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ความไวว้างใจ เป็นสิง่ทีย่ากจะไดรั้บ แตง่า่ยทีจ่ะสลายไป ปัจจบุนั เป็นเวลาเจ็ดทศวรรษทีค่า่นยิมและวธิกีารทีเ่ราใชช้วีติควบ
คูก่บัคา่นยิมเหลา่นัน้คอืค�าตอบวา่เหตใุดลกูคา้ คูค่า้ และผูถ้อืหุน้ไวว้างใจเรา คา่นยิมของเราขบัเคลือ่นพฤตกิรรมของเราอยา่ง
ตอ่เนือ่ง และแสดงถงึอดุมคตทิีเ่ราใหค้วามส�าคญัทีส่ดุ

Iron Mountain ใหค้วามส�าคญักบัความสมัพันธท์ีม่ตีอ่คูค่า้เป็นอยา่งมากและในฐานะผูใ้หบ้รกิาร Iron Mountain ทีว่างใจได ้

คณุมบีทบาทส�าคญัในการชว่ยใหเ้ราปฏบิตัติามคา่นยิมและค�ามัน่สญัญาของเรา: ไปสูล่กูคา้ พนักงาน ผูถ้อืหุน้และชมุชนทีเ่รา
อาศยัและท�างาน

จรรยาบรรณทางธรุกจิส�าหรับคูค่า้ของ Iron Mountain (ซึง่สง่เสรมิจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธรุกจิของเรา) กอ่ตัง้หลกัการ 

มาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฎบิตัทิีจ่�าเป็นตอ่การท�าธรุกจิระหวา่งเรา เราหวงัวา่คณุจะปฎบิตัติามตวับทและจติวญิญาณของ
ประมวลจรรยาบรรณ และใชป้ระมวลดงักลา่วเป็นแหลง่รวบรวมความชว่ยเหลอืเพือ่ใหก้ารบรกิารมจีรยิธรรมและชอบดว้ย
กฎหมาย โปรดทราบวา่การละเมดิจรรยาบรรณทางธรุกจิถอืไดว้า่เป็นการละเมดิขอ้ตกลงของคณุกบั Iron Mountain – ซึง่อาจ
สง่ผลใหค้วามสมัพันธท์างธรุกจิของเราสิน้สดุลง

หากมสีถานการณเ์กดิขึน้ในระหวา่งความสมัพันธท์างธรุกจิของเราซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถของคณุในการใหบ้รกิาร
ทีส่อดคลอ้งกบัคา่นยิมหรอืจรรยาบรรณทางธรุกจิของเรา กรณุาตดิตอ่ตวัแทน Iron Mountain ของคณุ หรอืทมีความเป็นสว่น
ตวัและก�ากบัดแูลจากฝ่ายกฎหมายของเราที ่compliance@ironmountain.com.

บทน�า
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ปฏบิตังิานดว้ยความซือ่สตัย์
เราเปิดเผย ซือ่สตัย ์และยดึมัน่คา่นยิมของเราทกุวนั

ความปลอดภยัและความมัน่คง
เราปกป้องตนเองและผูอ้ืน่จากอนัตราย และคุม้ครองสนิทรัพยข์องลกูคา้เสมอืนเป็นของเราเอง

สรา้งคณุคา่แกล่กูคา้
เรามองหาแนวทางในการใหบ้รกิารลกูคา้ไดด้ยี ิง่ขึน้และชว่ยปรับปรงุธรุกจิของลกูคา้อยา่งตอ่เนือ่ง

ดแูลรับผดิชอบ
เราถอืวา่เป็นความรับผดิชอบสว่นบคุคลในการท�าใหท้มี ลกูคา้ และบรษัิทของเราประสบความส�าเร็จ

สนับสนุนการมสีว่นรว่มและการท�างานเป็นทมี
เราเปิดรับและใหค้ณุคา่กบัทกุแนวความคดิและมมุมองทีแ่ตกตา่งของแตล่ะคนเพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีด่ยี ิง่ข ึน้

ค่านิยมของ IRON MOUNTAIN

Iron Mountain ด�าเนนิงานภายใตก้ารก�ากบัดแูลของกฎหมาย กฎเกณฑแ์ละขอ้ก�าหนดอยา่งเครง่ครัด - ไมว่า่เราจะใหบ้รกิาร
ใดหรอืใหบ้รกิารแกใ่คร เพือ่ชว่ยใหม้ัน่ใจวา่มกีารปฏบิตัติามขอ้ก�าหนด เรารักษาจรรยาบรรณทีม่ัน่คงและโครงการการก�ากบั
ดแูลซึง่เป็นรากฐานของ จรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธรุกจิ จรรยาบรรณทางธรุกจิดงักลา่วมอบแบบแผนของพฤตกิรรมตาม
จรรยาบรรณและทีช่อบธรรม รวมทัง้เป็นแหลง่รวบรวมความชว่ยเหลอืเพิม่เตมิหรอืการรายงานการละเมดิใหแ้กเ่รา ตามเงือ่นไข
ของการจา้งงาน พนักงานทกุคนตอ้งยอมรับจรรยาบรรณทางธรุกจิและนโยบายบรษัิทอืน่ ๆ 

