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1. ความพึงพอใจของลูกค้า

เราจะใส่ใจส่งมอบสินค้าที มีคุณภาพสูงเก ินความคาดหมายของลูกค้าและให้การบริการที เปี ยมไมตรีจิตเพื อให้ลูกค้าเชื อใจ

ไมตรีจิต เพื อให้ลูกค้าเชื อใจ

1.1 การส่งมอบสินค้าและบริการ

1.1.1 เราจะใช้มุมมองของลูกค้าเพื อให้ได้มาซึ งคุณภาพและราคาที ลูกค้าต้องการแล้วส่งมอบสินค้าที ทรงคุณค่าและบริการที เปี ยมไมตรีจิต

และบริการที เปี ยมไมตรีจิต

1.1.2 เราจะเข้าหาลูกค้าด้วยความจริงใจ เข้าใจความต้องการของลูกค้าให้ได้ถูกต้องรวดเร็วแล้วด ําเนินการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าต่อไป

และพัฒนาสินค้าต่อไป

1.2 ความปลอดภัยของสินค้าและพื นที ขาย

1.2.1 เราจะควบคุมความปลอดภัยของสินค้าอย่างเข้มงวดตลอดทั งกระบวนการ ตั งแต่การวางแผนผลิต ขนส่งล ําเลียง ตลอดจนถึงการจําหน่ายสินค้า โดยรับประก ันว่า

ล ําเลียง ตลอดจนถึงการจําหน่ายสินค้า โดยรับประก ันว่าคุณภาพสินค้าของเราเป็นไปตามกฎหมายกฎเกณฑ์ ตลอดจนมาตรฐานที เหมาะสมว่าด้วยความปลอดภัย

ตลอดจนมาตรฐานที เหมาะสมว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้า

1.2.2 เราจะรักษาความปลอดภัยบนพื นที ขายอย่างเคร่งครัดเพื อให้ลูกค้าสามารถจับจ่ายสินค้าได้อย่างอุ่นใจในความปลอดภัย

ความปลอดภัย

1.2.3 ในกรณีที เก ิดปัญหาด้านความปลอดภัยสินค้าหรือความปลอดภัยบนพื นที ขายเราจะรีบตรวจสอบตลอดจนวิเคราะห์หาข้อเท็จจริงทันที แล้วรีบเปิดเผยข้อมูลที

วิเคราะห์หาข้อเท็จจริงทันที แล้วรีบเปิดเผยข้อมูลที ถูกต้องและจําเป็นให้ทันเวลาก ่อนจะดําเนินมาตรการที เหมาะสมอย่างฉับไวนอกจากนี เราย ังจะพิจารณา

เหมาะสมอย่างฉับไว นอกจากนี เราย ังจะพิจารณาสาเหตุให้แน่ชัดแล้วด ําเนินการเพื อป้องก ันมิให้ปัญหาเก ิดซํ าอีก

ซํ าอีก

1.3 การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

1.3.1 เราจะให้ข้อมูลที ถูกต้องเก ี ยวก ับจุดยืนบริษัทสินค้า ตลอดจนกิจกรรมธุรก ิจของฟาสต์รีเทลลิ งกรุ๊ปแก ่ลูกค้า  เราจะควบคุมความปลอดภัยของสินคา้อย่างเข้มงวด
เราจะควบคุมความปลอดภัยของสินคา้อย่างเข้มงวดตลอดทั งกระบวนการตั งแต่การวางแผนผลิต ขนส่งล ําเลียง ตลอดจนถึงการจําหน่ายสินค้า โดยรับประก ันว่า

ล ําเลียง ตลอดจนถึงการจําหน่ายสินค้า โดยรับประก ันว่าคุณภาพสินค้าของเราเป็นไปตามกฎหมายกฎเกณฑ์ ตลอดจนมาตรฐานที เหมาะสมว่าด้วยความปลอดภัย

ตลอดจนมาตรฐานที เหมาะสมว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้า

1.3.2 เราจะแสดงข้อมูลคุณภาพสินค้าโดยใช้ภาษาที เข้าใจง่ายโดยไม่ใช้ข้อความใดที คลาดเคลื อนจากความเป็นจริง

จริง

1.3.3 ในการดําเนินก ิจกรรมประชาสัมพันธ์และโฆษณาเราจะเคารพกฎหมายที เก ี ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยระมัดระวังที จะไม่ท ํ าลายความน่าเชื อถือของบริษัทอื น

ระมัดระวังที จะไม่ท ําลายความน่าเชื อถือของบริษัทอื น
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2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

เราจะเคารพสิทธิมนุษยชนพื นฐานของทุกคน โดยไม่คุกคามทางเพศหรือทําลายศักดิ ศรีของบุคคลใดบุคคลหนึ ง

บุคคลใดบุคคลหนึ ง

2.1 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการห้ามการกีดกันทางเพศ

เราเคารพสิทธิมนุษยชนของทุกคน โดยยึดเอามาตรฐานสิทธิมนุษยชนนานาชาติอย่าง “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” และ “กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน”
มนุษยชน” และ “กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” เป็นพื นฐาน

2.1.2 เราเคารพความหลากหลายของทุกคน โดยไม่แบ่งแยกก ีดก ันอย่างไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นด้านเชื อชาติชาติพันธุ์ สัญชาติ ถิ นก ํ าเนิดอายุ เพศ ศาสนา แนวคิด

