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A famous game, Red Alert, was an inspiration for Poramin Insom to jump into
the world of cryptocurrencies. He wanted to know how to hack the game,
developing a program to earn unlimited money for in-game purchases;
beating the competitors was the ultimate goal. His interest in hacking later
brought him to Johns Hopkins University where he earned a Master of Science
in Security Informatics. Poramin later became the team leader who created the
cryptocurrency, Firo (formerly Zcoin), one of the world’s top 100 most traded
coins. After that he founded Satang Corporation.

What Poramin Insom shared
Learn the market’s demand before developing the product
When Poramin launched his social wallet platform idea, the first problem he faced was user acquisition. There
wasn’t a market, and he didn’t yet understand the user demand.

Regulatory risk can stop your business
In 2018, Satang completed the fundraising of Bt600m for J Venture, which caused the SEC to issue an Emergency
Decree announcing that such fundraising would be subject to the SEC’s rules.

Being the first mover is not a rosy path for every business
Digital assets are still in the early phase of development in Thailand. Authorities have kept a very close eye on
this business, and new ideas could take time to execute due to regulatory constraints.

Cryptocurrencies are highly volatile; they’re not suitable for everyone
Investing in crypto is very risky; only invest if you can handle the risk. Another idea is that a beginner could
play it safe with their cryptocurrency investment by only owning Bitcoin. Alternatively, they could diversify
across the top 20 cryptocurrencies.

Teaching completes the loop of learning
Although learning by doing is a great way to learn, it does not give you 100% knowledge. You can grasp more
by teaching others. Therefore, the best way to learn is by reading, doing, and teaching.
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Poramin Insom
Title: Founder and Strategic Partner
Satang Corporation Company Limited
Education:
Master of Science in Security Informatics, Johns Hopkins University, USA
Bachelor of Engineering in Computer Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology,
Ladkrabang, Thailand
About the company:
Satang Corporation Company Limited (Satang) is one of the leading experts in cryptocurrency
in Thailand. The company’s founder previously established Zcoin—the privacy-focused
cryptocurrency. Satang aims to become the central digital asset service provider for Thailand.
The essential products are Satang Pro, a central platform for digital asset exchanges, and Satang
App, a digital wallet designed to connect with Satang Pro and banks to facilitate the access and
management of digital assets.
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เกม Red Alert ยอดนิยม ถือเป น็ เกมทีเ่ ป น็ แรงบันดาลใจให ้คุณปรมินทร์ อินโสม
ก้าวกระโดดเขา้ สู ่โลกแห่งเหรียญคริปโต เขาอยากรูว้ า่ จะแฮกเกมได้อย่างไร จนเกิด
การพัฒนาโปรแกรม เพือ่ ทีจ่ ะสามารถมีเงินได้อย่างไม่จำ� กัดในการเล่นเกม การชนะ
คูแ่ ข่งถือเป น็ เป ้าหมายสูงสุด ความสนใจของเขาทีม
่ ตี อ่ เรือ่ งการแฮกได้นำ� เขาเขา้ สูร่ วั้
มหาวิทยาลัย จอนส์ ฮอปกินส์ จนคว้าปริญญาโทด้านระบบรักษาความปลอดภัยของ
ข ้อมูล ในทีส่ ดุ คุณปรมินทร์กไ็ ด้กลายเป น็ หนึง่ ในผู ้สรา้ งเหรียญคริปโต Firo (เมือ่ ก่อนเรียก
ว่า Zcoin) ซึง่ เป น็ หนึง่ ใน 100 เหรียญทีม
่ กี ารซือ้ ขายมากทีส่ ดุ ในโลกและเขายังเป น็ ผู ้ก่อตัง้
บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชัน
่ ด้วย

คุณปรมินทร์แบ่งปันประสบการณ์ด้านใดบ้าง
เรียนรู ้ความตอ้ งการของตลาดก่อนการพัฒนาสินค้า