ในฐานะผูใ้หบ้รกิารทีน่่าเชือ่ถอื เราตอ้งการใหค้ณุด�าเนนิงานภายใตก้ารก�ากบัดแูลของกฎหมายอยา่งเครง่ครัด ตามแนวทางที่
สอดคลอ้งกบัคา่นยิมของเรา รวมถงึจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธรุกจิ ดว้ยเหตนุีค้ณุอาจตอ้งเขา้รว่มในการฝึกอบรมดา้นการ
ปฏบิตัติามขอ้ก�าหนด รับรองตามนโยบายบางประการของ Iron Mountain หรอืปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัตา่ง ๆ โดย
ขึน้อยูก่บัลกัษณะการใหบ้รกิารของคณุ (และเงือ่นไขสญัญา)

กอ่นเริม่ตน้การบรกิารของคณุกบั Iron Mountain โปรดท�าความเขา้ใจจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธรุกจิของเรา ซึง่สามารถ
ดไูดต้ามทีอ่ยูน่ี:้ www.ironmountain.com/code.

ความรับผดิชอบต่อจรรยาบรรณและการ
ปฏบิัตติาม
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เป็นเวลาเจ็ดสบิปีที ่Iron Mountain ไดรั้บ (และรักษาไวซ้ ึง่) ความไวว้างใจจากลกูคา้ดว้ยการปกป้องขอ้มลูและสนิทรัพยอ์ืน่ ๆ 

Iron Mountain รักษาการควบคมุความเป็นสว่นตวั ความปลอดภยัและการปกป้องขอ้มลูใหต้รงตามหรอืดกีวา่ขอ้ผกูมดัทาง
กฎหมาย สญัญาหรอืขอ้ผกูมดัอืน่ ๆ ของเรา (เชน่ เห็นชอบมาตรฐานอตุสาหกรรมหรอืการรับรอง)

เมือ่คณุจัดการขอ้มลูหรอืสนิทรัพยใ์นนามของเรา - ไมว่า่จะเป็นของพนักงานหรอืลกูคา้ของเรา – เราตอ้งการใหค้ณุเกบ็รักษา
ขอ้มลูใหป้ลอดภยัเป็น ความลบัและใชเ้พือ่วตัถปุระสงคท์ีไ่ดรั้บอนุญาตเทา่นัน้ ซึง่หมายความวา่ใหใ้ชร้ะดบัของการป้องกนัทีไ่ม่
ต�า่กวา่ขอ้ผกูพันทางกฎหมายสญัญาหรอืขอ้ผกูมดัอืน่ ๆ ทีใ่ชก้บัคณุ

ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของพันธสญัญานี ้คณุอาจตอ้งรักษา (และแสดงใหเ้ห็น) การควบคมุทางกายภาพ ทางเทคนคิและการ
ด�าเนนิการจัดการดแูลความเป็นสว่นตวัและความปลอดภยัของขอ้มลู หรอืสนิทรัพยอ์ืน่ทีค่ณุจัดการอยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้นีข้ ึน้
อยูก่บับรกิารทีค่ณุมแีละลกัษณะของขอ้มลูหรอืสนิทรัพยท์ีค่ณุจัดการในนามของเรา ซึง่คณุอาจตอ้งมกีารประเมนิความเสีย่ง
บคุคลทีส่ามของ Iron Mountain หรอืการประเมนิความเป็นสว่นตวัของผูข้ายซึง่จะชว่ยพจิารณาวา่การป้องกนัเพิม่เตมินัน้
เหมาะสมหรอืไม่

การปกป้องความเป็นส่วนตัวและขอ้มูล

Iron Mountain มุง่มัน่ทีจ่ะน�าหลกัการของคา่นยิมและจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธรุกจิมาใชใ้นสถานทีท่�างาน เราท�างาน
เพือ่พัฒนาเงือ่นไขการท�างานของพนักงานอยา่งตอ่เนือ่งและเพือ่ใหต้รงตามขอ้ก�าหนดของกฎหมายแรงงานและสทิธกิารจัด
องคก์าร คา่แรงและการหกัคา่แรง อกีทัง้ชัว่โมงท�างาน (รวมถงึการท�างานนอกเวลาดว้ยความเต็มใจ) ในฐานะคูค่า้ของ Iron 