พันธุ์ สัญชาติ ถิ นก ํ าเนิดอายุ เพศ ศาสนา แนวคิด เพศสภาพ หรือความทุพพลภาพใด  ๆ  

2.1.3 เราจะไม่กระทําการใดๆที เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่วา่จะเป็นการบังคับให้ท ํางานหรือการกลั นแกล้งโดยใช้ความรุนแรงว่ากล่าวเหยียดหยาม ทําร้ายจิตใจ

โดยใช้ความรุนแรง ว่ากล่าวเหยียดหยาม ทําร้ายจิตใจ หรือขู่กรรโชก  

2.1.4 เราไม่ยอมรับการใช้แรงงานเด็กที อายุไม่ถึงเกณฑ์ที จะเข้าท ํางานได้ตลอดจนการบังคับใช้แรงงานโดยที เจ้าตัวไม่ยินยอมไม่ว่าจะในกรณีใดๆก็ตาม

ตัวไม่ยินยอม ไม่ว่าจะในกรณีใดๆก็ตาม

2.1.5 เราจะเคารพสิทธิพื นฐานของพนักงานซึ งรวมถึงเสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการรวมตัวก ันเพื อต่อรองด้วย

ด้วย

2.1.6 เราจะร่วมมือก ับผู้เก ี ยวข้องทางธุรก ิจ(Stakeholders) เช่น บริษัทคู่ค้า เพื อป้องก ันมิให้เราเป็นผู้สมคบคิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชน

การละเมิดสิทธิมนุษยชน

2.2 การห้ามคุกคามทางเพศหรือคุกคามโดยใช้อ ํานาจหน้าที

2.2.1 เราจะไม่ท ําให้สภาพแวดล้อมการทํ างานของพนักงานย ํ าแย่ด้วยการกระทํ าหรือการใช้ค ําพูดใดๆที ท ํ าให้อีกฝ่ายรู้สึกว่า“ถูกคุกคามทางเพศ”  เราจะดําเนินการเพื อ

ฝ่ายรู้สึกว่า “ถูกคุกคามทางเพศ”  เราจะดําเนินการเพื อป้องก ันการกระทํ าหรือค ําพูดใดๆที ส่อนัยยะทางเพศหรือการกระทําที ส่งผลคล้ายคลึงก ันให้ได้อย่าง

หรือการกระทําที ส่งผลคล้ายคลึงก ันให้ได้อย่างเด็ดขาด

2.2.2 เราจะไม่ใช้จุดยืน ตําแหน่ง หรือระดับการทํ างานที สูงกว่าเพื อกลั นแกล้งหรือให้ร้ายใดๆก ับผู้อื นโดยเราจะดําเนินการเพื อป้องก ันการกระทํ าดังกล่าวอย่างเด็ดขาด

ดําเนินการเพื อป้องก ันการกระทําดังกล่าวอย่างเด็ดขาดด้วย
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3. การเคารพกฎหมาย

เราจะทําความเข้าใจธรรมเนียมของประเทศหรือท้องถิ นทีเราดําเนินธุรก ิจอยู่ เคารพกฎหมายที เก ี ยวข้องอย่างเคร่งครัดตลอดจนดําเนินงานโดยมี

เก ี ยวข้องอย่างเคร่งครัดตลอดจนดําเนินงานโดยมีสํานึกทางสังคมที ดีอยู่ตลอดเวลา

3.1 การเข้าใจธรรมเนียมท้องถิ นและการเคารพกฎหมาย

3.1.1 เราจะทําความเข้าใจธรรมเนียมของประเทศหรือท้องถิ นที เราด ําเนินธุรก ิจอยู่และจะเคารพกฎหมายของประเทศและท้องถิ นนั นอย่างเคร่งครัด

ประเทศและท้องถิ นนั นอย่างเคร่งครัด

3.1.2 ในกรณีที เราด ําเนินการใดๆที เป็นการขัดต่อจรรยาบรรณทางธุรก ิจและธรรมเนียมของประเทศหรือท้องถิ นที เราด ําเนินธุรก ิจอยู่เราจะรีบปรึกษาหัวหน้าหรือ

เราด ําเนินธุรก ิจอยู่ เราจะรีบปรึกษาหัวหน้าหรือหน่วยงานที เก ี ยวข้องทันที

3.2 การเคารพกฎหมายแรงงาน

3.2.1 เราจะเคารพกฎหมายด้านแรงงาน โดยหากมีประเด็นใดที ย ั งไม่กระจ่างเราจะรีบปรึกษาหัวหน้าหรือหน่วยงานที เก ี ยวข้องทันที

ที เก ี ยวข้องทันที

3.3 การเคารพกฎหมายต่อต้านการผูกขาด

3.3.1 เราจะดําเนินธุรก ิจก ับบริษัทคู่ค้าทุกบริษัทอย่างเป็นธรรมและอิสระโดยไม่กระทําการใดๆที ขัดต่อกฎหมายที เก ี ยวข้องเช่น การใช้ความได้เปรียบทางธุรก ิจเพื อเอา

เก ี ยวข้องเช่น การใช้ความได้เปรียบทางธุรก ิจเพื อเอาเปรียบบริษัทคู่ค้า  

3.4 การเคารพกฎหมายการนําเข้าส่งออก

3.4.1 เราจะดําเนินพิธีศุลกากรที ถูกต้องตามกระบวนกฎหมายที เก ี ยวข้องในการนํ าเข้าหรือส่งออกสินค้า