เมือ่ คุณปรมินทร์เริม
่ เป ิดระบบกระเป ๋าเงินดิจิทลั นัน
้ ป ัญหาแรกทีต่ ้องประสบก็คอื ไม่คอ่ ยมีคนใช ้งาน มีลกู ค้าน ้อยมาก
ทีส่ มัครเขา้ มา เนือ่ งจากตอนนัน
้ ยังไม่มตี ลาดด้านนี้ และคุณปรมินทร์เองก็ยงั ไม่เขา้ ใจถึงความต้องการของผู ้ ใชร้ ะบบ
การเงินดิจิทลั เท่าใดนัก

ความเสีย่ งด้านกฏหมายขอ้ บังคับต่างๆ สามารถหยุดธุรกิจของคุณได้

ในป ี 2018 บริษัท สตางค์สามารถระดมทุนได้ถึง 600 ล้านบาทให ้กับ J Venture เป น็ เหตุให ้ ก.ล.ต. ต้องประกาศ พ.ร.ก.
ฉุกเฉินว่าในการระดมทุนแบบนัน
้ จะต้องอยูภ่ ายใต้กฏของ ก.ล.ต.

หนทางของผู บ้ กุ เบิกทางธุรกิจนัน
้ ไม่ ได้ โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป

สินทรัพย์ดจิ ิทลั ยังอยู ่ในช่วงเริม
่ ต้นของการพัฒนาในประเทศไทย เจ้าหนา้ ทีข่ องรัฐได้จับตาดูธรุ กิจนีอ้ ย่างใกล้ชดิ และ
แนวคิดใหม่ๆ ก็อาจจะต้องใชเ้ วลาในการด�ำเนินการ เนือ่ งจากข ้อก�ำหนดกฎหมายต่างๆ

เหรียญคริปโตนัน
้ มีความผันผวนสูง ใช่วา่ จะเหมาะกับทุกคน

การลงทุนกับเหรียญคริปโตนัน
้ มีความเสีย่ งสูง คุณควรเลือกลงทุนต่อเมือ่ คุณสามารถรับมือกับความเสีย่ งนีไ้ ด้ ส�ำหรับ
ผูเ้ ริม
่ ลงทุนนัน
้ เพือ่ ความปลอดภัย ควรลงทุนเฉพาะบิทคอยน์ หรืออีกทางเลือกก็คอื สามารถกระจายการลงทุนกับ
เหรียญคริปโต 20 อันดับต้นๆ ได้

การสอนท�ำให ้การเรียนรู ้สมบูรณ์

แมว้ า่ การเรียนรู ้ด้วยการลงมือท�ำนัน
้ เป น็ วิธกี ารเรียนรู ท้ ดี่ ี แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าเราจะเรียนรู ้ ได้เต็มร ้อย คุณจะ
ได้ความรูเ้ พิม
่ มากขึน
้ จากการน�ำความรู น้ น
ั้ ไปสอนผู ้อืน
่ การเรียนรู ท้ ดี่ ท
ี สี่ ดุ คือเรียนรูจ้ ากการอ่าน การลงมือท�ำ และ
การสอน
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ปรมินทร์ อินโสม

ต�ำแหน่ง: ผู ้ก่อตัง้ และหุ น้ ส่วนทางกลยุทธ์
บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชัน
่ จ�ำกัด
การศึกษา:
ปริญญาโทด้านระบบรักษาความปลอดภัยข ้อมูล จากมหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์ สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัตบ
ิ ริษัท:
บริษท
ั สตางค์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (สตางค์) เป ็นอีกหนึง่ บริษท
ั ผูเชี
้ ย่ วชาญด้านเหรียญคริปโตในประเทศไทย ก่อน
หน้านีผ้ กู่ ้ อตัง้ บริษท
ั ได้คิดค้นเหรียญ Zcoin ขึน้ มาซึง่ เป ็นเหรียญทีเ่ น้นความเป ็นส่วนตัว บริษท
ั สตางค์ ตัง้
เป ้าหมายไว้ว่าจะเป ็นศูนย์กลางผู ้ให้บริการสินทรัพท์ดิจท
ิ ลั ในประเทศไทย บริการหลักๆ ทีส่ ตางค์มไี ด้แก่ Satang Pro
ศูนย์กลางการแลกเปลีย่ นสินทรัพย์ดิจท
ิ ลั และ Satang App กระเป ๋าเงินดิจท
ิ ลั ทีอ่ อกแบบมาเพือ่ เชือ่ มต่อ Satang
Pro เข้ากับธนาคารเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและจัดการสินทรัพย์ดิจท
ิ ลั
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Take a moment to introduce yourself.
My interest in technology started in middle
school when studying computers. I learned
how to build a computer, how to use it, and
what programs to use.
I went further to learn how to hack
a computer, like in the old movie
Minority Report. At that time, I studied
at Pathumkongka School at Ekkamai in
Bangkok, Thailand.