Mountain เราคาดหวงัใหค้ณุมสีว่นรว่มในพันธสญัญานีแ้ละเคารพในสทิธิด์งักลา่ว

คูค่า้ของ Iron Mountain ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ผกูมดัทางกฏหมายและขอ้ผกูมดัอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกบัหลกัเกณฑป์ฏบิตัขิองการจา้ง
งานและเงือ่นไขของสถานทีท่�างานโดยไมค่�านงึถงึประเภทหรอืสถานทีข่องการใหบ้รกิาร คูค่า้ตอ้งด�าเนนิการตามขัน้ตอนที่
จ�าเป็นทัง้หมดเพือ่ใหแ้น่ใจวา่คนงานของเขามอีายขุัน้ต�า่ถงึเกณฑท์ีก่�าหนดไวใ้นกฎหมายส�าหรับการจา้งงานและการใหบ้รกิาร
เป็นไปโดยสมคัรใจอยา่งเครง่ครัด – ซึง่หมายความวา่จะตอ้งไมเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นทาสหรอืจ�ายอม เป็นแรงงานทีถ่กูบงัคบั
หรอืเป็นการคา้มนุษย ์นอกจากนีย้งัตอ้งไดค้า่ตอบแทนอยา่งเป็นธรรมและด�าเนนิการดว้ยความปลอดภยัและดตีอ่สขุภาพ

เราก�าหนดใหค้ณุ – และใครกต็ามทีจั่ดหาสนิคา้หรอืบรกิารใหค้ณุ – ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดดา้นกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ตอ่ตา้นการคา้ทาสและการคา้มนุษยท์ัง้หมด (เชน่ พระราชบญัญัตกิารคา้ทาสสมยัใหมข่องสหราชอาณาจักร (U.K. Modern 

Slavery Act)) นอกจากนีเ้รายงัก�าหนดใหค้ณุใชก้ารควบคมุและขัน้ตอนทีเ่หมาะสมภายในบรษัิทและภายในซพัพลายเชนของ
คณุเพือ่ป้องกนัการเป็นทาสยคุใหมแ่ละคณุจะไมด่�าเนนิการใด ๆ อนัเป็นเหตใุห ้Iron Mountain ไมด่�าเนนิการตามขอ้ก�าหนด
ของตนเอง

หลักเกณฑ์ปฏบิัตติามแนวจริยธรรมในสถาน
ที่ท�างานและการต่อตา้นการคา้มนุษย์

/05



Iron Mountain สญัญาเป็นอยา่งยิง่วา่พนักงานจะมสีขุภาพทีด่ ีปลอดภยัและมัน่คง อนัทีจ่รงิ ความปลอดภยัและความม ัน่คง 

เป็นคา่นยิมอยา่งหนึง่ของบรษัิท เพราะคูค่า้ท�างานเคยีงขา้งพนักงาน (หรอืลกูคา้) ของ Iron Mountain อยูเ่สมอ คณุจงึตอ้ง
ท�าทกุวธิเีพือ่ตรวจสอบภมูหิลงัและคณุสมบตัขิองพนักงานของคณุ มาตรการดงักลา่วอาจรวมถงึการยนืยนัความสามารถและ
ทกัษะ การตรวจสอบประวตัอิาชญากรรม การประเมนิประวตักิารขบัขี ่การแสดงผลการตรวจสอบสขุภาพหรอืการตรวจสอบ
คณุสมบตัใินการท�างาน

เมือ่ปฏบิตังิานทีโ่รงงาน Iron Mountain อาจมกีฎเพิม่เตมิบางประการ เชน่การวเิคราะหอ์นัตรายในงานกอ่นทีจ่ะปฏบิตังิานหรอื
ด�าเนนิการงานทีไ่ดรั้บมอบหมาย การแสดงป้ายประจ�าตวั รับการตรวจอณุหภมู ิหรอืสวมอปุกรณป้์องกนัภยัสว่นบคุคล คณุอาจ
ตอ้งลงชือ่เขา้และออกจากสถานทีห่รอืตอ้งอยูภ่ายใตก้ารคุม้กนัของ Iron Mountain ไมว่า่ในกรณีใด คูค่า้ตอ้งไมก่ระท�าการที่
เป็นอนัตราย คกุคาม หรอืลว่งละเมดิ และตอ้งใหบ้รกิารตามแนวทางทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายดา้นสขุภาพและความปลอดภยั 

