รายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากกฎหมาย
ร่ างพระราชบัญญัติ ทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบับที..) พ.ศ. ....
กฎหมายใหม่

แก้ ไข/ปรับปรุง

ยกเลิก

หน่ วยงานของรัฐผู้เสนอร่ างกฎหมาย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(“สำนักงำน ก.ล.ต.”)
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติในเรื อง
(๑) ยุทธศำสตร์ที ๒ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
หัวข้อที ๔.๔ โครงสร้ำงพืนฐำน เชือมไทย เชือมโลก
หัวข้อที ๔.๕ พัฒนำเศรษฐกิจบนพืนฐำนผูป้ ระกอบกำรยุคใหม่
(๒) ยุทธศำสตร์ที ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริ หำรจัดกำรภำครัฐ
หัวข้อที ๔.๒ ภำครัฐบริ หำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็ นเป้ำหมำย
และเชื อมโยงกำรพัฒนำในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ และทุกพืนที
หัวข้อที ๔.๔ ภำครัฐมีควำมทันสมัย
หัวข้อที ๔.๗ กฎหมำยมีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับบริ บทต่ำง ๆ และมีเท่ำทีจำเป็ น
หัว ข้อที ๔.๘ กระบวนกำรยุติธ รรมเคำรพสิ ทธิมนุ ษยชนและปฏิบ ัติต่อประชำชน
โดยเสมอภำค
สอดคล้องกับแผนกำรปฏิรูปประเทศในเรื อง
(๑) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริ หำรรำชกำรแผ่นดิ น (ฉบับปรับปรุ ง)
กิจกรรมปฏิรูป ที ๑ กำรปรับ เปลียนรู ปแบบกำรบริ ห ำรงำนและกำรบริ กำรภำครั ฐ
ไปสู่ ร ะบบดิ จิทั ล ในส่ ว นที ๒ กิ จ กรรมปฏิ รู ป ที จะส่ ง ผลให้เ กิด กำรเปลี ยนแปลงต่อ ประชำ ชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ
(๒) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย
ประเด็น ปฏิ รูป ที ๒ ยกเลิกหรื อปรับปรุ งกฎหมำยทีล้ำสมัย และเป็ นอุป สรรคต่อ
กำรดำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพของประชำชน
ประเด็นปฏิรูปที ๑๐ มีกลไกส่งเสริ มกำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิ ทธิภำพยิงขึน

๒
(๓) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม
ประเด็นปฏิรูป ที ๒ กำรพัฒนำกลไกช่วยเหลื อและเพิมศัก ยภำพเพือให้ป ระชำชน
เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม
ประเด็นปฏิรูปที ๕ กำรปรับปรุ งระบบกำรสอบสวนคดีอำญำเพือให้มีกำรตรวจสอบ
และถ่วงดุลระหว่ำงพนักงำนสอบสวนกับพนักงำนอัยกำรอย่ำงเหมำะสม
ส่ วนที ๑
เหตุผลความจาเป็ นทีต้ องตรากฎหมายและผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากกฎหมาย
๑.

สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหา
๑.๑ ปัญหาคืออะไร สาเหตุของปัญหาคืออะไร และผลกระทบของปั ญหาคืออะไร
ปัจจุบัน พระรำชบัญญัตทิ รัสต์เพือธุรกรรมในตลำดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ (“พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ”)
มี บ ทบัญญัติบ ำงประกำรที อำจไม่เหมำะกับ สภำพกำรณ์ใ นปั จจุบ ันที เปลี ยนแปลงไป ไม่ทัน สมัย
และไม่รองรับ ต่ อควำมเปลียนแปลงทำงเทคโนโลยีทีมีก ำรพัฒ นำอย่ำ งรวดเร็ ว ไม่ส อดคล้องกั บ
สถำนกำรณ์ปัจจุบ ันหรื อยังไม่ สอดคล้องกับแนวทำงกำกับดูแลตำมมำตรฐำนสำกล สำนักงำน ก.ล.ต.
จึ งได้ศึก ษำกำรแก้ไขกฎหมำยที อยู่ภ ำยใต้กำรกำกับ ดูแ ลเพือปรั บปรุ ง กฎหมำยให้ส อดคล้องกับ
สภำพกำรณ์ ไม่เป็ นอุปสรรคต่อกำรดำรงชีวิตหรื อกำรประกอบอำชีพเพือไม่ให้เป็ นภำระแก่ประชำชน
ซึ งสอดคล้อ งกับ หลั ก กำรที บัญญัติ ไ ว้ใ นมำตรำ ๗๗ แห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณำจัก รไทย
พุทธศักรำช ๒๕๖๐ และพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ
ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีประเด็นแก้ไข พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ดังนี
กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในตลาดทุน
พ.ร.บ. ทรัส ต์ฯ ในปั จจุบ ัน มี บ ทบัญ ญัติบำงประกำรทีอำจไม่ ท ัน สมัย ต่อ
ควำมเปลี ยนแปลงทำงเทคโนโลยี เนื องจำกกำรดำเนิ น กำรในปัจจุ บัน ยังคงดำเนิ น กำรด้ว ยวิธีกำร
ทำงเอกสำร ทังในส่ วนทีภำคเอกชนต้องดำเนิ นกำรกับสำนักงำน ก.ล.ต. หรื อภำคเอกชนดำเนิ นกำร
ระหว่ ำ งกัน เอง เช่ น กำรออกใบอนุ ญ ำต ช่ อ งทำงกำรส่ ง เอกสำร กำรบอกกล่ำ ว กำรโฆษณำ
กำรติ ดประกำศไว้ในทีเปิ ดเผย ณ ทีทำกำรของผูป้ ระกอบธุรกิจ เป็ นต้น ซึงเป็ นอุปสรรคและภำระของ
ภำคเอกชนในกำรดำเนิ นกำร ประกอบกับพัฒนำกำรด้ำนเทคโนโลยีทีรวดเร็ ว รวมทังสถำนกำรณ์
กำรแพร่ ร ะบำดของโรคติ ด เชื อไวรั ส โคโรนำ 2019 (COVID-19) ได้ส่ ง ผลต่ อกำรเปลี ยนแปลง
เชิ งพฤติกรรม วิถีกำรดำรงชีวิต และรู ปแบบกำรดำเนิ นธุ รกิจ ทีให้ควำมสำคัญกับควำมรวดเร็ว ทันที
ทุกที ทุ กเวลำ (anything, anytime and anywhere) สำนักงำน ก.ล.ต. จึงเห็น ควรเสนอให้มีกำรแก้ไ ข