Welcome to Business
DNA, a chance to
dig into the essential
makeup of business
leaders and their
organizations. The
focus is not on the
short term but rather
on understanding
the driving forces of
a business. Our guest
today is Poramin
Insom, Founder and
Strategic Partner of
Satang Corporation.
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ขอต้อนรับเข้าสู่การ
สัมภาษณ์ Business
DNA การสัมภาษณ์ ที่
จะท�ำให้เราได้มีโอกาส
ได้เจาะลึกถึงความเป็น
ผู้น�ำของธุรกิจ และ
โครงสร้างขององค์กร
ซึ่งเราจะไม่พูดถึงระยะ
เวลาสั้นๆ เท่านั้น แต่
เราจะท�ำความเข้าใจถึง
แรงขับเคลื่อนธุรกิจ
ซึ่งแขกรับเชิญของเรา
ในวันนีค้ อื คุณปรมินทร์
อินโสม ผู้ก่อตั้ง
และหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์
ของบริษัท สตางค์
คอร์ปอเรชั่น

Google did not exist
In those days, Google did not exist. So, I
followed a community of people who were
already in the hacking industry. I got to know
a senior who studied at King Mongkut’s
Institute of Technology Ladkrabang,
Thailand. He was majoring in
Information Engineering.

แนะน�ำตัวเองเพื่ อท�ำความรูจ
้ ก
ั
ผมเริม
่ สนใจที่จะศึกษาเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ ตอนที่
ผมเรียนอยู ช่ น
ั้ มัธยมศึกษาตอ้ นต น้ ผมเรียนรู ว้ า่ จะ
ประกอบคอมพิวเตอร์อย่างไร ใช ้งานอย่างไร และ
ใช ้ โปรแกรมอะไรบ า้ ง
ตอนผมเรียนทีโ่ รงเรียนปทุมคงคาทีเ่ อกมัย ผม
ได้ศึกษาหาขอ้ มูลไปเรือ่ ยๆ จนถึงว่าจะแฮก
คอมพิวเตอร์เหมือนในหนังเรือ่ ง Minority Report
ในสมัยก่อนได้อย่างไร

ในสมัยที่ยง
ั ไม่มก
ี เู กิล
ในสมัยนัน
้ ยังไม่มกี เู กิล ผมก็เลยไปสืบเสาะติดตาม
กลุม
่ คนทีอ่ ยู ่ ในวงการแฮกอยู แ
่ ล้ว บังเอิญได้ ไปรู จ้ กั
กับรุน
่ พีค่ นหนึง่ ซึง่ เรียนอยูท
่ ลี่ าดกระบังฯ ด้านวิศวฯ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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“My
interest in
hacking started
after I played a
game called
Red Alert.”
Interested in hacking
That senior was interested in hacking and was a developer as well. He
was one of the leading programmers who used PHP programming or
coding language. He also wrote websites about hacking. He taught a course
about hacking and suggested I study it. In the course, he taught me how to hack
Windows, which has kept me interested in
hacking until today.