รวมทัง้ขอ้บงัคบัตา่ง ๆ Iron Mountain สง่เสรมิใหคู้ค่า้ตัง้ขัน้ตอนทางวนัิยทีเ่ป็นทีย่อมรับของพนักงานโดยทัว่ไป

สุขภาพ ความปลอดภัยและความมั่นคง 

Iron Mountain เชือ่วา่พันธสญัญาทีแ่ข็งแกรง่ของเราในการผสมผสานและความหลากหลายท�าใหเ้ราเป็นบรษัิททีด่ขี ึน้และ
แข็งแกรง่ขึน้ ซึง่มสีว่นโดยตรงตอ่ความสามารถของเราในการตอบสนองความตอ้งการทีห่ลากหลายของลกูคา้และประสบความ
ส�าเร็จในตลาด เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายนี ้เราตดัสนิใจจา้งงานโดยอา้งองิจากความสามารถในการท�างานอยา่งเครง่ครัด – และไม่
ค�านงึถงึปัจจัยอืน่ เชน่ เชือ้ชาต ิศาสนา ชาตพัินธุ ์อาย ุเพศ รสนยิมทางเพศ ความพกิาร หรอืลกัษณะอืน่ ๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบั
ทกัษะสว่นบคุคลหรอืคณุสมบตัิ

Iron Mountain ก�าหนดใหคู้ค่า้ตอ้งปฏบิตัติามพันธสญัญาทีค่ลา้ยกนั: ปฏบิตัติามกฎหมายตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิตัอิยูเ่สมอและ
ด�าเนนิการอยา่งเป็นรปูธรรมเพือ่กา้วไปสูเ่ป้าหมายของการสง่เสรมิการยอมรับและความหลากหลายและขจัดการเลอืกปฏบิตัใิน
ทีท่�างาน ในฐานะทีเ่ป็นศนูยร์วมของการอทุศิตนตอ่หลกัการเหลา่นี ้Iron Mountain พจิารณาวา่ความหลากหลายเป็นปัจจัย
เชงิบวกระหวา่งขัน้ตอนการคดัเลอืก

การต่อตา้นการเลือกปฏบิัต ิ 
เคารพความหลากหลาย  
และโอกาสในการจา้งงาน 
ที่เท่าเทียมกัน
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Iron Mountain สญัญาวา่จะด�าเนนิธรุกจิดว้ยวธิกีารทีย่ัง่ยนืและรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม เนือ่งจากเราใชพ้าหนะเป็นจ�านวน
มากและถอืครองกรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรัพยต์า่ง ๆ – รวมถงึศนูยข์อ้มลู – เราตระหนักดวีา่การตดัสนิใจทางธรุกจิและหลกั
เกณฑป์ฎบิตัภิายในของเรามผีลกระทบโดยตรงตอ่ชมุชนของเราและสิง่แวดลอ้ม ดว้ยเหตนุี ้เราจงึด�าเนนิงานในลกัษณะที่
สอดคลอ้งกบักฎหมายสิง่แวดลอ้มและท�างานเพือ่เพิม่ความยัง่ยนืในการด�าเนนิงานของเราอยา่งตอ่เนือ่ง Iron Mountain จะ
ท�างานรว่มกบัคูค่า้ทีป่ฏบิตัติามกฎหมายสิง่แวดลอ้มทีบ่งัคบัใชเ้ทา่นัน้ และเราจะเลอืกคูค่า้ทีแ่บง่ปันความมุง่มัน่ของเราใน
แนวทางปฏบิตัทิางธรุกจิ ทีเ่ราสรปุไวใ้น รายงานความรับผดิชอบตอ่สงัคมของบรษัิท

ส ิง่แวดลอ้มและ 
ความยั่งยืน

ในฐานะของบรษัิททีด่�าเนนิงานในหลายประเทศทัว่โลก Iron Mountain สญัญาวา่จะปฎบิตัติามตวับทและจติวญิญาณของ
กฎหมายตอ่ตา้นการตดิสนิบนและการตอ่ตา้นการทจุรติทีบ่งัคบัใช ้เชน่ พระราชบญัญัตกิารทจุรติในตา่งแดนของสหรัฐ (U.S. 