๓
พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ให้รองรับกระบวนกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ในตลำดทุนทังหมดและสร้ำงสภำพแวดล้อม
ดิจิทลั (digital ecosystem)
การจัดให้ มีมาตรการคุ้มครองพยาน
กำรรองรับสิ ทธิ ของบุคคลซึ งเป็ นพยำนในคดี อำญำให้ได้รับควำมคุ้มครอง
กำรปฏิบ ัติทีเหมำะสมและได้รับค่ำตอบแทนทีจำเป็ นและสมควรจำกรัฐ ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
พยำนในคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๖ (“พ.ร.บ. คุ้มครองพยำนฯ”) ยังไม่ครอบคลุมถึงพยำนที มำให้ถ ้อยคำ
ในชันทีสำนักงำน ก.ล.ต. ตรวจสอบและรวบรวมพยำนหลักฐำนโดยอำศัยอำนำจพนักงำนเจ้ำหน้ำที
ตำมมำตรำ ๖๒ แห่ง พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ เนื องจำก พ.ร.บ. คุ้ม ครองพยำนฯ กำหนดให้กำรคุ้มครองพยำน
ต่อเมือเป็ นคดีอำญำทีเข้ำสู่ กระบวนกำรชันสื บสวนสอบสวนของพนักงำนสอบสวน ชันพนักงำนอัยกำร
หรื อชันศำลแล้วเท่ ำนัน แต่พยำนในชันกำรตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริ งของสำนักงำน ก.ล.ต.
เป็ นพยำนที มี ค วำมสำคัญต่อ รู ป คดี แ ละสมควรได้รั บกำรปฏิ บัติ และคุ้ม ครองจำกรั ฐ เช่ น เดี ย วกับ
พยำนในคดีอำญำอื น ด้วยสภำพปั ญหำดังกล่ำว สำนักงำน ก.ล.ต. จึงมีควำมจำเป็ นและสมควรที จะต้อง
มีกลไกทีช่วยเอืออำนวยให้พยำนบุคคลซึ งเป็ นผูท้ ีได้เห็น ได้ยิน ได้รับทรำบ หรื อใกล้ชิดกับเหตุกำรณ์
กระทำผิดมำให้ควำมร่ วมมือโดยให้ข ้อเท็จจริ งและพยำนหลักฐำนเกี ยวกับ กรณี ทีสำนักงำน ก.ล.ต.
ตรวจสอบ ซึ งจะทำให้กำรรวบรวมข้อเท็จจริ งและพยำนหลักฐำนเพือดำเนิ นกำรกับผู้กระทำควำมผิด
มี ควำมสมบู รณ์ มำกยิ งขึ น อันจะส่ งผลให้กำรบังคับ ใช้ก ฎหมำยบรรลุ ผลสัมฤทธิ ทังในเชิ งป้ องกัน
ปรำบปรำม และยับยังกำรกระทำควำมผิด รวมทังสอดคล้องกับกำรรับรองสิทธิของบุคคลในกระบวนกำร
ยุติธรรม ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่ งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช ๒๕๕๐ และ พ.ร.บ. คุม้ ครองพยำนฯ
๑.๒ เหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซงในเรืองนี
กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในตลาดทุน
เพือลดข้อจำกัดทำงกฎหมำยที มี บทบัญญัติบำงประกำรที อำจไม่ทันสมัยต่อ
กำรเปลียนแปลงทำงเทคโนโลยี ทำให้เป็ นอุปสรรคต่อประชำชนในกำรประกอบธุ รกิจ และกำรดำเนิ นกำร
ในภำคตลำดทุนไม่สำมำรถดำเนิ นกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้ครบถ้วนทังระบบ รัฐจึงจำเป็ นต้องแทรกแซง
โดยกำรแก้ไขบทบัญญัตขิ องกฎหมำย
การจัดให้ มีมาตรการคุ้มครองพยาน
เพื อให้บุ ค คลที จะให้ข้อ มูล เบำะแสต่ อพนัก งำนเจ้ำ หน้ำ ทีตำมกฎหมำย
ที อยู่ ภ ำยใต้ก ำรกำกั บ ดู แ ลของสำนั ก งำน ก.ล.ต. ได้ รั บ ควำมคุ้ ม ครองในแนวทำงเดี ย วกับ
พ.ร.บ. คุ้มครองพยำนฯ อันเป็ น กำรเพิมมำตรกำรคุม้ ครองพยำนตังแต่ในชันตรวจสอบกำรกระทำ
ควำมผิด และเป็ นกำรรับรองสิ ทธิ ของบุคคลทีจะมำเป็ นพยำนตำมรัฐธรรมนูญแห่ งรำชอำญำจักรไทย
ช่วยสร้ำงควำมเชื อมันให้กบั พยำนในกำรมำให้ถอ้ ยคำให้ขอ้ มูลหรื อข้อเท็จจริ งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที

๔
อัน จะเป็ นกำรสนับ สนุ น กำรทำหน้ ำ ที ของพนั ก งำนเจ้ำ หน้ำ ที ตรวจสอบกำรกระทำควำมผิ ด
ได้มีประสิ ทธิภำพมำกขึน รั ฐจึงจำเป็ นต้องแทรกแซงโดยกำรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำย
๒.

