีพื อหามาตรการที เหมาะสมจะได้ท ําการป้องก ันมิให้เหตุดังกล่าวเก ิดขึ นซํ าอีก

3) กรณีที กรรมการผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงานคนใดพบเห็นการกระทําที ละเมิดCoC ให้รีบแจ้งหรือปรึกษาหัวหน้าหรือสายด่วนของฟาสต์รีเทลลิ งกรุ๊ปทันที

หรือสายด่วนของฟาสต์รีเทลลิ งกรุ๊ปทันที

4) บริษัทในเครือฟาสต์รีเทลลิ งกรุ๊ปจะรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้แจ้งเรื องและผู้ที เข้ามาปรึกษาทุกคน นอกจากนี ย ังห้ามการกระทํ าใดๆที เป็นการแก ้แค้นเอาคืนก ับผู้แจ้งเรื อง

ห้ามการกระทําใดๆที เป็นการแก ้แค้นเอาคืนก ับผู้แจ้งเรื องและผู้ที เข้ามาปรึกษาตลอดจนห้ามปฏิบัติก ับผู ้นั นเพื อให้เขาเสียประโยชน์โดยใช้การแจ้งเรื องและการปรึกษา

เขาเสียประโยชน์โดยใช้การแจ้งเรื องและการปรึกษาดังกล่าวเป็นข้ออ้างด้วย

 การแก้ไขและขั นตอนในการแก้ไข

1) การแก ้ไข

 CoC นี จะได้รับการทบทวนแก ้ไขเป็นระยะตามสภาวะการเปลี ยนแปลงทางสังคมการดําเนินธุรก ิจ ตลอดจนสภาพการบังคับใช้CoC ที เปลี ยนไป

สภาพการบังคับใช้ CoC ที เปลี ยนไป

2) ขั นตอนในการแก ้ไข

 การแก ้ไขและการยกเลิกกฎพื นฐานและกฎทั วไปของCoC จะต้องได้รับร่างจากประธาน CoC และได้รับการอนุมัติจากกรรมการผู้รับผดิชอบด้านกฎหมายและการ

จากกรรมการผู้รับผดิชอบด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฏระเบียบและคณะกรรมการบริหาร

การแก ้ไขและการยกเลิกแนวปฎิบัติ CoC จะต้องได้รับร่างประธาน CoC และได้รับการอนุมัติจากกรรมการผู้รับผิดชอบด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฏระเบียบและคณะกรรมการ CoC

และการปฏิบัติตามกฏระเบียบและคณะกรรมการ CoC
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กฎพื นฐาน

1. ความพึงพอใจของลูกค้า

เราจะใส่ใจจ ัดหาสินค ้าที มีคุณภาพสูงและให้การบริการที เปี ยมไมตรีจิตเก ินความคาดหมายของลูกค ้าเพื อให้ลูกค ้าเชื อใจ

เชื อใจ

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

เราจะเคารพสิทธิมนุษยชนขั นพื นฐานของทุกคนและจะต้องไม่กระทําการเลือกปฏิบ ัติหรือการคุกคามทอีาจทําลายศักดิ ศรีของบุคคลใดบุคคลหนึ ง

ทําลายศักดิ ศรีของบุคคลใดบุคคลหนึ ง

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย

เราจะต ้องเข ้าใจธรรมเนียมของแต่ละประเทศและท้องถิ นที เราดําเนินธุรก ิจอยู่ปฏิบ ัติตามกฎหมายและ   

กฎระเบียบทบี ังค ับใช้อย่างเคร่งครัด ตลอดจนดําเนินงานโดยมีสํานึกทางสังคมที ดีอยู่ตลอดเวลา

4. ความสัมพันธ์ที เป็นธรรมกับคู่ค้า

เราจะดําเนินธุรก ิจอยา่งเป็นธรรมก ับคู่ค ้าท ั งหมดและจะสร้างความเป็นหุ้นส่วนทเีท่าเทียม จริงใจ เที ยงธรรมและเป็นธรรม

และเป็นธรรม

5. การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเหมาะสม

       เราจะบริหารจ ัดการองค์กรที ดีและเปิดเผยข ้อมูลที ถูกต ้องและเหมาะสมแก ่ผู ้ ถือหุ้น, นักลงทุนและผู ้ มีส่วนได ้   