Foreign Corrupt Practices Act) และพระราชบญัญัตกิารตดิสนิบนของสหราชอาณาจักร (U.K. Bribery Act) กฎหมาย
เหลา่นีห้า้มการการให ้เสนอทีจ่ะให ้หรอืมอบอ�านาจแกผู่อ้ ืน่ใหข้องมคีา่ใด ๆ แกเ่จา้หนา้ทีรั่ฐหรอืหน่วยงานเอกชนโดยมจีดุ
ประสงคเ์พือ่การไดม้าของธรุกจิ รับประกนัขอ้ไดเ้ปรยีบ หรอืการโนม้นา้วการตดัสนิใจ

เราถอืวา่พันธสญัญานีส้�าคญัมาก-และตอ้งการใหคู้ค่า้ของเราปฎบิตัใินระดบัเดยีวกนั คูค่า้ของ Iron Mountain ตอ้งปฎบิตัติาม
กฎหมาย (และทีเ่กีย่วขอ้ง) เหลา่นี ้– รวมทัง้ทีเ่กีย่วกบัการรายงานทางการเงนิ การลงบญัช ีการเกบ็รักษาเอกสาร และการสง่ใบ
แจง้ราคาสนิคา้และรายงานคา่ใชจ้า่ยทีถ่กูตอ้ง

Iron Mountain ประสบความส�าเร็จทางธรุกจิจากผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่คีณุภาพด—ีมใิชจ่ากการตดิสนิบน เงนิใตโ้ตะ๊ ของ
ขวญัและสนัทนาการโดยมชิอบ หรอืการช�าระเงนิเพือ่อ�านวยความสะดวก. แมว้า่สิง่นีจ้ะถอืเป็นจรงิโดยทัว่ไป จะบงัคบัใชข้อ้
ผกูมดัเป็นกรณีพเิศษ เมือ่ตดิตอ่กบัเจา้หนา้ทีข่องรัฐ ธรุกจิทีด่�าเนนิการโดยรัฐบาลหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัพวกเขา

การต่อตา้นการตดิสนิบนและ 
การต่อตา้นการทุจริต
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Iron Mountain จะไมป่ฎบิตัติอ่คูค่า้เป็นพเิศษเพยีงเพราะขอ้เสนอเรือ่งของขวญั ความ
บนัเทงิหรอืสิง่ของมคีา่อืน่ ๆ คูค่า้ไมค่วรเสนอของขวญัแก ่Iron Mountain เพือ่พยายาม
โนม้นา้วการตดัสนิใจทางธรุกจิหรอืใหไ้ดม้าซึง่ขอ้ไดเ้ปรยีบทางธรุกจิเหนอืคูค่า้อืน่ ๆ 

แมว้า่ของขวญัจะไดรั้บอนุญาตภายใตก้ฎหมายและนโยบาย คูค่า้ตอ้งใชด้ลุยพนิจิและ
การตดัสนิใจทีด่ ีเนือ่งจากมารยาททางธรุกจิ "โดยปกต"ิ กม็คีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะกอ่ให ้
เกดิสถานการณท์ีน่่าอบัอายหรอืความเสีย่งแกผู่ท้ีเ่กีย่วขอ้ง

คูค่า้พงึท�าความเขา้ใจเกีย่วกบันโยบายของขวญั การตอ้นรับและการบรจิาคเพือ่การกศุล
ของ Iron Mountain และไมเ่สนอหรอืยอมรับของขวญัทีล่ะเมดินโยบายดงักลา่ว

ของขวัญและ 
ความบันเทงิ

รัฐบาลทัว่โลกไวว้างใจให ้Iron Mountain ปกป้องขอ้มลูส�าคญัและทรัพยส์นิทีไ่ม่
สามารถถกูแทนทีไ่ด ้ในขณะทีเ่ราด�าเนนิงานตอ่ลกูคา้ดว้ยความซือ่สตัยอ์ยา่งยิง่ แตก่าร
ใหบ้รกิารแกรั่ฐบาลนัน้มขีอ้ผกูมดัเพิม่เตมิเสมอ – ซึง่อาจมกีารสง่ตอ่ถงึคณุในฐานะของคู่
คา้ทีน่่าเชือ่ถอื

เมือ่ใหบ้รกิารในนามของ Iron Mountain แกส่หพันธ ์รัฐ หรอืรัฐบาลทอ้งถิน่ คณุอยูภ่าย
ใตข้อ้ก�าหนดเฉพาะเกีย่วกบัคา่จา้ง ชัว่โมงการท�างาน เงือ่นไขการท�างาน การตัง้ราคา 

การใหข้องขวญั การวิง่เตน้ ผลประโยชนท์บัซอ้น หรอืการจัดการขอ้มลูทีเ่หมาะสม ทัง้นี้
อาจมขีอ้ก�าหนดเชงิปฏบิตักิารหรอืขอ้จ�ากดัส�าหรับบคุคลทีม่คีณุสมบตั ิ(หรอืไมไ่ดรั้บ
อนุญาต) ใหบ้รกิาร