3.4.2 เราจะไม่ส่งออกหรือนําเข้าสินค้าต้องห้าม

3.4.3 เราจะไม่ส่งออกหรือนําเข้าสินค้าทางอ้อมหรือผ่านบุคคลที สามเพื อหลีกเลี ยงกฎเกณฑ์ทางศุลกากร

3.5 การควบคุมความมั นคงทางการค้า

3.5.1 เราจะไม่ส่งออกวัตถุตลอดจนเทคโนโลยีที เก ี ยวข้องใดๆที ขัดก ับการดํารงไว้ ซึ งสันติภาพและความปลอดภัยของประชาคมนานาชาติ

ของประชาคมนานาชาติ

3.5.2 ในการดําเนินธุรก ิจส่งออก เราจะตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดทางธุรก ิจของคู่ค้าก ่อนโดยจะดําเนินการส่งออกโดยยึดความมั นคงปลอดภัยเป็นพื นฐานเพื อ

ส่งออกโดยยึดความมั นคงปลอดภัยเป็นพื นฐานเพื อป้องก ันมิให้ว ัตถุหรือเทคโนโลยีที เราส่งออกไปถูกใช้ในการพัฒนาหรือผลิตอาวุธอานุภาพทําลายล้างสูง

การพัฒนาหรือผลิตอาวุธอานุภาพทําลายล้างสูง

3.5.3 ในการดําเนินธุรก ิจที เป็นการส่งออกวัตถุหรือเทคโนโลยี ตลอดจนการดําเนินธุรก ิจที ส่งมอบงานเพื อแลกผลตอบแทนซึ งถูกควบคุมด้วยกฎหมายที เก ี ยวข้องเราจะ

ผลตอบแทน ซึ งถูกควบคุมด้วยกฎหมายที เก ี ยวข้องเราจะพิจารณาว่าจะดําเนินธุรก ิจนั นหรือไม่อย่างจริงจังแล้วด ําเนินขั นตอนทางกฎหมายที เก ี ยวข้องตามที จ ําเป็น

แล้วด ําเนินขั นตอนทางกฎหมายที เก ี ยวข้องตามที จ ําเป็น
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3.6 การเคารพกฎหมายการป้องกันการคอร์รัปชั น

3.6.1 เราจะไม่มอบสินบน ของก ํ านัลหรือจัดเลี ยงให้แก ่ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐไม่ว่าจะในหรือนอกประเทศ

3.6.2   ในกรณีที เราท ําธุรก ิจก ับรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐหรือในกรณีที ต้องผ่านขั นตอนที จ ําเป็นใดๆก ับทางรัฐเพื อการดํ าเนินธุรก ิจเราจะดําเนินกระบวนการที ถูกต้อง

การดําเนินธุรก ิจ เราจะดําเนินกระบวนการที ถูกต้อง เพื อการดําเนินธุรก ิจอย่างเป็นธรรม

3.7 การบริจาคสิ งของและเงินให้กับการเมือง/หน่วยงานรัฐบาล

3.7.1 เราสานสัมพันธ์อันดีก ับการเมืองและหน่วยงานรัฐบาลโดยเราจะไม่กระทําการทุจริตใดๆ อันขัดต่อกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อันดีของสังคมตลอดจนบริจาคสิ งของ

หรือกฎเกณฑ์อันดีของสังคมตลอดจนบริจาคสิ งของหรือเงินอย่างไม่เหมาะสม  
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4. ความสัมพันธ์ที เป็นธรรมกับบริษัทคู ่ค้า

เราจะดําเนินธุรก ิจอย่างเป็นธรรมก ั บบริษัทคู่ค้าโดยสร้างความสัมพันธ์อันดีในฐานะพาร์ทเนอร์ที เท่าเทียมเที ยงธรรมและเป็นธรรม

ที เท่าเทียมเที ยงธรรมและเป็นธรรม

4.1 การดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

4.1.1 เราจะดําเนินธุรก ิจก ับคู่ค้าทุกบริษัทอย่างซื อสัตย ์จริงใจโดยยึดถือความถูกต้องเที ยงธรรมเป็นหลัก

4.1.2 เราจะเปรียบเทียบและประเมินคุณภาพ ราคา วันส่งมอบ ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี เสถียรภาพในการส่งมอบสินค้า ฯลฯ อย่างเป็นธรรม แล้วจึง

การส่งมอบสินค้า ฯลฯ อย่างเป็นธรรม แล้วจึงเลือกใช้บริษัทคู่ค้าที เหมาะสม

4.1.3 ในการดําเนินธุรก ิจ เราจะยึดกฎพื นฐานที ว่าเราจะไม่ด ําเนินธุรก ิจโดยใช้ปากเปล่าแต่มีการบันทึกแลกเปลี ยนก ันเป็นลายลักษณ์อักษรเพื อให้รายละเอียดของธุรก ิจ

ก ันเป็นลายลักษณ์อักษรเพื อให้รายละเอียดของธุรก ิจนั นมีความชัดเจน

4.1.4 เราจะรักษารายละเอียดข้อตกลงในการดําเนินธุรก ิจที ได้ให้ไว้ก ับบริษัทคู่ค้าตลอดจนกฎหมายทเีก ี ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยจะพยายามจ่ายเงินให้ตรงเวลาเพื อไม่ให้

