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BELEID TOEZICHT INTERNE INFORMATIE EN GEBRUIK VAN  

 VERTROUWELIJKE INFORMATIE 

  

Het Beleid Toezicht Interne Informatie en Gebruik van Vertrouwelijke Informatie: 

 

1) De directieleden, managers, leidinggevenden en werknemers van het bedrijf zullen alle 

bedrijfsinformatie intern en vertrouwelijk behandelen, tenzij dit nodig is voor het functioneren van het 

bedrijf. 

 

 

2) De directieleden, managers, leidinggevenden en werknemers van het bedrijf zullen geen vertrouwelijke 

en/of bedrijfsinformatie openbaar maken om hier persoonlijk beter van te worden of anderen, hetzij 

direct, hetzij indirect, hiervan te laten profiteren ongeacht of dit voordeel daadwerkelijk ontvangen zal 

worden; en 

 

3) De directieleden, managers, leidinggevenden en werknemers van het bedrijf zullen de obligaties van 

het bedrijf niet verkopen, kopen, overdragen of toekennen door gebruik te maken van vertrouwelijke 

en/of interne bedrijfsinformatie en/ of overeenkomsten aangaan door gebruik te maken van 

vertrouwelijke en/of interne bedrijfsinformatie op een dusdanige manier dat dit op directe of indirecte 

wijze schadelijk zou kunnen zijn voor het bedrijf. Dit beleid is ook van toepassing op de partner en 

minderjarige kinderen van directieleden, managers, leidinggevenden en werknemers van het bedrijf. 

Overtredingen van dit beleid worden beschouwd als een zwaar delict. 

 

Nadat de aandelen van het bedrijf beursgenoteerd zijn bij de ‘Stock Exchange of Thailand’ 

(“SET”), zullen directieleden, leidinggevenden, managers, de verantwoordelijke voor de onderneming, 

auditor en werknemers van het bedrijf die deze aandelen aankopen, verkopen, aanbieden voor koop of 

verkoop of andere personen uitnodigen deze te kopen of verkopen of aanbieden deze te kopen of 

verkopen op een dusdanige wijze dat er misbruik gemaakt wordt van andere personen door het gebruik 

van interne informatie over veranderingen van de prijzen van de aandelen van het bedrijf die nog niet 

openbaar zijn gemaakt en waarbij toegang tot deze informatie mogelijk was vanwege de positie binnen 

het bedrijf. Ongeacht of dit gedaan is voor eigen belang of het belang van anderen, noch om deze 

informatie bekend te maken om zo beloont te worden door de persoon die bovenstaande handelingen 

uitvoert. Deze personen zijn als gevolg van deze schending strafbaar volgens de geldende regels voor 

handel met voorkennis. 

 

In het geval, directieleden, leidinggevenden, managers, verantwoordelijke voor de onderneming, auditor 

van het bedrijf aandelen of andere obligaties (indien bestaand) van het bedrijf aankopen of verkopen, dan 

zal deze persoon hiervan verslag uit moeten brengen aan de SEC binnen het tijdsbestek beschreven door 

SEC Act B.E. 2535. De voornoemde aankoop of verkoop van een dergelijk persoon geldt ook voor 

De aandelen en andere obligaties (indien bestaand) in bezit van partner en minderjarige kinderen. 