คณุตอ้งรับผดิชอบในการท�าความเขา้ใจและยดึมัน่ตอ่การปฎบิตัติามพันธสญัญาที่
เกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารแกรั่ฐบาล ไมว่า่พันธสญัญานัน้จะปรับใชก้บัคณุผา่นกฎหมาย
หรอืสญัญากบั Iron Mountain

การบรกิาร 
แก่รัฐบาล
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ผลประโยชนท์บัซอ้นอาจเกดิขึน้ไดเ้มือ่มติรภาพ ความสมัพันธใ์นครอบครัว ผลประโยชนท์างการเงนิ หรอืสถานการณอ์ืน่ที่
คลา้ยคลงึกนัรบกวน (หรอืมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะรบกวน) ความสามารถในการตดัสนิใจทางธรุกจิทีจ่รงิใจและยตุธิรรม หรอืการ
ใหส้นิคา้หรอืบรกิารแก ่Iron Mountain ของคณุ คูค่า้ตอ้งเสนอขอ้กงัวลใด ๆ (หรอืขอ้กงัวลทีเ่ป็นไปได)้ แก ่Iron Mountain 

กอ่นสรา้งความสมัพันธท์างธรุกจิหรอืเมือ่ใดกต็ามทีค่วามขดัแยง้อาจเกดิขึน้ได ้

ผลประโยชน์ทับซอ้น

เราด�าเนนิกจิการในหลายประเทศทีก่�าหนดใหม้กีารควบคมุการน�าเขา้และสง่ออกอปุกรณแ์ละขอ้มลูทีล่ะเอยีดออ่น (เชน่
ฮารด์แวรค์อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเขา้รหสั) นอกจากนีย้งัมขีอ้จ�ากดัทัว่โลกในการท�าธรุกจิกบักลุม่บคุคลหรอืบาง
ประเทศทีก่�าหนดไว ้การปฏบิตัติามมาตรการการลงโทษระหวา่งประเทศและกฎระเบยีบทางการคา้อยา่งเครง่ครัดมคีวามส�าคญั
ตอ่การรักษาความสามารถในการด�าเนนิธรุกจิในระดบัสากลและเป็นแนวทางส�าคญัทีเ่ราด�าเนนิชวีติตามคา่นยิมของความ
ปลอดภยัและความม ัน่คง ดว้ยเหตผุลดงักลา่ว เราจงึไมส่ามารถท�างานรว่มกบัคูค่า้ทีป่รากฏในรายชือ่ตามมาตรการการ
ลงโทษของรัฐบาล หากคณุทราบวา่คณุปรากฏอยูใ่นรายชือ่ดงักลา่วโปรดแจง้ใหต้วัแทนของ Iron Mountain ทราบกอ่นทีจ่ะ
ใหส้นิคา้หรอืบรกิารแกเ่รา ขณะทีข่อ้จ�ากดัดา้นกฎระเบยีบทีส่�าคญันีม้ผีลกบัคณุ – และเราตอ้งการใหค้ณุท�าความเขา้ใจและ
ปฏบิตัติาม – มนัยงัมผีลตอ่คูค่า้ของคณุและเราตอ้งการใหค้ณุสง่ตอ่ไปอยา่งเหมาะสมดว้ย

มาตรการการลงโทษระหว่างประเทศ 
และกฎระเบียบทางการคา้

Iron Mountain เป็นบรษัิททีค่า้ขายอยา่งเปิดเผยโดยมขีอ้ผกูมดัทางกฎหมายตอ่ผูถ้อืหุน้และผูม้อี�านาจทางกฎหมายของรัฐ 

ในฐานะคูค่า้ คณุอาจไดรั้บฝากขอ้มลูทีย่งัไมเ่ปิดเผย (หรอือาจไมเ่ปิดเผย) แกส่าธารณะ ขอ้มลูอาจสง่ผลกระทบตอ่ราคาหุน้
ของเรา หรอืการประเมนิผลของบรษัิทอืน่ ๆ มาตรฐานจรรยาบรรณของเรา (และกฎหมาย) หา้มไมใ่หค้ณุกระท�าการใด ๆ ตอ่
ขอ้มลูดงักลา่ว ขอ้หา้มนีม้ไิดป้รับใชเ้พยีงกบัคณุและพนักงานของคณุเทา่นัน้ แตย่งัรวมถงึครอบครัว เพือ่นหรอืบคุคลอืน่ที่
สามารถหาผลประโยชนจ์ากขอ้มลูดงักลา่วได ้หากคณุสามารถเขา้ถงึขอ้มลูเชน่นีไ้ด ้คณุตอ้งรักษาไวเ้ป็นความลบัและจัดการ
กบัขอ้มลูดว้ยความเอาใจใสแ่ละดลุยพนิจิสงูสดุ