อย่างเคร่งครัด โดยจะพยายามจ่ายเงินให้ตรงเวลาเพื อไม่ให้เก ิดความล่าช้า

4.1.5 เราจะไม่ล้วงข้อมูลความลับของบริษัทอื นโดยใช้วิธีทุจริตเป็นอันขาด

4.2 การห้ามติดสินบนในรูปของกํานัล/การจัดเลี ยง/ผลประโยชน์

4.2.1 เรายึดกฎว่าเราจะไม่รับของก ํ านัล/การจัดเลยีง/ผลประโยชน์ ไม่ว่าจะจากบริษัทคู่ค้าใดก ็ตามในกรณีที อาจมีการเอื อผลประโยชน์ให้แก ่ก ันเราต้องเคารพกฎเกณฑ์

การเอื อผลประโยชน์ให้แก ่ก ันเราต้องเคารพกฎเกณฑ์ของบริษัทอย่างเคร่งครัดดําเนินการโดยมีจิตสํานึกที ดีภายใต้ขอบเขตที กฎหมายและกฎเกณฑ์อันดีของ

ภายใต้ขอบเขตที กฎหมายและกฎเกณฑ์อันดีของสังคมยอมรับได้

4.2.2 เราจะไม่เอื อประโยชน์ด้วยการให้ของก ํ านัลหรือการจัดเลี ยงอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมแก่บริษัทคู่ค้าทุกบริษัทการให้หรือรับการจัดเลี ยงหรือของก ํ านัลจากบริษัทคู่

การให้หรือรับการจัดเลี ยงหรือของก ํ านัลจากบริษัทคู่ค้าต้องเป็นไปตามธรรมเนียมธุรก ิจและจิตสํานึกทางสังคมที ถูกต้องเหมาะสม

สังคมที ถูกต้องเหมาะสม

4.2.3     เราจะไม่เรียกร้องผลประโยชน์คืนจากบริษัทคู่ค้าในรูปทรัพย ์ สินเงนิตรา หรือสิ งเทียบเท่าอย่างไม่ถูกต้องโดยขัดก ับศีลธรรมอันดีของสังคม  นอกจากนี เราย ังจะ

ขัดก ับศีลธรรมอันดีของสังคม  นอกจากนี เราย ังจะไม่เรียกร้องอภิสิทธิ ใดๆให้ก ับตัวเราหรือผู้เก ี ยวข้องก ับเราด้วย

ด้วย

4.3 การเรียกร้องให้บริษัทคู่ค ้าเคารพกฎหมาย

4.3.1 นอกจากเราจะเรียกร้องให้บริษัทคู่ค้าของฟาสต์รีเทลลิ งกรุ๊ปเคารพกฎหมายที เก ี ยวข้องแล้วเราย ังคาดหวั งว่าทุกบริษัทจะเคารพสิทธิมนุษยชนแรงงาน สิ งแวดล้อม

ทุกบริษัทจะเคารพสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ งแวดล้อมตลอดจนป้องก ันมิให้เก ิดการคอร์รัปชั นด้วย

4.3.2 นอกจากเราจะเรียกร้องให้พาร์ตเนอร์ด้านการผลิตของเรา อย่างโรงงานภายใต้ฟาสต์รีเทลลิ งกรุ๊ปเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้ว เราย ังแสดงความคาดหวังว่าทุก

กฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้ว เราย ังแสดงความคาดหวังว่าทุกบริษัทจะเคารพสิทธิมนุษยชนแรงงาน สิ งแวดล้อมตลอดจนป้องก ันมิให้เก ิดการคอร์รัปชั นและ

สิ งแวดล้อมตลอดจนป้องก ันมิให้เก ิดการคอร์รัปชั นและเรียกร้องให้ทุกบริษัทปฏิบัติตามนั นด้วย
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5. การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเหมาะสม

เราจะบริหารก ิจการของบริษัทอย่างโปร่งใส โดยเปิดเผยข้อมูลทีชัดเจนและถูกต้องในเวลาที เหมาะสมให้ก ั บผู ้ ถือหุ้นนักลงทุน ตลอดจน

เหมาะสมให้ก ั บผู ้ ถือหุ้นนักลงทุน ตลอดจนผู ้ เก ี ยวข้องก ั บธุรก ิจเราทุกคน

5.1 การเปิดเผยข้อมูลบริษัทในเวลาที เหมาะสม

5.1.1 เพื อตอบสนองความเชื อมั นของผู้ถือหุ้นนักลงทุน ตลอดจนผู้เก ี ยวข้องก ับธุรก ิจของเราในด้านต่างๆเราจะเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนสภาพการณ์ทางธุรก ิจ

เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนสภาพการณ์ทางธุรก ิจของบริษัท อย่างถูกต้องซื อตรงในเวลาที เหมาะสม

5.2 การรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมา

5.2.1 เราจะปฏิบัติตามกฎหมายบริษัท กฎหมายด้านการซื อขายหลักทรัพย ์และกฎหมายอื นๆที มีผลบังคับใช้โดยเราจะตระเตรียมและบริหารระบบการตรวจสอบภายใน

เราจะตระเตรียมและบริหารระบบการตรวจสอบภายใน เพื อการรายงานข้อมูลทางการเงินที เที ยงตรงและโปร่งใสและคงไว้ซึ งความน่าเชื อถือและความถูกต้อง