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซง
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรแทรกแซงคืออะไร
๒.๑ กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในตลาดทุน
เพื อให้ ก ำรดำเนิ น กำรในภำคตลำดทุ น สำมำรถดำเนิ น กำรทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ได้ครบถ้วน ทังระบบ มีควำมชัดเจนในทำงกฎหมำย มีควำมทันสมัยและควำมยืดหยุ่นเพือให้สำมำรถ
รองรั บ สถำนกำรณ์ ที อำจเปลี ยนแปลงไปในอนำคต สำมำรถตอบสนองมี ค วำมทั น สมั ย ต่ อ
ควำมเปลี ยนแปลงทำงเทคโนโลยี และยกระดับ สภำพแวดล้อ มที เอื ออำนวยให้ผู ป้ ระกอบธุ รกิ จ
และตลำดทุนไทยแข่งขันได้
๒.๒ การจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน
เพือให้ควำมคุ้มครองพยำนให้ไ ด้รับควำมปลอดภัยในชีวิต ร่ ำงกำย และทรัพ ย์สิ น
และสร้ำงควำมเชือมันแก่พยำนในกำรมำให้ขอ้ มูลหรื อข้อเท็จจริ งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที ตังแต่ในชันที
กำรตรวจสอบกำรกระทำควำมผิด และในขณะเดียวกันเพือช่วยให้ พนักงำนเจ้ำหน้ำทีสำมำรถเข้ำถึ ง
พยำนหลักฐำนและบังคับใช้กฎหมำยกับผูก้ ระทำควำมผิดได้รวดเร็ วยิงขึน
๓.

การแก้ปัญหาในปัจจุบนั
๓.๑ วิธกี ารแก้ปัญหาทีดาเนินการอยู่ในปัจจุบันคืออะไร
กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในตลาดทุน
ปัจจุ บันสำนักงำน ก.ล.ต. มีกำรนำวิธี กำรทำงอิเล็กทรอนิกส์มำประยุกต์ใช้
ในกำรดำเนิ น กำรและมีก ำรพัฒ นำระบบกำรให้บ ริ กำรทำงอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ แ ล้ว (e-service) เช่ น
ระบบกำรยืนรำยงำน ยืนคำขอ และกำรเปิ ดรับเอกสำรออนไลน์ เป็ นต้น อย่ำงไรก็ดี กำรดำเนินกำรและ
กำรให้บริ กำรประชำชนโดยวิธี กำรทำงอิเ ล็กทรอนิ กส์ด ังกล่ำวยังมีข้อจำกัดในบำงเรื อง เนื องจำก
บทบัญญัติ ของกฎหมำยให้ด ำเนิ น กำรโดยวิธี ก ำรทำงเอกสำร เช่น กำรออกใบอนุ ญำต ช่ องทำง
กำรส่งเอกสำร กำรโฆษณำ กำรติดประกำศไว้ในทีเปิ ดเผย ณ ทีทำกำรของผูป้ ระกอบธุรกิจ เป็ นต้น
การจัดให้ มีมาตรการคุ้มครองพยาน
ปัจจุบ ัน หำกพยำนมีพฤติกำรณ์ทีอำจไม่ได้รับ ควำมปลอดภัยในชีวิต ร่ำงกำย
หรื อทรัพย์สินจำกกำรมำให้ถ้อยคำกับพนักงำนเจ้ำหน้ำที สำนักงำน ก.ล.ต. อำจพิจำรณำให้คำแนะนำ
แก่พยำนในกำรไปติดต่อเพือขอควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนของรัฐอืน เช่น สำนักงำนตำรวจแห่ งชำติ
เป็ นต้น ซึงพยำนดังกล่ำวอำจมีข้อจำกัดในกำรได้รับควำมคุ้มครอง เนืองจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
อำจพิจำรณำให้ควำมคุ้มครองพยำนต่อเมือเป็ นคดีอำญำทีเข้ำสู่กระบวนกำรสื บสวนและสอบสวนแล้ว

