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02. KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFORMASI INTERNAL  

DAN PENGGUNAAN INFORMASI INTERNAL 

 

Kebijakan pengendalian dan penggunaan Informasi Internal Perusahaan: 

1) Semua Direksi, Eksekutif, Staf dan Karyawan Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan 

dan/atau semua informasi internal Perusahaan kecuali untuk tujuan pengoperasian 

bisnis Perusahaan; 

2) Semua Direktur, Eksekutif, Staf dan Karyawan Perusahaan tidak akan mengungkapkan 

rahasia dan/atau informasi internal Perusahaan dengan tujuan untuk mencari 

keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, baik langsung atau tidak langsung terlepas 

dari apakah ada atau tidak  keuntungan yang akan diterima, dan 

3) Semua Direksi, Eksekutif, Staf dan Karyawan Perusahaan tidak akan menjual, membeli, 

mentransfer atau mengambil keuntungan atas saham Perusahaan dengan 

menggunakan informasi rahasia dan/atau informasi internal Perusahaan dan/atau ikut  

ke dalam transaksi dengan menggunakan informasi rahasia dan/atau informasi internal 

Perusahaan dengan cara yang mungkin dapat menyebabkan kerugian pada 

Perusahaan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Ketentuan ini berlaku 

juga untuk istri/suami dan anak-anak Direksi, Eksekutif, Staf dan Karyawan Perusahaan. 

Pelanggaran atas peraturan ini dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran berat. 

Setelah saham Perusahaan dicatatkan di Bursa Efek Thailand ("SET"), Direksi, Eksekutif, 

Manajer, orang yang bertanggung jawab untuk operasional, Auditor, Staf atau Karyawan 

Perusahaan apabila membeli atau menjual, menawarkan untuk membeli atau menjual atau 

mengundang orang lain untuk membeli, menjual atau menawarkan untuk membeli atau menjual 

saham Perusahaan dalam sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari pihak lain 

dengan menggunakan bahan informasi internal atas perubahan harga saham Perusahaan yang 

belum diungkapkan kepada publik dan informasi yang ia memiliki berdasarkan akses dikantor 

atau posisinya, dan tindakan tersebut dilakukan untuk diri sendiri atau orang lain, atau 

pengungkapkan informasi tersebut akan diterima untuk pertimbangan orang yang terlibat dalam 

tindakan dimaksud di atas, maka orang tersebut harus bertanggung jawab secara hukum yang 

berlaku , sehubungan dengan insider trading yang mengakibatkan adanya konflik kepentingan. 
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Dalam hal, Direksi, Eksekutif, Manajer, orang yang bertanggung jawab untuk operasional, 

Auditor  Perusahaan memperoleh atau akan melepaskan saham atau surat berharga 

Perusahaan (jika ada), maka orang tersebut harus  melaporkan seperti memperoleh atau 

melepaskan ke SEC dalam waktu berjalan sesuai dengan ketentuan di dalam SEC Act BE 

2535. Ketentuan pelaporan perolehan atau pelepasan saham oleh orang tersebut adalah 

termasuk perolehan atau pelepasan saham Perusahaan atas nama suami/istri atau anak di 

bawah umur. 


