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       MÜDÜRLER İÇİN İŞ AHLAKI 
 

Bu İş Ahlakı Indorama Ventures PCL ve onun bağlı kuruluşları ile iştiraklerinin ("Şirket"), tüm 
Müdürleri için geçerlidir.  

Müdürler, hissedarlar tarafından Şirketin ticari faaliyetlerini hissedarlar adına yönetmek ve takip 
etmek üzere görevlendirilmiş kişilerdir. Bu nedenle, aşağıdaki İş Ahlakına göre davranmak ve 
ona uymak zorundadırlar.  
 
Genel  

1.   Müdürler, Şirketin çıkarlarını korumak ve kanunlar, Şirketin hedefleri ve Ana Sözleşmesine 
uymak ve  hissedarlar toplantılarında alınan kararlara uymak için dürüst ve doğru şekilde 
davranmalıdır.  

2.   Müdürler, Şirketin işletme faaliyetlerinin Şirketin politikaları ile uygun olduğunu denetlemeli  ve 
Şirketin işletme faaliyetlerini takip edip Şirketin, hissedarların, çalışanların ve paydaşların 
çıkarları doğrultusunda önerilerde bulunmalıdır.  

3.   Müdürler, ellerinden geldiğince, işletme faaliyetlerinin Şirketin,  hissedarların, çalışanların 
ve diğer paydaşların çıkarlarına uygun şekilde yürütüldüğünden  emin olmak için şirket 
yönetimini denetlemelidir.  

4.   Müdürler, her yönetim kurulu toplantısına ve hissedar toplantısına katılmaya teşvik edilir. 

Kararlar alırken, kendi bağımsız yargı yetkilerini kullanmalıdırlar.  

5.  Müdürler, işin normal seyri dışında, üçüncü taraflara kararlarını etkileyebilecek herhangi bir 
şey vermemeli veya üçüncü taraflardan bu tür şeyler kabul etmemelidir.  

Bu bakımdan, Müdürler doğrudan veya dolaylı olarak nakit veya başka türden bir şey kabul 
etmemeli veya teklif etmemeli ya da Şirketle iş yapan veya herhangi bir bağlantısı olan herhangi 
bir kamu görevlisinden, kurumdan ya da şirketten şahsi yardım talebinde bulunmamalı veya 
şahsi yardım talebini yerine getirmemelidir.  

Müdürler, işlerin üstlenildiği tüm yerlerde İş Ahlakının farkında olmalı ve buna uymalıdır. 
Ayrıca, doğrudan veya dolaylı olarak iş yapılan ülkelerde yürürlükte olan rüşvet ve yolsuzluğa 
ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilecek ve bunlara uyacaklardır.  

Çıkar Çatışmaları  

1.    Tüm Müdürler, kendilerini kendi çıkarlarının doğrudan veya dolaylı olarak Şirketin çıkarlarıyla 
çatışacak konuma sokmamalıdır. Ayrıca, görev veya konumları  sebebiyle, doğrudan veya 
dolaylı olarak kendi çıkarlarını göz etmemelidirler.  

2.   Müdürler, kendi veya başka kişilerin çıkarları için aynı nitelikte işleri gerçekleştirmemeli veya 
müdür olarak atanmalarına ilişkin karardan önce hissedarla toplantısında kendilerine 
bildirilmemişse, müdür oldukları Şirketin işleriyle  rekabet edemezler.  
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3.   Müdürler, sıradan bir ortaklıkta bir ortak veya sınırlı bir ortaklıkta sınırsız sorumlu bir ortak 
ya da aynı nitelikte ticari faaliyet gösteren özel ya da kamu şirketinde müdür olamaz, müdür 
olarak atanmalarına ilişkin karardan önce hissedarla toplantısında kendilerine bildirilmemişse, 

müdür oldukları Şirketin işleriyle rekabet edemezler.  

4.    Müdürler, doğrudan veya dolaylı olarak, çıkarlarının Şirketle çatıştığı  herhangi bir işlemi 
bildirmek zorundadır.  

5.    Müdürler, müdür olarak atanmalarına ilişkin karardan önce hissedarla toplantısında  kendilerine 
bildirilmemişse, kedilerinin veya başka şahısların çıkarına Şirketin veya onun iştiraklerinin 
mallarını satın alamaz veya satamaz ya da Şirkete veya onun iştiraklerinden mal satın 
alamaz ya da Şirket veya onun iştirakleriyle ticari faaliyetlerde bulunamaz.  

Şirketin Elinde Bulunan Menkul Kıymetlerle ilgili Beyan  

1.   Müdürler, Menkul Kıymetler ve Borsa Yasası B.E. 2535  uyarınca kural ve yönetmelikler ve 
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Ofisinde ellerinde bulunan menkul kıymetlere ilişkin 
yapılan değişikliklerde (“SEC Yasası 2535”) belirtildiği üzere, bilgileri açık ve eksiksiz olarak 
ifşa edecekler ve Şirketin hisselerine veya diğer menkul kıymetlerine (varsa) ilişkin bir rapor 
hazırlayacaklardır.  

  Şirketin müdürler tarafından elde tutulan, edinilen veya imha edilen hisseleri veya diğer 

menkul kıymetleri (varsa), SEC Yasası 2535'in 258. Kısmında belirtildiği üzere, Şirketin eşleri 
ve küçük çocukları tarafından elde tutulan, edinilen veya imha edilen hisseleri veya diğer menkul 

kıymetleri (varsa) olarak değerlendirilecektir.  

2.  Müdürler, Şirketin SEC Yasası 2535 kapsamındaki kanun; Tayland Menkul Kıymetler 
yönetmelikleri, bildirileri, emirleri ve gereklilikleri,  özellikle ilgili taraf işlemleri ve Şirketin 
önemli varlıklarının satın alınması veya imhası  ile ilgili bilgilerin ifşa edilmesine ilişkin 
yönetmelikler ve Tayland Onaylı Muhasebeciler ve Denetçiler Enstitüsü tarafından belirlenen 
muhasebe standartlarına uymasını sağlayacaktır.  

Şirkete Ait Bilgiler  

1.    Müdürler, gizli ve/veya yayınlamamış tüm şirket bilgilerini gizli tutacak ve yalnızca Şirketin ticari 
faaliyetleri için kullanacaktır.  

2.  Müdürler, gizli ve/veya yayınlanmamış tüm şirket bilgilerini ifşa etmeyecek ve söz konusu 
müdürün böyle bir ifşadan dolayı değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine  bakılmaksızın, 

bilgileri ifşa ederek kendilerine veya diğer şahıslara doğrudan veya dolaylı olarak çıkar 

sağlamayacaktır.  

3.   Müdürler, Şirketin şirkete ait bilgilere ilişkin yönergelerine ve Şirket Sekreterinin bu konudaki 
duyurularına uyacak ve bağlı kalacaktır.  
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