๕
และด้วยพฤติกำรณ์ควำมไม่ปลอดภัยที พยำนอำจได้รับ นัน กำรขอควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนของรัฐ
ดังกล่ำวอำจไม่ท ันท่วงทีก ับพฤติกำรณ์ควำมไม่ปลอดภัยดังกล่ำว จึงเห็นควรให้มี กลไกทำงกฎหมำย
ทีจะรองรับเพือช่วยเหลือหรื อคุม้ ครองพยำนทีมำให้ข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที
๓.๒ ต่างประเทศแก้ ปัญหานีอย่ างไร (ถ้ามี) และการดาเนินการดังกล่าวเหมาะสมกับ
สังคมไทยหรื อไม่ อย่ างไร
กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในตลาดทุน
คณะกรรมำธิกำรกำรค้ำระหว่ำงประเทศแห่งสหประชำชำติ (United Nations
Commission on International Trade Law - UNCITRAL) ได้มีกำรจัดทำกฎหมำยแม่แบบ (model law)
ทีเป็ นแนวทำงซึ งหลำยประเทศยอมรับและนำมำใช้เป็ นแนวทำงในกำรบัญญัติกฎหมำยภำยในของตน
เพือทำให้กฎหมำยของประเทศต่ำง ๆ มีควำมสอดคล้องระหว่ำงกัน (legal harmonization) ไม่ว่ำจะเป็ น
กฎหมำยแม่ แ บบว่ำ ด้ว ยกำรพำณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( Model Law on Electronic Commerce 1996)
ที รองรั บ สถำนะทำงกฎหมำยของข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กฎหมำยแม่ แ บบว่ ำ ด้ว ยลำยมื อ ชื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Model Law on Electronic Signatures 2001) ที รองรับสถำนะทำงกฎหมำยของลำยมือ
ชืออิเล็กทรอนิกส์ อนุสัญญำว่ำด้วยกำรใช้กำรติดต่อสือสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญำระหว่ำงประเทศ
(United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts)
ทีรองรับกำรทำสัญญำระหว่ำงประเทศในรู ปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ ๑ โดยกฎหมำยแม่แบบดังกล่ำว
บัญญัติขึนเพือรองรับสถำนะทำงกฎหมำยของข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอกับกำรทำเป็ นหนังสือ
หรื อหลัก ฐำนเป็ นหนัง สื อ กำรรั บ รองวิ ธี ก ำรส่ ง และรั บ ข้อมู ล อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ กำรใช้ล ำยมื อ ชื อ
อิเล็กทรอนิก ส์ ตลอดจนกำรรับฟังพยำนหลักฐำนทีเป็ นข้อมูลอิเ ล็กทรอนิ กส์ เพือเป็ นกำรส่ งเสริ ม
กำรทำธุ รก รรมทำง อิ เล็ ก ทร อนิ กส์ ใ ห้ น่ ำเชื อถื อ และมี ผ ล ในทำ งกฎหมำยเช่ น เดี ย วกั บ
กำรทำธุ รกรรมโดยวิธี กำรทัวไป ซึ งกฎหมำยเกียวกับธุ รกรรมทำงอิเล็กทรอนิ กส์ของประเทศไทย
ก็ได้รับอิทธิพลจำกกฎหมำยแม่แ บบดัง กล่ำวเช่ นเดียวกับ ต่ ำงประเทศทีได้รั บเอำกฎหมำยแม่แ บบ
มำพิจำรณำด้วยเช่นกัน โดยตัวอย่ำงของกฎหมำยต่ำงประเทศมีดงั นี
สิ งคโปร์ เป็ นหนึ งในประเทศแรก ๆ ในโลกทีนำกฎหมำยแม่ แ บบว่ ำด้ว ย
กำรพำณิ ช ย์อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ข อง UNCITRAL มำบัญญัติ เ ป็ นกฎหมำย Electronic Transactions Act
(“ETA”) บังคับ ใช้ ใ นปี พ.ศ. ๒๕๔๑ และปรับ ปรุ งแก้ไขในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เพือให้ส อดคล้องกับ
อนุ สั ญ ญำว่ ำด้ว ยกำรใช้ก ำรติ ด ต่อ สื อสำรทำงอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ในสั ญญำระหว่ำ งประเทศ ๒ ETA
สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/KnowledgeSharing/Electronic-Transactions-Act-the-Series_Ep1.aspx
๒
Excerpt of AGC Digest ๒๐๑๐ on Electronic Transactions Bill 2010
๑

๖
เป็ นกฎหมำยที ควบคุ มกำรใช้ก ำรสื อสำรทำงอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ สั ญญำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ลำยมื อ ชื อ
อิเล็กทรอนิกส์ และลำยมือชือดิจิท ัล เป็ นต้น๓ นอกจำกนี เมือเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ งคโปร์
ได้ผ่ำ นร่ ำ งปรั บ ปรุ งแก้ไ ขกฎหมำย ETA ในส่ ว นที เกี ยวกับ บัน ทึก ที โอนได้ ท ำงอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์
(electronic transferable records) ภำยใต้กฎหมำยดังกล่ำว ให้รวมถึงตรำสำรทีโอนเปลียนมือได้ด้วย๔
กฎหมำยกลำงสหภำพยุโรปว่ำด้วยวิธีกำรระบุตัวตนทำงอิเล็กทรอนิ กส์และ
กำรดำเนิ น กำรเกี ยวกับ ธุ ร กรรมทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที น่ ำเชื อถื อ (Regulation (EU) No 910/2014)๕
ซึงกำหนดกรอบกฎหมำยและมำตรฐำนกำรดำเนินกำรสำคัญเกี ยวกับกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
๖ ประเภท คือ e-Signature, Qualified Web Authentication Certificate, e-Timestamp, e-Seal, e-ID และ
Electronic Registered Delivery System๖ ส่ งผลให้ประชำชนในสหภำพยุโ รปสำมำรถใช้ป ระโยชน์
จำกสิ ท ธิ ข องตนทัวทังสหภำพยุ โ รปอย่ ำ งเต็ ม ที ในกำรดำเนิ น กำรธุ รกรรมทำงอิ เล็ กทรอนิ ก ส์
โดยมีควำมปลอดภัยและมีควำมน่ำเชือถือ๗
สหรั ฐ อเมริ กำมี ก ฎหมำยสำหรั บ ลำยมื อ ชื ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละสั ญ ญำ
อิ เล็ ก ท ร อนิ ก ส์ อ ยู่ ภ ำ ยใ ต้ Federal Electronic Signature in Global and National Commerce Act
(E-Sign Act) และ Uniform Electronic Transactions Act (UETA)๘ โด ยทั ว ไปแ ล้ ว UETA และ
The Electronic Transactions Act https://www.corporateservices.com/singapore/electronic-transactionsact-singapore/#eds
๔
Singapore’s Electronic Transactions Act Expanded to Include Transferable Instruments
https://www.jonesday.com/en/insights/2021/02/singapores-electronic-transactions-act-expanded
๕
Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on
electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive
1999/93/EC
๖
Regulation (EU) No 910/2014 Chapter I General Provisions Article 1 Subject matter (C) establishes a
legal framework for electronic signatures, electronic seals, electronic time stamps, electronic documents, electronic
registered delivery services and certificate services for website authentication. และรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
ที อำจเกิ ด ขึ นจำกกฎหมำย ร่ ำงพระรำชบัญญัติ กำรปฏิ บัติ รำชกำรทำงอิ เ ล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. .... อ้ำงถึ ง European
Commission, “Trust services identification” <https://ec.europa.eu/ digital-single-market/en/policies/trust-servicesand eidentification>
๗
General impacts on stakeholder groups All citizens will be able to carry out secure and trustworthy crossborder electronic transactions and take full advantage of their rights across the EU.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_12_403
๘
The Law of E-Signatures in the United States and Canada by Mark Tibberts
https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2020/03/the-law-esignatures-us-canada
๓