ความสนใจต่อการแฮก
รุ น
่ พีค
่ นนีเ้ ขาเองสนใจเรือ่ งการแฮกและก็พฒ
ั นาการแฮกด้วย เขาเป น็ คนแรกๆ ของประเทศในสมัยนัน
้ ทีใ่ ช ้
โปรแกรม หรือโค้ดภาษา PHP ศึกษาการเขียนโปรแกรม และเชายังเขียนเว็บไซต์รวมไปถึงการแฮกด้วย ต่อมา
เขาก็ได้รู จ้ กั คอร์สเรียนการแฮกมาคอร์สหนึ่ง และก็แนะน�ำใหผ้ มไปเรียนด้วย คอร์สนีส
้ อนผมถึงวิธกี ารแฮก
วินโดว์ ซึ่งท�ำใหผ้ มสนใจการแฮกมาจนถึงทุกวันนี้
ผมใช เ้ วลาหลังเลิกเรียน ในการท่องเว็บไซต์ตา่ งๆ ว่ามีเว็บไหนทีพ
่ อจะมีช อ่ งโหว่บ า้ ง ซึ่งเป น็ การเรียนรู แ้ บบตอ้ ง
ลงมือท�ำ ซึ่งท�ำใหผ้ มได้เรียนรูอ้ ะไรใหม่ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านัน
้ ไม่ ได้มส
ี อนในหอ้ งเรียน ผมตอ้ งเรียนรู ้ด้วยวิธขี องผมเอง

การศึกษาด้านระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล
พอผมเข า้ เรียนในชัน
้ มัธยมตอนปลาย ผมตัดสินใจที่จะเรียนต่อด้านวิศวฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตอนนัน
้ ผมคิดว่า
มันจะเป น็ พืน
้ ฐานต่อยอดใหก้ บ
ั ผมที่จะเรียนเฉพาะทางเกีย่ วกับการแฮกได้ และผมก็ได้เข า้ ไปเรียนคณะวิศวฯที่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้ คุณทหารลาดกระบัง
ตอนนัน
้ ผมมีเป ้าหมายชัดเจนว่าอยากเป น็ แฮกเกอร์ ผม
รู ้สึกว่าจะตอ้ งไปเรียนต่อต่างประเทศ หลังจากที่ผมได้
เรียน ภาษาอังกฤษ เพือ่ เตรียมความพรอ้ มทางภาษาแล้ว
ผมจึงได้เข า้ เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์ สาขา
การรักษาความ ปลอดภัยทางขอ้ มูล พ่อแม่ของผมตอ้ งกู ้
เงินเพือ่ ส่งผมเรียน เนือ่ งจากมหาวิทยาลัยนี้ถอื ว่าแพงเป น็
อันดับหนึ่งในสิบของประเทศอเมริกาเลยทีเดียว

After school, I would look at many websites to
see if they had any vulnerabilities. It was learning by
doing, which was my way of learning new things. Most
of the things that I have learned were not taught in the
classroom. I had to master them on my own.

Studies in Computer Engineering and Security Informatics
When I entered high school, I decided to continue my studies in Computer Engineering. I thought
it would be the foundational knowledge for me to specialize in hacking. That led me to study
Computer Engineering at King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Thailand.
I always wanted to be a hacker, and I felt that I needed to study abroad. I went to Johns Hopkins
University and majored in Security Informatics after learning English. My parents had to take a
loan so that I could undertake those studies. This university was one of the top 10 most expensive
universities in the US.

Why were you interested in hacking?
My interest in hacking started after I played a game called Red Alert. To get unlimited money
for in-game purchases, I had to install additional programs to help me earn money. I was quite
curious to know how one could hack the game, but no one knew how to create it. So, I was super
interested and wanted to create it myself. I did not want to be just a user.
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ท�ำไมถึงสนใจการแฮก?
ผมเริม
่ สนใจการแฮกหลังจากที่ผมได้เล่นเกม Red Alert ในสมัยนัน
้ ผมตอ้ งไปลงโปรแกรม
เพิ่มเติม เพือ่ ที่จะได้เงินไม่จ�ำกัดในการซือ้ ของในเกม ผมอยากรู ว้ า่ จะแฮกเกมนีไ้ ด้อย่างไร แต่ก็
ไม่มใี ครรู ว้ า่ มันถูกสร า้ งหรือพัฒนามาได้อย่างไร จึงท�ำใหผ้ มมีความสนใจทีอ่ ยากจะลองเป น็
คนสร า้ งมันขึน
้ มาเองบ า้ ง ไม่ ได้อยากเป น็ แค่ผู ้ ใช ้งานเท่านัน
้