โปร่งใส และคงไว้ซึ งความน่าเชื อถือและความถูกต้องเหมาะสมต่อไป

5.3 การห้ามซื อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

5.3.1 เราจะไม่ด ําเนินการผิดกฎหมายใดๆ ที ตีความได้ว่าเป็นการซื อขายหลักทรัพย ์โดยใช้ข้อมูลภายในเช่น การใช้ข้อมูลที ฟาสต์รีเทลลิ งหรือบริษัทคู่ค้าย ังไม่เปิดเผยต่อ

ข้อมูลที ฟาสต์รีเทลลิ งหรือบริษัทคู่ค้าย ังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน          ในการตัดสินใจซื อขายหุ้นของฟาสต์รีเทลลิ งหรือบริษัทคู่ค้าเป็นต้น

ฟาสต์รีเทลลิ งหรือบริษัทคู่ค้าเป็นต้น

5.3.2 ในกรณีที เราจะซื อหรือขายหุ้นของฟาสต์รีเทลลิ งเราจะดําเนินการล่วงหน้าตามขั นตอนที บริษัทก ํ าหนดไว้อย่างถูกต้องเหมาะสม

อย่างถูกต้องเหมาะสม
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6. สภาพแวดล้อมด้านการทํางาน

เราจะไม่กระทําการใดอันเป็นทุจริตหรือไม่ซื อสัตย์ภายในที ทํางาน และจะรักษาความปลอดภัยและอนามัยของที ทํางาน เพื อคง

และอนามัยของที ทํางานเพื อคงสภาพแวดล้อมที เอื อต่อการทํางานไว้

6.1 การสร้างสภาพแวดลอ้มที เอื อต่อการทํางาน

6.1.1 เราจะพยายามสร้างความไว้ เนื อเชื อใจภายในที ท ํางานให้ความสําคัญก ั บการทํ างานเป็นทีมและสานสัมพันธ์ในหมู่พนักงานที ต่างก ็ เชื อใจในก ันและก ัน

ในหมู่พนักงานที ต่างก ็ เชื อใจในก ันและก ัน

6.1.2 เราจะเคารพกฎเกณฑ์ของที ท ํางานตลอดจนกฎเกณฑ์ที เก ี ยวข้องอื นๆโดยจะไม่ด ํ าเนินการใดๆที เป็นการทุจริตหรือไม่ซื อสัตย ์ เป็นอันขาด

ทุจริตหรือไม่ซื อสัตย ์ เป็นอันขาด

6.1.3 ในกรณีที พบว่ามีการกระทํ าที ทุจริตหรือไม่ซื อสัตย ์   เราจะรายงานหรือปรึกษาหัวหน้าหรือสายด่วนของฟาสต์รีเทลลิ งกรุ๊ปทันที

ฟาสต์รีเทลลิ งกรุ๊ปทันที

6.2 การรักษาสภาพการทํางานที ปลอดภัย

6.2.1 เราจะเคารพกฎหมายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใส่ใจในสุขภาพกายพนักงานแต่ละคน และพยายามเพื อรักษาและคงไว้ซึ งสภาพแวดล้อมในการทํ างานที ดี

พยายามเพื อรักษาและคงไว้ ซึ งสภาพแวดล้อมในการทํางานที ดีต่อสุขภาพปลอดภัยและมีอนามัย

6.2.2 ในยามที เก ิดภัยพิบัติอุบัติเหตุ หรือ ปัญหาอื นๆในที ท ํ างานเราจะพยายามทุกวิถีทางเพื อจําก ัดความเสียหายให้น้อยที สุดเท่าที จะท ํ าได้  นอกจากนี เราย ังจะ

ให้น้อยที สุดเท่าที จะท ํ าได้  นอกจากนี เราย ังจะป้องก ันมิให้เหตุดังกล่าวเก ิดขึ นอีกได้โดยเร็วอีกด้วย

6.2.3 ห้ามเสพหรือครอบครองยาเสพติด ตลอดจนการพนัน หรือการกระทําใดๆที ส่งผลเสียต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที ท ํ างาน  โดยเราจะป้องก ันมิให้เก ิดการ
เรียบร้อยในที ท ํ างาน  โดยเราจะป้องก ันมิให้เก ิดการกระทําข้างต้นขึ นให้ได้
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7. การพัฒนาบุคลากรและการประเมินอย่างเป็นธรรม

เป็นธรรม

เราจะพัฒนาบุคลากรเพื อให้ทุกคนสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มทีและจะประเมินผลการทํางานของทุกคนอย่างเป็นธรรมโดยยึดผลงาน

ทํางานของทุกคนอย่างเป็นธรรมโดยยึดผลงานจริงเป็นหลัก

7.1 การให้โอกาสในการจ้างงานที เป็นธรรมและการพัฒนาบุคลากร

7.1.1 เราจะยอมรับบุคลากรโดยมองข้ามประเด็นด้านประเทศหรือดินแดน และพัฒนาบุคลากรที สามารถแสดงความเป็นผู้น ําออกมาได้

เป็นผู้น ําออกมาได้

7.1.2 เราจะให้บุคลากรที สามารถทํางานและพัฒนาตนเองได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ตลอดจนแสดงความรู้ความสามารถนั นออกมาโดยเท่าเทียมก ัน

แสดงความรู้ความสามารถนั นออกมาโดยเท่าเทียมก ัน

7.2 การประเมินที เป็นธรรมและการปฏิบัติที เหมาะสม

7.2.1 ในทุกกรณีที บริษัทเป็นผู้ก ํ าหนดว่าจะปฏิบัติต่อพนักงานแต่ละคนอย่างไร  เราจะประเมินอย่างเป็นธรรมโดยยึดมาตรฐานการประเมินที บริษัทก ํ าหนดเป็นหลัก