๗
The E-Sign Act บัญญัติ ขึ นเพื อรองรั บ กำรใช้บ ัน ทึ ก อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละลำยมื อ ชื ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ในทำงกำรค้ำเพือรับรองว่ำบันทึกและลำยมือชืออิเล็กทรอนิกส์รองมีผลทำงกฎหมำยเช่นเดียวกับเอกสำร
ที เป็ นกระดำษ (traditional paper documents) และลำยมื อ ชื อที ลงนำมด้ว ยหมึ ก (wet ink signatures)
และจะไม่ถูกปฏิเสธผลทำงกฎหมำยเพียงเพรำะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์๙
การจัดให้ มีมาตรการคุ้มครองพยาน
กำรคุ้มครองพยำนบุคคลของสหรั ฐ อเมริ ก ำบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำย
วิธีพิจำรณำควำมอำญำ หรื อทีเรี ยกว่ำ United States Code (USC) Title 18 Crime and Criminal Procedure,
Part II Criminal Procedure, Chapter 224 Protection of Witness (Section 3521) โดยบทบัญญัติ ดัง กล่ ำว
ให้อ ำนำจรั ฐ มนตรี ว่ ำกำรกระทรวงยุติ ธ รรมหรื ออัย กำรสู งสุ ดในกำรพิ จำรณำให้ค วำมคุ้มครอง
พยำนบุค คล (witness) หรื อพยำนบุคคลที สำคัญ (potential witness) ที มำเบิ กควำมให้แก่ รั ฐบำลกลำง
หรื อรัฐบำลมลรัฐในกระบวนพิ จำรณำคดี อำญำทีเกียวข้องกับ กำรกระทำขององค์กรอำชญำกรรมหรื อ
กำรกระทำควำมผิดอำญำร้ำยแรง
เยอรมนี มีกฎหมำยรองรับกำรคุ้มครองพยำนบุคคล เรี ยกว่ำ กฎหมำยว่ำด้วย
กำรคุ้มครองพยำนบุ คคลที ตกอยู่ใ นอัน ตรำย (Gesetz zur Harmonisierung des Schutzes gefährdeter
Zeugen-(ZSHG)) โดยบุคคลทีจะได้รับกำรคุม้ ครองต้องปรำกฏข้อเท็จจริ งว่ำ หำกไม่มีขอ้ มูลจำกบุคคนัน
จะ ทำ ให้ ก ำ รสื บสวนข้ อ เท็ จ จริ งหรื อก ำรค้ น หำ ที พั ก อำ ศั ย ข องผู้ ต้ อ ง หำก ระ ทำได้ ย ำ ก
หรื อ ไม่ อ ำจกระทำได้ และบุ ค คลดัง กล่ ำ วอำจเข้ำ รั บ กำรคุ ้ม ครองตำมกฎหมำยนี หำกบุ ค คลนัน
ให้ควำมยินยอมและปรำกฏเหตุอันควรเชื อได้ว่ำ อำจเกิดอันตรำยแก่ร่ำงกำย ชีวิต สุ ข ภำพ เสรี ภำพ
หรื อทรัพ ย์สิ นทีสำคัญ และจำเป็ นต้องใช้มำตรกำรคุ้ม ครองพยำนบุคคล และยังให้ค วำมคุ้ม ครอง
ไปถึงสมำชิกครอบครัวของบุคคลดังกล่ำวด้วย ทังนี หน่วยงำนทีมีหน้ำทีดำเนิ นกำรคุม้ ครองพยำนบุคคล
คือ ตำรวจ หรือ เจ้ำหน้ำที คุม้ ครองพยำน (Zeugenschutzdienststellen)๑๐
กำรคุ้มครองพยำนจึงเป็ นหลักกำรทีนำนำประเทศถือปฏิบ ัติและถือเป็ นพันธกิจ
ของรัฐที จะปกป้ อง คุ้มครองประชำชนในกรณี เกิ ดพฤติกำรณ์ ควำมไม่ปลอดภัยในกำรมำเป็ นพยำน
ซึงโดยหลักกำรกำรคุ้มครองพยำนบุคคลในต่ำงประเทศมี จุดประสงค์คุ้มครองพยำนบุ คคลในคดีอำญำ
เช่นเดียวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองพยำนฯ แต่แตกต่ำงกันในรำยละเอียด เช่น นิยำมของพยำน ฐำนควำมผิดทีจะ
ได้รับกำรคุม้ ครอง และหน่วยงำนทีทำหน้ำทีคุ้มครองพยำน
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อ้ำงอิงจำกบทควำม เรื อง กำรคุ้มครองพยำนทีเป็ นผู้ร่ว มกระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
พยำนในคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยนำงวรนำรี สิ งห์สุว งษ์ นักกฎหมำยกฤษฎีกำชำนำญกำรพิเศษ ฝ่ ำยกฎหมำย
กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๙

๑๐

๘
๔.

การรับฟังความคิดเห็น
ได้รับฟังควำมคิดเห็นของผูเ้ กียวข้องแล้ว
ได้นำผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นมำประกอบกำรวิเครำะห์ผลกระทบแล้ว

๕.

