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Poznámka 
V případě, že by některé ustanovení obsažené v této politice bylo v rozporu s lokálními zákony, pravidly a předpisy jakéhokoli 

subjektu, 
mají přednost tyto lokální zákony, pravidla a předpisy. 
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POLITIKA PRO INTERNÍ KONTROLU INFORMACÍ A  

VYUŽÍVÁNÍ INSIDERSKÝCH INFORMACÍ 

Politika pro interní kontrolu informací a využívání insiderských informací společnosti: 

1) Všichni ředitelé, vedoucí pracovníci, personál a zaměstnanci společnosti jsou povinni 

uchovávat v utajení všechny důvěrné a/nebo interní informace společnosti s výjimkou 

jejich použití pro účely podnikání společnosti; 

2) Žádní ředitelé, vedoucí pracovníci, personál a zaměstnanci společnosti nesmí 

prozrazovat důvěrné a/nebo interní informace společnosti za účelem dosažení 

prospěchu pro sebe nebo jiné osoby, ať přímo či nepřímo, bez ohledu na to, zda bude 

takový prospěch získán; a 

3) Žádní ředitelé, vedoucí pracovníci, personál a zaměstnanci společnosti nesmí prodávat, 

kupovat, převádět nebo přijímat cenné papíry společnosti za použití důvěrných a/nebo 

interních informací společnosti a/nebo provádět žádné transakce za použití důvěrných 

a/nebo interních informací společnosti způsobem, který by mohl způsobit společnosti 

škodu, ať přímo či nepřímo. Toto ustanovení platí i pro manželské partnery a nezletilé 

děti ředitelů, vedoucích pracovníků, personálu a zaměstnanců společnosti. Porušení 

předpisů bude považováno za spáchání závažného přestupku. 

 Po zaregistrování akcií společnosti na Thajské burze ("SET") nesmí ředitelé, vedoucí 

pracovníci, manažeři, osoby odpovědné za provoz, auditoři, personál nebo zaměstnanci 

společnosti kupovat nebo prodávat akcie společnosti, nabízet je ke koupi nebo prodeji 

nebo vyzývat jakoukoli jinou osobu k jejich koupi nebo prodeji nebo k nabízení k jejich 

koupi nebo prodeji způsobem, který by je zvýhodňoval vůči jiným osobám díky využití 

interních informačních materiálů ohledně změn v cenách akcií společnosti, které dosud 

nebyly zveřejněny, a ke kterým mají přístup na základě své funkce, ať by toto bylo 

činěno pro vlastní prospěch nebo ve prospěch jiné osoby, ani nesmí prozrazovat takové 

informace s cílem získat odměnu od osoby, která se účastní těchto úkonů; v případě 

porušení tohoto zákazu budou stíháni na základě zákonů platných pro insiderské 

obchodování. 

 V případě, že ředitelé, vedoucí pracovníci, manažeři, osoby odpovědné za provoz nebo 

auditoři společnosti získají nebo předají akcie či (případné) jiné cenné papíry 

společnosti, jsou povinni toto získání nebo předání oznámit SEC ve lhůtě předepsané 

zákonem o SEC B.E. 2535.  Uvedené získání nebo předání takovou osobou zahrnuje i 

držení akcií či (případných) jiných cenných papírů společnosti manželským partnerem a 

nezletilými dětmi této osoby. 

                                                        