ยึดมาตรฐานการประเมินที บริษัทก ํ าหนดเป็นหลักแล้วปฏิบัติก ับพนักงานอย่างเหมาะสม
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8. การควบคุมข้อมูลอย่างเหมาะสม

เราเข้าใจความสําคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที เป็นความลับเราจึงควบคุมข้อมูลดังกล่าวอย่างเข้มงวด เพื อป้องก ั นมิให้เก ิดการรั วไหล

ดังกล่าวอย่างเข้มงวด เพื อป้องก ั นมิให้เก ิดการรั วไหลและจะไม่ใช้ข้อมูลนั นในทางทุจริตหรือไม่เหมาะสม

หรือไม่เหมาะสม

8.1 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

8.1.1 เราจะเก ็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าพนักงาน ตลอดจนบริษัทคู่ค้าอย่างมิดชิด ทั งในระหว่างและหลังจากจ้างงานและจะไม่เปิดเผยหรือแพร่งพรายข้อมูล

หลังจากจ้างงาน และจะไม่เปิดเผยหรือแพร่งพรายข้อมูลดังกล่าว ตราบใดที ไม่มีการด ําเนินการที ถูกต้องตามขั นตอนของบริษัท

ขั นตอนของบริษัท

8.1.2 เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าพนักงาน หรือบริษัทคู่ค้าเพื อจุดประสงค์อื นนอกเหนือขอบเขตตามที ได้ตกลงก ันไว้

ได้ตกลงก ันไว้

8.1.3 เราเคารพความเป็นส่วนบุคคลของก ันและก ันเสมอ

8.2 การเก็บรักษาข้อมูลที เป็นความลับ

8.2.1 เราจะเคารพกฎหมายเก ี ยวก ับข้อมูลที เรารับทราบมาจากการทํางานอย่างเคร่งครัดโดยจัดเก ็บบันทึกทั งหมดที เก ี ยวข้องก ับการทํางานอย่างรัดกุมแล้วท ําการเปิดเผย

ที เก ี ยวข้องก ับการทํ างานอย่างรัดกุมแล้วท ําการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างถูกต้องเหมาะสมในช่วงเวลาที เหมาะสม

เหมาะสม

8.2.2 เราจะเก ็บรักษาข้อมูลที เป็นความลับของบริษัทหรือบริษัทคู่ค้าให้มิดชิดโดยหากไม่ใช่เพื อบรรลุจุดประสงค์ที เที ยงธรรมแล้วเราจะไม่เปิดเผยหรือแพร่งพรายข้อมูล

เที ยงธรรมแล้วเราจะไม่เปิดเผยหรือแพร่งพรายข้อมูลดังกล่าวให้ภายในและภายนอกบริษัทไดรั้บรู้

8.2.3 เราจะไม่ใช้ข้อมูลที ได้จากบริษัทคู่ค้าเพื อจุดประสงค์อื นใดนอกเหนือจากขอบเขตที ตกลงก ันไว้

8.2.4 เราจะไม่ขโมยข้อมูลที เป็นความลับของบริษัทอื นตลอดจนไม่ใช้วิธีที ทุจริตเพื อให้ได้มาซึ งข้อมูลนั น

8.2.5 แม้จะออกจากงานแล้ว เราก ็จะไม่แพร่งพรายขอ้มูลที เป็นความลับของบริษัทไม่ว่าจะเพื อจุดประสงค์ใดก ็ตาม

8.3 การใช้งานระบบข้อมูลอย่างเหมาะสม

8.3.1 เราจะไม่ใช้ระบบข้อมูลของบริษัทเพื อจุดประสงค์ส่วนตัวแต่จะใช้เพื อท ํ างานเท่านั น

8.3.2 ในการใช้ระบบข้อมูลของบริษัทเราจะปฏิบัติตามค ําชี แนะของหน่วยงานทีรับผิดชอบระบบข้อมูล ตลอดจนกฎของบริษัทและข้อควรปฏิบัติอื นๆ

ของบริษัทและข้อควรปฏิบัติอื นๆ
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9. การขจัดกลุ่มอํานาจที ต่อต้านสังคม

เราจะไม่ข้องเก ี ยวใดๆก ั บกลุ่มอํานาจหรือกลุ่มคนที ต่อต้านสังคมซึ งอาจสร้างความเสี ยงให้ก ั บความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของ

ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคมพลเมืองได้

9.1 เราจะตัดความสัมพันธ์กับกลุ่มอ ํานาจที ต่อต้านสังคม

9.1.1 เราจะไม่ข้องเก ี ยวใดๆก ับกลุ่มอ ํานาจที ต่อต้านสังคมเราจะแสดงจุดยืนที มั นคงต่อกลุ่มอ ํ านาจที ต่อต้านสังคมและปฏิเสธข้อเรียกร้องที ไม่เหมาะสมทุกประการ

และปฏิเสธข้อเรียกร้องที ไม่เหมาะสมทุกประการ

9.1.2 เราจะไม่ใช้ประโยชน์จากกลุ่มอ ํานาจที ต่อต้านสังคมเพื อผลประโยชน์ของบริษัทหรือตนเอง
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10. การรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินบริษัท
เราจะใช้งานทรัพย์สินทั งที จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ของบริษัทอย่างเหมาะสมโดยรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินนั นด้วย