ความสัมพันธ์ หรือความใกล้เคียงกับกฎหมายอืน
ร่ ำงกฎหมำยนีมีควำมสัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกฎหมำยอืนหรื อไม่ อย่ำงไร
๕.๑ กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในตลาดทุน
กำรแก้ไขเพิมเติม พ.ร.บ. ทรัส ต์ฯ ในส่ วนนี สอดคล้องกับ พระรำชบัญ ญัติว่ ำด้วย
ธุ ร กรรมทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ งบั ญญัติ ร องรั บ สถำนะทำงกฎหมำยของข้อ มู ล
กำรทำธุ ร กรรม วิ ธี ก ำรส่ งและรั บ ข้อ มู ล ที อยู่ ใ นรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตลอดจนกำรรั บ ฟั ง
พยำนหลักฐำนทีเป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสอดคล้องกับ พระรำชกำหนดว่ำด้วยกำรประชุ มผ่ำ น
สื ออิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธี ก ำร เงื อนไข และมำตรฐำนกำรรั ก ษำ
ควำมมันคงปลอดภัย ของกำรประชุ ม ผ่ำ นสื อ โดยให้ถื อว่ำ กำรประชุ ม ผ่ำนสื ออิ เ ล็กทรอนิ ก ส์ ตำม
พระรำชกำหนดนี เป็ นกำรประชุ ม โดยชอบด้ว ยกฎหมำย และห้ ำ มมิ ใ ห้ ป ฏิ เ สธกำรรั บ ฟั ง ข้อ มู ล
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ำมพระรำชกำหนดนี เป็ นพยำนหลัก ฐำนในกระบวนกำรพิจ ำรณำตำมกฎหมำย
อี กทังเป็ นไปตำมแนวทำงของร่ ำงพระรำชบัญ ญัติก ำรปฏิบตั ิ รำชกำรทำงอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. ....
ซึ งมี เ จตนำปรั บ ปรุ ง โครงสร้ ำ งกำรปฏิ บตั ิ ง ำนของหน่ วยงำนของรั ฐ ให้เ อื อต่ อกำรนำเทคโนโลยี
มำใช้พัฒ นำประสิ ท ธิ ภำพกำรทำงำนของรัฐ และรั บ รองควำมมี ผลของกฎหมำยของกำรบริ กำร
ประชำชนทีทำโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
๕.๒ การจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน
กำรแก้ไขเพิมเติม พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ในส่ วนนี มีค วำมใกล้เคียงหรื อควำมสัมพันธ์กบั
พ.ร.บ. คุ้มครองพยำนฯ โดยจะบัญญัติ ห ลักกำรและกลไกในกำรคุ ้ม ครองพยำนที อำจไม่ ไ ด้รั บ
ควำมปลอดภัยในชีวิต ร่ำงกำย หรื อทรัพย์สินในลักษณะเช่นเดียวกับ พ.ร.บ. คุม้ ครองพยำนฯ
๖.

ผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากกฎหมาย
๖.๑ กฎหมายนีจากัดสิ ทธิหรือเสรีภาพ หรื อก่อให้เกิดหน้าทีหรื อภาระอะไรแก่ใครบ้า ง
กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในตลาดทุน
เนืองจำกเป็ นกำรแก้ไขกฎหมำยเกียวกับกำรดำเนิ นกำรต่ำง ๆ ในตลำดทุน
รวมทังกำรให้บ ริ กำรประชำชนด้วยวิธี กำรทำงอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ข องสำนัก งำน ก.ล.ต. จึ ง ไม่ ได้เ ป็ น
กำรจำกั ด สิ ทธิ ห รื อเสรี ภำพ หรื อก่ อ ให้ เ กิ ด หน้ ำ ที หรื อภำระแก่ ป ระชำชน อย่ ำ งไรก็ ต ำม
สำนัก งำน ก.ล.ต. มี ห น้ำ ที ในกำรปรั บ ปรุ ง หลัก เกณฑ์ล ำดับ รอง และวำงทำระบบเพื อรองรั บ
กระบวนกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ในตลำดทุน

