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DAHİLİ BİLGİ KONTROLÜ VE ŞİRKETE AİT BİLGİLERİ KULLANMA 
POLİTİKASI 

 
 
Dahili Bilgi Kontrolü ve Şirkete Ait Bilgileri Kullanma Politikası:  

1)   Şirketin tüm müdürleri, yöneticileri, personel ve çalışanları,  Şirketin işlerinin yürütülmesi 
amacı dışında,  gizli ve/veya dahili, Şirkete ait bilgileri gizli tutacaktır;  

2)   Şirketin tüm müdürleri, yöneticileri, personel ve çalışanları,  çıkarların elde edilip edilmediğine 

bakılmaksızın,  kendisine veya başka şahıslara doğrudan veya dolaylı çıkar sağlayacak gizli 
ve/veya Şirkete ait bilgileri gizli tutacaktır; ve  

3)   Şirketin tüm müdürleri, yöneticileri, personel ve çalışanları,  gizli ve/veya Şirkete ait bilgileri 
kullanarak Şirketin gayri menkullerini satamaz, satın alamaz, devredemez veya üzerine 
alamaz ve/veya gizli ve/veya Şirkete ait bilgileri  kullanarak Şirkete doğrudan ya da dolaylı 
zarar verebilecek herhangi bir  işlemde bulunamaz.  Bu hüküm, aynı zamanda  Şirketin 
müdürleri, yöneticileri, personel ve çalışanları ile bunların eş ve çocukları  için de geçerlidir. 
Yönetmeliği ihlal edenler, ciddi bir suç işlemiş sayılacaktır.  

Şirketin hisseleri Tayland Menkul Kıymetler Borsasında (“SET”) listelendikten sonra, 
işletmeden sorumlu müdürler, yöneticiler, idareciler, şahısların, Şirket hisselerini satması, 
satın almak için teklif vermesi veya herhangi bir şahsı satmak veya satın almak için davet 

etmesi, Şirket hisselerinin fiyatlarındaki kamuya ifşa edilmemiş dahili bilgi materyallerini 
kullanarak veya görevi veya konumu nedeniyle ve eylemin kendi veya başkasının çıkarı için 
yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın eriştiği bilgilerden yaralanarak bu bilgileri söz konusu 
eylemlerde bulunan şahıstan değerlendirme alabilmek için ifşa etmesi bu kişileri ihlal 
sonucu olarak şirkete ait bilgiler ile ilgili geçerli kanunlar kapsamında yükümlü kılacaktır.  

Şirketin denetçisi ve işletmeden sorumlu müdürler, yöneticiler, idareciler ve şahsın Şirketin 
hisselerini veya diğer gayri menkullerini (varsa) satın alması veya imha etmesi 
durumunda, bu şahıslar satın alma veya imhayı SEC Yasası B.E 2535. tarafından belirilen 
süre içerisinde SEC'e bildirmek zorundadır. Bu kişinin söz konusu satın alma veya imha 
işlemi, hisselerin veya diğer gayri menkullerin (varsa) Şirketteki kendi eş veya çocuklarının 
hisseleriyle elinde tutmasını da kapsar.  
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