การซื้อขายโดยใชข้อ้มูลวงใน

/09



Iron Mountain สญัญาวา่จะแขง่ขนัอยา่งยตุธิรรมในตลาดและปฎบิตัติามกฎหมายการตอ่ตา้นการผกูขาดและการแขง่ขนัทีเ่ทา่
เทยีม เราหลกีเลีย่งสถานการณท์ีอ่าจมคีวามไมเ่หมาะสมหรอืการหลอกลวงปรากฎขึน้

ในการใหบ้รกิารแก ่Iron Mountain เราตอ้งการใหค้ณุปฎบิตัติามมาตรฐานทางกฎหมายและจรรยาบรรณเหลา่นี ้รวมทัง้หลกี
เลีย่งการเก็บรวบรวมหรอืแบง่ปันขอ้มลูทีอ่อ่นไหวทางการแขง่ขนั เชน่ รายชือ่ลกูคา้หรอืขอ้มลูการตัง้ราคาและสว่นลด

การต่อตา้นการผูกขาดและ 
การแข่งขันที่เท่าเทียม

Iron Mountain ยนิดวีา่สภาพแวดลอ้มในการท�าธรุกจิปัจจบุนันัน้คูค่า้อาจมเีหตผุลทีต่อ้งรับจา้งเหมาบรกิารขนสง่บางบรกิาร ใน
การเป็นซพัพลายเออรข์อง Iron Mountain คณุตอ้งผา่นกระบวนการจัดซือ้ทีม่กีารแขง่ขนัซึง่จะรวมถงึการตรวจสอบสถานะ
ธรุกจิของคณุอยา่งเขม้งวด ดงันัน้ กอ่นทีค่ณุจะมอบหมายหนา้ทีใ่หก้บัผูรั้บเหมาชว่ง คณุจงึตอ้ง (และอาจถกูก�าหนดโดย
กฎหมายหรอืสญัญา) ด�าเนนิการตรวจสอบสถานะธรุกจิของเขาและ ในระดบัทีใ่กลเ้คยีงกนัและด�าเนนิการไปตามภาระผกูพัน
ทางกฎหมายและขอ้ผกูพันทางสญัญา (รวมถงึเงือ่นไขการไมเ่ปิดเผยและการรักษาความลบัหรอื ขอ้ก�าหนดทีจ่�าเป็นเมือ่ให ้
บรกิารแกรั่ฐบาล) คณุตอ้งรับผดิชอบในการเฝ้าตดิตามและบงัคบัใชก้ารปฎบิตัติามของผูรั้บจา้งชว่งของคณุตามขอ้ผกูมดั 

ทีค่ณุให ้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดท้บทวนสญัญาของคณุเพือ่ดวูา่คณุตอ้งแจง้แก ่Iron Mountain หรอืตอ้งไดรั้บอนุญาตกอ่นจากเรากอ่น
ท�าการรับจา้งเหมา

การใชบ้ริการผูรั้บจา้งช่วง

ในฐานะคูค่า้ของ Iron Mountain การกระท�าและการด�าเนนิธรุกจิของคณุอาจสง่ผลโดยตรงตอ่ทรัพยส์นิทีม่มีลูคา่สงูสดุของ
เรา: ชือ่เสยีงของเรา ซึง่เป็นจรงิอยา่งยิง่ทีค่ณุตอ้งตดิตอ่ธรุกจิกบัลกูคา้ของเราหรอืภาครัฐ ดว้ยเหตผุลดงักลา่ว คณุจงึควร
ประพฤตตินดว้ยความรับผดิชอบตอ่และตามครรลองของจรรยาบรรณทีส่อดคลอ้งกบัคา่นยิมและจรรยาบรรณและจรยิธรรมทาง
ธรุกจิของเรา

นอกเสยีจากวา่คณุไดรั้บมอบหมายอ�านาจใหท้�ากระท�าการดงักลา่ว คณุตอ้งไมอ่า้งองิความสมัพันธท์างธรุกจิของเราในที่
สาธารณะ หรอืแถลงขา่ว (ในสือ่ใด ๆ) ในฐานะตวัแทน Iron Mountain การตอบค�าถามของสือ่ (รวมถงึสือ่สงัคมออนไลน)์ ควร
อา้งองิถงึตวัแทน Iron Mountain ของคณุ