๙
การจัดให้ มีมาตรการคุ้มครองพยาน
เนืองจำกกำรจัดให้มีมำตรกำรคุ้มครองพยำนใน พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ มีวตั ถุประสงค์
เพือมุ่งคุ้มครองควำมปลอดภัยในชีวิต ร่ ำงกำย และทรัพย์สิน ของพยำนและบุคคลใกล้ชิดกับพยำน
ตลอดจนกำรให้บุคคลดังกล่ำวได้รับ ค่ำตอบแทนที เหมำะสมจำกกำรเป็ นพยำน จึง ไม่มีบทบัญญัติ
ในลักษณะทีเป็ นภำระหรื ออุปสรรคต่อกำรดำรงชีวิตหรื อกำรประกอบอำชีพของประชำชน
๖.๒ มีมาตรการป้ องกัน แก้ ไข คุ้มครอง หรื อเยียวยาให้ แก่ ผ้ไู ด้รับผลกระทบตาม ๖.๑ อย่างไร
ไม่มี เนืองจำกไม่กระทบต่อสิ ทธิหรื อเสรี ภำพ หรื อก่อให้เกิดภำระหน้ำแก่ผใู ้ ด
๖.๓ กฎหมายนีจะก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ประเทศ สังคม หรือประชาชนอย่ างไร
กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในตลาดทุน
กำรรั บ รองกำรมีผ ลทำงกฎหมำยของกำรดำเนิ น กำรทำงอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
ในตลำดทุ น จะเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกและลดภำระให้ แ ก่ ป ระชำชนและภำคตลำดทุ น
ในกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดของกฎหมำยต่ำง ๆ ทังในส่วนทีเป็ นกำรดำเนินกำรระหว่ำงภำคเอกชนกับ
สำนักงำน ก.ล.ต. หรื อกำรดำเนิ นกำรระหว่ำงภำคเอกชนด้ว ยกัน เช่น กำรขออนุ ญำต กำรรำยงำน
กำรส่ ง หรื อยื นเอกสำร กำรบอกกล่ำวเป็ น หนัง สื อ กำรจัด ทำข้อมูล กำรเปิ ดเผย กำรลงลำยมือชื อ
กำรชำระรำคำ หรื อกำรดำเนิ นกำรอืนใด รวมทังกำรแจ้งควำม ประกำศ หรื อโฆษณำข้อควำมใด ๆ
ให้บุคคลอืนหรื อประชำชนทรำบในหนังสือพิมพ์รำยวัน สิ งตีพมิ พ์อืนใดตำมกฎหมำย หรื อ ณ สถำนทีใด ๆ
ดำเนินกำรในรู ปแบบหรื อช่องทำงอิเล็กทรอนิ กส์
อี ก ทั งจะช่ ว ยให้ ส ำนั ก งำน ก.ล.ต. สำมำรถพัฒ นำประสิ ทธิ ภ ำพและ
เพิมควำมรวดเร็ ว ในกำรปฏิ บตั ิ งำนและกำรให้บ ริ ก ำรแก่ ป ระชำชนได้อย่ำงมี นัยสำคัญ เนื องจำก
เจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต. จะสำมำรถนำวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรปฏิบตั ิงำน
การจัดให้ มีมาตรการคุ้มครองพยาน
กำรให้ค วำมคุ ม้ ครองพยำนในชันกำรตรวจสอบกำรกระทำควำมผิดของ
พนั ก งำนเจ้ำ หน้ำ ที สำนัก งำน ก.ล.ต. จะเอื อให้ ส ำนั ก งำน ก.ล.ต. มี ช่ อ งทำงได้รั บ ข้อ มู ล และ
พยำนหลักฐำนสำคัญทีจะนำไปขยำยผลหรื อเจือสมกับพยำนหลักฐำนในคดี ทำให้พยำนหลักฐำน
มีนำหนักในกำรดำเนิ นกำรตำมกฎหมำยกับผูก้ ระทำควำมผิดในกำรบังคับใช้กฎหมำยด้วยมำตรกำร
ทำงอำญำได้มำกยิงขึน อันส่ งผลตอควำมเชื อมันของนักลงทุน ในขณะเดียวกันก็เป็ นกำรรับรองสิ ทธิ
ตำมรัฐธรรมนูญให้แก่บุคคลทีชีเบำะแสหรื อพยำนได้รับควำมปลอดภัยในชีวิต ร่ ำงกำย หรื อทรัพย์สิน
อันเป็ นกำรให้ควำมคุม้ ครองแก่พยำนตลอดสำยตังแต่ใ นชันทีสำนักงำน ก.ล.ต. ตรวจสอบรวบรวม
พยำนหลักฐำนจนถึงชันพิจำรณำคดีของศำล

๑๐
๗.

ความพร้ อมและต้นทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
๗.๑ หน่ วยงานผู้ รับ ผิด ชอบ สำนัก งำน ก.ล.ต. ทังนี ในประเด็น กำรจัดให้มีม ำตรกำร
คุม้ ครองพยำน สำนักงำน ก.ล.ต. และกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรี ภำพ ร่ วมเป็ นหน่วยงำนผูร้ ับผิดชอบ
๗.๒ มีแนวทางและระยะเวลาเตรี ยมการในการปฏิบัติตามหรื อบัง คับ การให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายอย่ างไรและมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ เพืออานวยความสะดวกหรื อลดขันตอนและค่าใช้ จ่า ย
ในการดาเนินการหรื อไม่
ในปัจจุบ ัน สำนักงำน ก.ล.ต. ได้ดำเนิ นกำรต่ำง ๆ อันเป็ นกำรสนับสนุนและรองรับ
กระบวนกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ภำยใต้กรอบกฎหมำยปัจจุบ ันด้วย เช่ น ออกกฎลำดับรองหรื อระเบียบ
วิธีปฏิบ ัติทีเกียวข้องและพัฒนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื อเปิ ดช่องให้ส ำมำรถยืนคำขอ รับส่ งเอกสำร
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
นอกจำกนี สำนัก งำน ก.ล.ต. จะมี กำรทำควำมตกลงกับสำนักงำนคุ ้มครองพยำน
กรมคุ้มครองสิ ท ธิแ ละเสรี ภ ำพ กระทรวงยุติธ รรม เพือประโยชน์ในกำรพิจ ำร ณำ กำรดำเนิน กำร
และกำรจัดให้มี มำตรกำรคุ้มครองพยำน รวมถึงซักซ้อมควำมเข้ำใจระหว่ำงหน่วยงำนเกียวกับขันตอน
ในกำรปฏิบ ัติงำนต่ ำง ๆ โดยมุ่งเน้นกำรใช้ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นช่องทำงหลักในกำรประสำนงำน
ระหว่ำงกันเพือควำมรวดเร็ว เช่น อีเมล หรือ โปรแกรมหรื อแอปพลิ เคชันกำรสนทนำออนไลน์สำหรับ
กำรดำเนิ น กำรในส่ ว นของกำรกัน พยำน สำนั ก งำน ก.ล.ต. จะเสนอหลัก เกณฑ์แ ละเงื อนไข
ในเรื องดังกล่ำวเพือให้คณะกรรมกำร ก.ล.ต. พิจำรณำ
๗.๓ มี แนวทางและระยะเวลาในการสร้ างความเข้ าใจให้ แ ก่ ประชาชนและหน่ ว ยงาน
ทีเกียวข้องกับการปฏิบัต ิตามและการบังคับการให้เป็ นไปตามกฎหมายอย่ างไร
สำนักงำน ก.ล.ต. มีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสือต่ำง ๆ ของสำนักงำน เช่น เว็บไซต์ ของ
สำนักงำน ก.ล.ต. เพจ facebook ของสำนักงำน ก.ล.ต. ออกข่ำวในหนังสื อพิมพ์ ส่ งอีเมลและจัดประชุม
ทำควำมเข้ำใจพระรำชบัญญัติฉบับนี ให้กบั ผูม้ ีส่วนเกียวข้องทรำบ และ สำนักงำน ก.ล.ต. จะจัดทำ
บันทึกควำมร่ วมมือ (MOU) กับหน่วยงำนทีเกียวข้องเพือประสำนควำมร่ วมมือในด้ำนกำรปฏิบัติง ำน
ให้มีประสิทธิภำพและสัมฤทธิผล เช่น สำนักงำนตำรวจแห่ งชำติหรื อกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็ นต้น
๗.๔ ต้ นทุนหรื อค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าต้อ งใช้ ใ นการปฏิบัติตามและบังคับ การให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายในระยะ ๓ ปี แรก
ไม่ มี ค วำมจำเป็ นในกำรเพิ มอัต รำกำลัง คน และกำรปฏิ บั ติ แ ละบัง คับ กำรตำม
พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ จะใช้งบประมำณในกำรดำเนินกำรเดิม

