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เตรียมพร้อมให้เท่าทนั
อาชญากรรมเศรษฐกิจยคุดิจิทลั
เพ่ือความเช่ือมัน่ตลาดทุน



ตลาดทุน

โลกท่ีเปล่ียนไปกบัตลาดทุน

การเปล่ียนแปลง
สู่ยคุดิจิทลั

การหาผลตอบแทน
ท่ีดีกว่า

ความท้าทาย
การบงัคบัใช้กฎหมาย

แนวโน้มอาชญากรรม

Volatility
Uncertainty
Complexity
Ambiguity
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การเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลั

สินค้า

Digital coins
Crypto currency

Digital securities

ตลาดทุน

ผูเ้ก่ียวข้องFintech
Youtuber/Influencer

Robo advisor
E-trading bot

สถานท่ี

Online trading platform

Digital asset exchange
Social network

ICO portal
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Volatility
Uncertainty
Complexity
Ambiguity



การหาผลตอบแทนท่ีดีกว่า

ดอกเบีย้ต า่ ประกนัเงินฝากลด

▪ Cyber theft
▪ Phishing
▪ Spyware/Malware/Ransomware

แนวโน้มอาชญากรรม

▪ ชกัชวนลงทุนท่ีไม่ได้รบัอนุญาตผา่นส่ือออนไลน์
▪ หลอกลวงลงทุน/แชรล์กูโซ่ท่ีอ้าง Digital assets
▪ ปล่อยข่าวเทจ็เพ่ือปัน่หุ้น Fake news
▪ ให้ข้อมลูภายในแก่กลุ่มปิดใน Social network

ผลิตภณัฑใ์หม่
ให้ผลตอบแทนสงู

“Search for yield”

กลุ่มเปราะบาง
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ความท้าทายการบงัคบัใช้กฎหมายในโลกดิจิทลั

01
โลกไร้พรมแดน
(Borderless)

02
ปกปิดตวัตน
(Anonymous)

03
ตวัตนเสมือน
(Autonomous)

04 ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์
สร้างง่าย ลบง่าย
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การบงัคบัใช้กฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ?

การด าเนินคดีต้องท าอย่าง
รวดเรว็ มีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรมต่อผูต้้องสงสยัและ
ผูท่ี้เก่ียวข้อง

จบให้เรว็ การลงโทษต้องส่งผลกระทบต่อ
ผูก้ระท าผิดโดยตรงและสาสม
ได้สดัส่วนกบัความร้ายแรงและ
เหน็ผลเรว็

เจบ็ให้จ า

การตรวจสอบและรวบรวม
ข้อเทจ็จริงพยานหลกัฐาน
เพ่ือพิสจูน์ความผิด ต้อง
ถกูต้อง ชดัเจนและเอาผิดได้

จบัให้ได้
เม่ือมีการท าผิดกฎหมาย 
ต้องค้นหาและติดตามเพ่ือให้พบ
การกระท าและผูก้ระท าได้อย่าง
ครบถ้วนและแม่นย า

หาให้เจอ
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หาให้เจอ

การบงัคบัใช้กฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ

จบให้เรว็
เจบ็ให้จ า

การตรวจสอบและรวบรวม
ข้อเทจ็จริงพยานหลกัฐาน
เพ่ือพิสจูน์ความผิด ต้อง
ถกูต้อง ชดัเจนและเอาผิดได้

จบัให้ได้

เทคโนโลยี

ความร่วมมือ ปรบั
กระบวนการ

แนวด าเนินการแผนยทุธศาสตร์

ข้อมูล
และ

เทคโนโลยี

ความรว่มมือ
ปรบั

กระบวนการ
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หาให้เจอ

เทคโนโลยี

ความร่วมมือ ปรบั
กระบวนการ

1)ใช้ Data &
Technology 

เพ่ือสืบค้นในโลกดิจิทลั
2) ช่องทางให้ช้ีเบาะแส 
LiveChat, Call 24x7

ร่วมมือ
หน่วยงานใช้

อ านาจ ความเช่ียวชาญ 
และเคร่ืองมือ เช่น DSI ปอศ 
ปอท กระทรวง DE กสทช 
สถาบนันิติวิทยาศาสตร์
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จบัให้ได้

เทคโนโลยี

ความร่วมมือ ปรบั
กระบวนการ

1)
ใช้ Data

Intelligence
& Automation

รวบรวมข้อเทจ็จริง
และพยานหลกัฐาน
2)การเกบ็หลกัฐาน

อิเลก็ทรอนิกส ์e-evidence

เสนอ
กฎหมาย

เพ่ือคุ้มครองพยาน
(Witness protection) 

คดีความผิดเก่ียวกบัตลาดทนุ

ร่วมมือ
หน่วยงานใช้

อ านาจ ความเช่ียวชาญ 
และเคร่ืองมือ เช่น DSI ปอศ 
ปอท กระทรวง DE กสทช 
สถาบนันิติวิทยาศาสตร์
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จบให้เรว็

เทคโนโลยี

ความร่วมมือ ปรบั
กระบวนการ

วาง
ระบบงาน

บริหารติดตาม
การท าคดีแบบ end to end 
ตัง้แต่เร่ิมรบัคดีจนลงโทษ

(e-case management)

ร่วมมือ
พนักงานสอบสวน
ท างานเป็นทีมตัง้แต่

เร่ิมตรวจพบการกระท า
ความผิดจนถึงด าเนินคดี

ทบทวน
กฎหมายปรบัหรือ

ลดขัน้ตอนสอบสวนให้
รวดเรว็และมีประสิทธิภาพ 

เช่น การสอบสวนโดย ก.ล.ต.?
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เจบ็ให้จ า

เทคโนโลยี

ความร่วมมือ ปรบั
กระบวนการ

สนับสนุน
กลไก Market force
การใช้สิทธิของผูถื้อหุ้น 

=> การฟ้องคดีแบบกลุ่ม                        
Class action

1)
ทบทวน

ลงโทษทางแพ่ง
(Civil sanction)

2)เสริมใช้โทษท่ีเหมาะสม เช่น 
ห้ามเป็นกรรมการผูบ้ริหาร  
ห้ามซ้ือขายหลกัทรพัย์



การด าเนินการเชิงป้องกนั

หาให้เจอจบัให้ได้

จบให้เรว็
เจบ็ให้จ า
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ข้อมลู
และ

เทคโนโลยี

ความ
ร่วมมือ

ปรบั
กระบวนการ

จบก่อนเจบ็
Informed investor
• Alert : Check First App, www.sec, www.เส่ียงสงู, SEC Facebook
• Data: SEC Check First, Bond Check
• Education: ให้ความรู้ผูล้งทนุผา่น ChatBot/LiveBot



ศกัรินทร ์รว่มรงัษี
รองเลขาธิการ ก.ล.ต.

ขอบคณุครบั


