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POLITYKA W SPRAWIE KONTROLI INFORMACJI WEWNĘTRZNYCH 

I WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI POUFNYCH 

 

 

Polityka w sprawie kontroli informacji wewnętrznych i wykorzystywania informacji 

poufnych Spółki: 

 

1) Dyrektorzy, członkowie zarządu, personel i pracownicy Spółki winni zachowywać 

w poufności wszystkie informacje należące do Spółki i nie dopuszczać do ich wyjścia 

poza Spółkę, z wyjątkiem ujawniania ich na potrzeby działalności gospodarczej Spółki; 

 

2) Dyrektorzy, członkowie zarządu, personel i pracownicy Spółki nie mogą ujawniać 

należących do Spółki informacji poufnych i/lub wewnętrznych w celu uzyskania 

korzyści dla siebie lub innych osób – czy to bezpośrednio, czy pośrednio, bez względu 

na to, czy korzyść taka zostanie uzyskana, czy nie; a ponadto 

 

3) Dyrektorzy, członkowie zarządu, personel i pracownicy Spółki nie mogą sprzedawać, 

nabywać, przekazywać ani przyjmować cesji papierów wartościowych Spółki 

z wykorzystaniem należących do Spółki informacji poufnych i/lub wewnętrznych ani 

zawierać żadnych transakcji z wykorzystaniem należących do Spółki informacji 

poufnych i/lub wewnętrznych w sposób, który mógłby narazić Spółkę na szkody – 

czy to bezpośrednio, czy pośrednio. Powyższe postanowienie dotyczy również 

współmałżonków i niepełnoletnich dzieci dyrektorów, członków zarządu, personelu 

i pracowników Spółki. Uznaje się, że osoby naruszające niniejsze zasady dopuszczają 

się poważnego wykroczenia. 

 

W sytuacji gdy akcje Spółki są notowane na Tajlandzkiej Giełdzie Papierów 

Wartościowych („SET”), a dyrektorzy, członkowie zarządu, członkowie kierownictwa, 

osoby odpowiedzialne za działalność operacyjną, audytorzy, personel bądź pracownicy 

Spółki nabywają, sprzedają bądź oferują nabycie lub sprzedaż akcji Spółki w taki 

sposób, aby spowodować nadużycie wobec innych osób z wykorzystaniem informacji 

wewnętrznych istotnych z punktu widzenia zmiany cen akcji Spółki, które nie zostały 

jeszcze podane do publicznej wiadomości, a do których dana osoba ma dostęp z uwagi 

na swoją funkcję bądź stanowisko – bez względu na to, czy dana osoba bądź inne osoby 

czerpią korzyści z popełnienia tego czynu – lub ujawniają informacje, o których mowa 

powyżej, w zamian za wynagrodzenie przekazane przez osobę, która dokonuje 



 
 

opisanych wyżej czynów, osoba dopuszczająca się takiego naruszenia, ponosi 

odpowiedzialność zgodnie z właściwymi przepisami prawa o transakcjach 

z wykorzystaniem informacji poufnych (insider trading). 

 

W przypadku gdy dyrektorzy, członkowie zarządu, członkowie kierownictwa, osoby 

odpowiedzialne za działalność operacyjną bądź audytorzy Spółki obejmują lub zbywają 

akcje lub (ewentualnie) inne papiery wartościowe Spółki, są oni obowiązani zgłosić fakt 

takiego objęcia bądź zbycia w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) 

w terminie przewidzianym w Ustawie o SEC z roku 1992 (2535 BE – ery buddyjskiej). 

Powyższe zasady dotyczące obejmowania i zbywania akcji mają zastosowanie również 

do akcji i (ewentualnie) innych papierów wartościowych Spółki posiadanych 

przez współmałżonków bądź niepełnoletnie dzieci osób wymienionych powyżej. 