       เสียอื นๆ ในเวลาที เหมาะสม

6. สภาพแวดล้อมด้านการทํางาน

เราจะไม่กระทําการใดอันเป็นการทุจริตหรือไม่ซื อสัตย์ภายในที ท ํางานและจะรักษาสภาพแวดล้อมการทํางานที ปลอดภัยเพื อคงสภาพแวดล้อมที เอื อต่อการ

ทํางานที ปลอดภัยเพื อคงสภาพแวดล้อมที เอื อต่อการทํางานไว ้

7. การพัฒนาบุคลากรและการประเมินอย่างเป็นธรรม

เราจะพ ัฒนาบุคลากรเพื อให้ทุกคนสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มทีและจะประเมินผลการทํางานของทุกคนอย่างเป็นธรรมโดยยึดผลงานจริงเป็นหลัก

ทุกคนอย่างเป็นธรรมโดยยึดผลงานจริงเป็นหลัก

8. การควบคุมข้อมูลอย่างเหมาะสม

เราเข ้าใจความสําค ัญของข ้อมูลส่วนบุคคลและข ้อมูลที เป็นความลับเราจึงควบคุมข ้อมูลดังกล่าวอย่างเข ้มงวดเพื อป้องก ันมิให้เก ิดการรั วไหลและจะไม่ใช้ข ้อมูล

เข ้มงวด เพื อป้องก ันมิให้เก ิดการรั วไหลและจะไม่ใช้ข ้อมูลนั นในทางทุจริตหรือไม่เหมาะสม

9. การไม่เข้าไปเกี ยวข้องกับกลุ่มที ต่อต้านสังคม

เราจะไม่ข ้องเก ี ยวใดๆก ับกลุ่มอํานาจหรือกลุ่มคนที ต่อต ้านสังคมซึ งเป็นภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและความปลอดภัยของประชาชน

ของสังคมและความปลอดภัยของประชาชน

10. การป้องกนัรักษาทรัพย์สินของบริษัท

เราจะใช้งานทรัพย์สินทั งที จ ับต ้องได้และจ ับต ้องไม่ได้ของบริษัทอย่างเหมาะสมและป้องก ันรักษาทรัพย์สินนั นด้วย

นั นด้วย
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11. การอนุรักษ์สิงแวดล้อมและการช่วยเหลือชุมชน

เราจะต ้องค ํานึงถึงสิ งแวดล้อมเสมอ และจะพยายามอย่างเต็มที เพื อรักษาสิ งแวดล้อมไว ้ให้คนรุ่นหลังได้ใช้ชีวิตโดยมีสุขภาพอนามัยที ดี

ชีวิตโดยมีสุขภาพอนามัยที ดี

12. การแยกแยะระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว

เราจะต ้องแยกชีวิตการทํางานในฐานะที เป็นพนักงานของฟาสต์รีเทลลิ งกรุ๊ปออกจากชีวิตส่วนตัว และจะก ํ าหนดขอบเขตระหว่างสองสิ งนั น

ก ํ าหนดขอบเขตระหว่างสองสิ งนั น

กรณีที พบเห็นการกระทําที ละเมิดกฎพืนฐานของ CoC ให้รีบแจ้งหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือสายด่วนของฟาสต์รีเทลลิ งกรุ๊ปทันทีบริษัทในเครือฟาสต์รีเทลลิ งกรุ๊ปจะรักษาความเป็นส่วนตัวของ

บริษัทในเครือฟาสต์รีเทลลิ งกรุ๊ปจะรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้แจ้งเรื องและผู้ที เข้ามาปรึกษาทุกคน  ผู้แจ้งเรื องและผู้ที เข้ามาปรึกษาจะไม่ได้ผลร้ายใดๆ จากการแจ้งเรื องและการปรึกษาดังกล่าว  
ปรึกษาจะไม่ไดผ้ลร้ายใดๆ จากการแจ้งเรื องและการปรึกษาดังกล่าว  อย่างไรก ็ตาม จะไม่มีผลบังคับใช้ก ับบุคคลที ท ํารายงานเท็จโดยไม่สุจริตหรือทํารายงานเพื อวัตถุประสงค์อื นที ไม่ชอบด้วย

โดยไม่สุจริตหรือทํารายงานเพื อวัตถุประสงค์อื นที ไม่ชอบด้วยกฎหมาย