ความปลอดภัยของทรัพย์สินนั นด้วย

10.1 การใช้งานทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสม

10.1.1 เราจะใช้งานทรัพย ์ สินของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตลอดจนป้องก ันการโจรกรรมทรัพย ์สิน    นั นไม่ว่าจะเป็นทรัพย ์ สินที จับต้องได้หรือไม่ก ็ตาม

นั นไม่ว่าจะเป็นทรัพย ์ สินที จับต้องได้หรือไม่ก ็ตาม

10.1.2 เราจะไม่ใช้ทรัพย ์ สินหรือค่าใช้จ่ายของบริษัทเพื อวัตถุประสงค์ส่วนตัว

10.1.3 เราจะไม่จงใจปลอมแปลงข้อมูลหรือเอกสารของบริษัทนอกจากนี เราย ังจะไม่ข้องเก ี ยวก ับการปลอมแปลงใดๆอีกด้วย

ใดๆอีกด้วย

10.2 การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา

10.2.1 เราสํานึกเสมอว่าแบรนด์หรือทรัพย ์สินทางปัญญาคือทรัพย ์ สินอันมีค่ายิ งของบริษัทเราจึงพึงใช้งาน ทรัพย ์สินเหล่านั นภายใต้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของบริษัท

เหล่านั นภายใต้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของบริษัท และจะปกป้องสิทธิในทรัพย ์สินทางปัญญาเหล่านั น

10.2.2 ในกรณีที มีสิ งประดิษฐ์หรือผลงานที ทางบริษัทผลิตหรือพัฒนาขึ นมาเราจะร่วมมือในการขอสิทธิบัตรและสิทธิบัตรทางการออกแบบให้ได้โดยเร็วทั งนี เพื อปกป้อง

สิทธิบัตรทางการออกแบบให้ได้โดยเร็ว ทั งนี เพื อปกป้องทรัพย ์ สินทางปัญญาของบริษัทเอาไว้

10.2.3 เราจะไม่กระทําการใดๆ ที เป็นการละเมิดทรัพย ์ สินทางปัญญาของบริษัทอื น  เราจะใช้งานทรัพย ์สินทางปัญญาของบริษัทคู่ค้าต่อเมื อได้ท ําสัญญาที เหมาะสมถูกต้อง

ของบริษัทคู่ค้า ต่อเมื อได้ท ําสัญญาที เหมาะสมถูกต้องแล้วเท่านั นโดยเราจะไม่ใช้งานทรัพย ์ สินดังกล่าวด้วยวิธีทุจริตใดๆ

วิธีทุจริตใดๆ

10.3 การห้ามการกระทําที เกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน

10.3.1  เราจะไม่ข้องเก ี ยวก ับการกระทํ าหรือก ิจกรรมใดๆที ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท

10.3.2    หากบริษัทย ังไม่อนุญาตเราจะไม่เป็นที ปรึกษา(หรือดํารงหน้าที เทียบเท่า) ให้ก ั บพนักงานของบริษัทคู่แข่ง        หรือบริษัทคู่ค้า นอกจากนี เราจะไม่สาน

หรือบริษัทคู่ค้า นอกจากนี เราจะไม่สานสัมพันธ์ใดๆที เอือผลประโยชน์ในรูปเงินตราด้วย

10.3.3  เราจะไม่ด ํ าเนินธุรก ิจของตัวเองในฐานะบริษัทคู่ค้าของฟาสต์รีเทลลิ งกรุ๊ป
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11. การอุทิศตนให้กับสภาพแวดล้อมโลกและชุมชน

ชุมชน

เราไม่ลืมที จะใส่ใจในสิ งแวดล้อมโลกเราจะพยายามอย่างเต็มที เพื อคงสภาพแวดล้อมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ใช้ชีวิตโดยมีสุขภาพอนามัยที ดี

คนรุ่นหลังได้ใช้ชีวิตโดยมีสุขภาพอนามัยที ดี

11.1 การลดภาระให้กับสิ งแวดล้อม

11.1.1 เราสํานึกอยู่เสมอว่าก ิจกรรมทางธุรก ิจทั งหมดของบริษัทเราตั งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการให้ก ับลูกค้านั นล้วนส่งผลกระทบต่อ

สินค้าและบริการให้ก ั บลูกค้านั นล้วนส่งผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมในทุกขั นตอนเราจึงพึงพยายามเพื อลดภาระที จะเก ิดขึ นก ับสิ งแวดล้อม

ที จะเก ิดขึ นก ับสิ งแวดล้อม

11.1.2 เราจะทําความเข้าใจกฎระเบียบด้านสิ งแวดล้อมของแต่ละประเทศและดินแดนในโลกตลอดจนมาตรฐานและข้อบังคับทางสิ งแวดล้อมในระดับนานาชาติและจะ

ข้อบังคับทางสิ งแวดล้อมในระดับนานาชาติและจะเคารพอนุสัญญาและกฎหมายต่างๆที เก ี ยวข้องอย่างเคร่งครัด

เคร่งครัด

11.1.3 เราเพิ มจิตสํานึกด้านสิ งแวดล้อมของพนักงานแต่ละคนอยู่ตลอดเวลาและดําเนินความพยายามใกล้ตัว เช่นการประหยัดพลังงานและทรัพยากร ตลอดจนการลดการ