๑๑
๘.

ผลกระทบโดยรวมทีอาจเกิดขึนจากกฎหมาย
๘.๑ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในตลาดทุน
กำรรับรองให้กำรดำเนิ นกำรทำงอิเล็กทรอนิ กส์มีผลทำงกฎหมำยทีชัดเจน
จะส่ งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนืองจำกกำรใช้ระบบอิ เล็กทรอนิ กส์จะเป็ นกำรปรับปรุ ง
ประสิ ทธิภำพในกำรดำเนิ นกำรต่ำง ๆ เพือควำมง่ำยในกำรประกอบธุ รกิจ (Ease of Doing Business)
อำนวยควำมสะดวก ลดระยะเวลำ ลดภำระให้แก่ป ระชำชนและภำคตลำดทุน รวมทังยกระดับ ให้
กระบวนกำรต่ำง ๆ มีควำมโปร่ งใสมำกขึน ซึ งเป็ นปั จจัยสำคัญทีเอื ออำนวยให้ผูป้ ระกอบธุ รกิจและ
ตลำดทุนไทยแข่ง ขันได้ เชื อมโยงสู่ ส ำกลได้รวดเร็ว และทำให้ผู ้ลงทุน และกิจ กำรเข้ำ ถึงตลำดทุน
ได้สะดวก นอกจำกนี ยังส่งผลให้ภำพลักษณ์และควำมน่ำเชือถือของตลำดทุนไทยอยูใ่ นระดับทีสู งขึน
ซึงเป็ นผลดีต่อเศรษฐกิจ
การจัดให้ มีมาตรการคุ้มครองพยาน
กำรคุ้ม ครองพยำนจะเพิมควำมเชื อมันให้ป ระชำชนในกำรให้ข้อ มูล หรื อ
ถ้อยคำแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที และส่ งผลโดยตรงให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีมีโอกำสเข้ำถึงพยำนหลัก ฐำน
ได้รวดเร็ วและมีประสิทธิภำพมำกขึน สร้ำงควำมเชือมันให้ภำคเอกชนและส่งผลดีทำงตรงต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ ซึ งจะทำให้ ภ ำพลัก ษณ์ แ ลควำมน่ ำ เชื อถื อ ของประเทศไทยอยู่ ใ นระดับ ที สู ง ขึ น
อันเป็ นกำรกระตุน้ เศรษฐกิจและกำรลงทุนจำกทังภำยในและต่ำงประเทศ
๘.๒ ผลกระทบต่อสังคม
กำรรั บ รองและคุม้ ครองสิ ท ธิ ข องพยำนในคดี ควำมผิด ที เกิดขึนในตลำดทุน ตังแต่
ในชันตรวจสอบกำรกระทำควำมผิดของพนักงำนเจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต. จะเพิมประสิ ทธิภำพ
และสนับสนุนให้รัฐสำมำรถบังคับใช้กฎหมำยกับผูก้ ระทำควำมผิดได้รวดเร็ วขึน อันส่ งผลให้สังคม
เกิดควำมสงบสุข มีโอกำสเท่ำเทียมในกำรลงทุน ไม่เกิดกำรเอำรัดเอำเปรียบ และเสริ มสร้ำงคุณลักษณะ
ทีดีให้พลเมืองในสังคมทีจะกล้ำพูดและกล้ำเผชิญหน้ำกับสิ งทีผิดปกติหรื อไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย
๘.๓ ผลกระทบต่อสิ งแวดล้ อมหรื อสุ ขภาวะ
ไม่มี
๘.๔ ผลกระทบอืนทีสาคัญ
ไม่มี

๑๓
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

นำงสำวฐิตริ ั ตน์ หำญพิท กั ษ์พงศ์
นำงปรัช ญำภำ ไชยกิจ
นำงสำวรวีวรรณ กระต่ำยทอง
นำงสำวสิ รินทร์พชั ร ตงศิริ

โทรศัพท์ ๐-๒๒๖๓-๖๐๑๔
โทรศัพท์ ๐-๒๒๖๓-๙๖๖๓
โทรศัพท์ ๐-๒๒๖๓-๖๐๑๒
โทรศัพท์ ๐-๒๒๖๓-๙๕๑๙

อี เมล thitirat@sec.or.th
อี เมล pratchay@sec.or.th
อี เมล raweevan@sec.or.th
อี เมล sirinpat@sec.or.th