แบรนด์และชือ่เสียง
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ในฐานะคูค่า้ของ Iron Mountain คณุมหีนา้ทีต่อ้งปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดของหลกัจรรยาบรรณทางธรุกจินีแ้ละอยูภ่ายใตเ้งือ่นไข
การตรวจสอบซึง่อาจอยูใ่นขอ้ตกลงของคณุ Iron Mountain ขอสงวนสทิธิ ์เพือ่ตรวจสอบการปฏบิตัติามนี ้เพือ่ชว่ยใหเ้กดิ
ความมัน่ใจ เราอาจขอใหค้ณุตอบค�าถามเกีย่วกบัหลกัจรรยาบรรณทางธรุกจินีแ้ละใหจั้ดเตรยีมเอกสารหรอืการรับรองที่
สนับสนุนการปฏบิตัติามของคณุ

นอกจากนีค้ณุมขีอ้ผกูมดัทีจ่ะตอ้งรายงานการตอ้งสงสยัหรอืการละเมดิหลกัจรรยาบรรณทางธรุกจิ กฏหมายหรอืการละเมดิอืน่ ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของคณุกบั Iron Mountain ทนัท ีรายงานตอ้งเป็นไปดว้ยความจรงิจังและมกีารสอบสวนโดยละเอยีด 

ขอ้มลูใด ๆ ทีค่ณุใหจ้ะถกูจัดการภายใตด้ลุยพนิจิและเกบ็รักษาเป็นความลบัมากทีส่ดุ

คณุควรรายงานการละเมดิตอ่ตวัแทน Iron Mountain ของคณุ หากเป็นไปไมไ่ดห้รอืไมเ่หมาะสม กรณุาตดิตอ่ทมีความเป็น
สว่นตวัและก�ากบัดแูลที ่compliance@ironmountain.com หรอืสายดว่นจรรยาบรรณของ Iron Mountain สายดว่นจรรยา
บรรณด�าเนนิงานโดยบรษัิทอสิระ และ (ทีซ่ ึง่กฎหมายอนุญาต) คณุสามารถไมเ่ปิดเผยชือ่ได ้ในการรายงานออนไลนห์รอืการ
เขา้ถงึรายการหมายเลขโทรศพัทต์า่งประเทศของสายดว่นจรรยาบรรณ กรณุาเยีย่มชมเว็บไซต ์www.IMEthicsLine.com 

ความลม้เหลวในการรายงานการละเมดิอาจสง่ผลตอ่การยตุคิวามสมัพันธท์างธรุกจิของเรา

การประเมนิการก�ากับดูแลและ
การรายงานการละเมดิ

/11

Iron Mountain ไมม่นีโยบานการตอบโตอ้นัเนือ่งมาจากเจตนาทีด่ใีนการรายงานการละเมดิกฎหมายหรอืจรรยาบรรณ พนักงาน
หรอืผูจั้ดการคนใดทีต่อบโตห้รอืพยายามตอบโต ้หรอืสง่เสรมิใหผู้อ้ ืน่ตอบโต ้ตอ่พนักงานหรอืคูค่า้ทีร่ายงานการละเมดิจะตอ้ง
เผชญิกบัการด�าเนนิการทางวนัิยรา้ยแรงถงึขัน้และรวมถงึการเลกิจา้ง Iron Mountain จะยตุคิวามสมัพันธท์างธรุกจิกบัคณุใน
ฐานะคูค่า้หากเราพบวา่คณุเกีย่วขอ้งกบัการตอบโตพ้นักงานของคณุทีเ่ป็นการตอบสนองตอ่การรายงานการละเมดิ

ไม่มีการตอบโต ้

หลกัจรรยาบรรณทางธรุกจิส�าหรับคูค่า้ของ Iron Mountain จะไมม่กีารก�าหนดสทิธิใ์หมห่รอืเพิม่เตมิใหแ้กบ่คุคลภายนอก 

(หรอืผูไ้ดรั้บประโยชน)์ ซึง่รวมถงึสทิธิข์องพนักงานของคูค่า้ทีจ่ะท�าให ้Iron Mountain ตอ้งบงัคบัใชบ้ทบญัญัตใิด ๆ ของหลกั
จรรยาบรรณทางธรุกจิส�าหรับคูค่า้นี้

หลกัจรรยาบรรณทางธรุกจิส�าหรับคูค่า้นีส้ง่เสรมิ แตม่ไิดแ้ทนทีส่ทิธิแ์ละขอ้ผกูมดัภายใตส้ญัญาระหวา่ง Iron Mountain  

และคูค่า้

ไม่มีการก�าหนดสทิธิใ์ห ้
แก่บุคคลภายนอก
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