การประหยัดพลังงานและทรัพยากร ตลอดจนการลดการเก ิดของเสียลง เพื อปรับปรุงการรักษาสิ งแวดล้อมผ่านการทํางานในทุกเมื อเชื อวันของเราให้ได้อย่าง

ผ่านการทํางานในทุกเมื อเชื อวันของเราให้ได้อย่างต่อเนื อง

11.2 การอุทิศตนให้กับชุมชน

11.2.1 ในฐานะที เราเป็นสมาชิกคนหนึ งของสังคมท้องถิ นเราจะเข้าร่วมดําเนินก ิจกรรมเพื อสังคมตลอดจนอุทิศตนเพื อการพัฒนาสังคมของท้องถิ นนั นๆ

เพื อการพัฒนาสังคมของท้องถิ นนั นๆ

11.2.2 เราเข้าใจในสภาพสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ น    และให้การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒธรรมศิลปะ และก ีฬาของท้องถิ นนั น  เราจะ
ทางวัฒธรรม ศิลปะ และก ีฬาของท้องถิ นนั น  เราจะร่วมมือก ั บสังคมท้องถิ นเพื อสร้างผลดีให้ก ับสังคมเช่นการเข้าร่วมก ิจกรรมอาสาสมัครหรือการอุทิศตน

การเข้าร่วมก ิจกรรมอาสาสมัครหรือการอุทิศตนให้ก ับประชาคมนานาชาติ โดยจะพยายามอุทิศตนให้ก ั บก ิจกรรมเพื อสังคมอย่างแข็งขัน

ก ิจกรรมเพื อสังคมอย่างแข็งขัน

11.2.3 เราจะค ํานึงถึงความจําเป็นและความเหมาะสมอย่างถี ถ้วนเวลาจะให้บริจาคแก ่ก ิจกรรมเพื อสังคมต่าง จๆากนั นจึงด ําเนินการบริจาคตามขั นตอนทางกฎหมาย

จากนั นจึงด ําเนินการบริจาคตามขั นตอนทางกฎหมาย
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12. การแยกพื นที สาธารณะและส่วนตัว

เราจะแยกจุดยืนในฐานะที เราเป็นพนักงานของฟาสต์รีเทลลิ งกรุ๊ปออกจากจุดยืนของเราในฐานะบุคคล โดยจะแยกการทํางานออกจากความ

ฐานะบุคคล โดยจะแยกการทํางานออกจากความเป็นส่วนตัวใหไ้ด้ตลอดเวลา

12.1 การรับมือสื อมวลชน

12.1.1 ในกรณีที เราถูกวานให้ไปให้สัมภาษณ์สื อมวลชนในฐานะตัวแทนบริษัทหรือในฐานะบุคคลไม่ว่าจะเป็นแก ่สื อหนังสือพิมพ์นิตยสาร โทรทัศน์ หรือสื อทาง

หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ หรือสื อทางอินเตอร์เน็ตก ็ตามเราต้องแจ้งแผนกประชาสัมพันธ์ก ่อนและปฏิบัติตามค ําแนะนําของทางแผนกอย่างเคร่งครัด

ปฏิบัติตามค ําแนะนําของทางแผนกอย่างเคร่งครัด

12.1.2 ในกรณีที เราจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลแก ่สื อมวลชนเราจะเปิดเผยได้เฉพาะข้อมูลที ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของฟาสต์รีเทลลิ งหรือเว็บไซต์ของแต่ละบริษัทในเครือ

ฟาสต์รีเทลลิ งหรือเว็บไซต์ของแต่ละบริษัทในเครือเท่านั น

12.2 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื อโซเชียลฯลฯ

12.2.1 ในกรณีที จะเผยแพร่ข้อมูลใดๆลงสื อโซเชียลให้แยกการประกาศข้อมูลอย่างเป็นทางการของบริษัทออกจากการเผยแพร่ข้อมูลของตัวเองอย่างชัดเจน

การเผยแพร่ข้อมูลของตัวเองอย่างชัดเจน

12.2.2 เราจะไม่เผยแพร่ข้อมูลที ทางบริษัทย ั งไม่เปิดเผยหรือข้อมูลลับของบริษัทในทุกกรณีไม่ว่าจะในฐานะพนักงานของบริษัทหรือในฐานะบุคคลก ็ตาม  นอกจากนั น

พนักงานของบริษัทหรือในฐานะบุคคลก ็ตาม  นอกจากนั นย ังห้ามเผยแพร่ข้อมูลเก ี ยวก ับฟาสต์รีเทลลิ งกรุ๊ปหรือบุคคลที สามที เป็นการให้ร้ายป้ายสีแบ่งแยกก ีด

หรือบุคคลที สามที เป็นการให้ร้ายป้ายสีแบ่งแยกก ีดก ันทําลายชื อเสียงเก ียรติยศหรือการละเมิดสิทธิผู ้อื นอีกด้วย

ด้วย

12.3 กิจกรรมทางการเมืองและอุดมการณ์

12.3.1 ในกรณีที เราจะเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองหรือก ิจกรรมเพื ออุดมการณ์ใดใๆห้เข้าร่วมในฐานะบุคคล โดยเข้าร่วมเฉพาะเวลานอกงาน ณ สถานที ภายนอก

เข้าร่วมเฉพาะเวลานอกงาน ณ สถานที ภายนอกบริษัทเท่านั น