“ผมเริม
่
สนใจการแฮก
หลังจากที่ผมได้
เล่นเกม Red
Alert”
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Where did the concept of ‘learning by
doing’ come from?
It began when I was in university. I noticed
that students who studied well struggled
to apply their knowledge. I realized that if
I wanted to be exceptional, I needed to try
something new.
Any negative aspect of learning by
doing?
Although learning by doing is a great way to
learn, it does not give you 100% knowledge.
You grasp more by teaching others. For me,
the best way to learn is by reading, doing,
and teaching.
How and why did you start Satang?
I was looking for a way to use my
cryptocurrency, Firo (formerly Zcoin), and
realized a need to create infrastructure. There
were very few developers and not enough
infrastructure to support the use of coins at
the time. There were only 3-4 primary players
like CoinBase in the US or Bitstamp in Europe
or Bitfinex. They were still young.
Building an infrastructure platform was
inexpensive. Initially, I intended to make it a
wallet instead of a coin exchange. I wanted to
create a platform where we could use coins.
As we developed it, we saw an opportunity
for Firo to be used worldwide.

How hard was it to take Satang from the
beginning to now?
The first problem we faced was user
acquisition. Very few customers signed up on
the platform. We did not have a market and

14

did not understand the users’ demands.
In a week, there were only 1-2 people who
signed up. We expected at least ten people
to sign up in the first week. The two people
who signed up did not even use the platform.
Our platform was a social wallet for people
to transfer cryptocurrency to each other. But
instead, they signed up to deposit Bitcoins.
What we thought would happen and what
actually happened were different.

The market was not ready
The market was not ready for a social wallet
and crypto. People were not interested in
transferring coins to each other.
We paused to see what the market wanted,
and that is when we learned that the
market was more interested in trading. So,
we changed from developing a wallet to
becoming an exchange platform. But we did
not throw away the social wallet. We only
changed the concept.

“Initially, I
intended to
make it a wallet
instead of a coin
exchange.”

“แต่เริ่มแรก
เราตั้งใจจะสร้าง
ให้เป็น ในรูปแบบ
กระเป๋าเงิน แทนที่จ ะ
เป็นการแลกเปลี่ยน
สกุลเหรียญเหมือน
ตอนนี้”

นอ้ ยมาก ตอนนัน
้ มีเจา้ หลักๆ แค่ 3-4 เจา้ เท่านัน
้ อย่าง
CoinBase ในสหรัฐฯ หรือ Bitstamp ในยุโรป หรือ
Bitfinnex พวกเขาพึ่งเริม
่ ด�ำเนินธุรกิจในเวลานัน
้
การสร า้ งแพลตฟอร์มตรงนีไ้ ม่ ได้มค
ี า่ ใช จ้ า่ ยทีส
่ ูงมาก
แต่เริม
่ แรกเราตั้งใจจะสร า้ งใหเ้ ป น็ ในรูปแบบกระเป ๋า
เงิน แทนที่จะเป น็ การแลกเปลีย่ นสกุลเหรียญเหมือน
ตอนนี้ เราอยากสร า้ งแพลตฟอร์มเพือ่ ใหเ้ หรียญได้ถกู ใช ้
งานได้จริงๆ และด้วยความทีเ่ ราเป น็ แพลตฟอร์ม เรา
เห็นโอกาสที่จะท�ำใหเ้ หรียญของเราสามารถถูกใช ้งานได้
จากทั่วโลก

แนวคิดการเรียนรูโ้ ดยการลงมือท�ำมาจาก
ไหน?

ตั้งแต่สร้างสตางค์จนถึงทุกวันนี้ เจออุปสรรค
ยากง่ายอย่างไรบ้าง?

เริม
่ จากสมัยตอนทีเ่ รียนในมหาวิทยาลัย จากการเห็น
คนอืน
่ ทีเ่ รียนหนังสือเก่งและสามารถสอบได้คะแนนดี
แต่กลับไม่สามารถน�ำความรู ้ ไปประยุกต์ ใช ้ ได้จริง ผม
เรียนรู ว้ า่ ถ้าอยากได้อะไรที่มากกว่านัน
้ ผมจ�ำเป น็ ตอ้ ง
ลองท�ำอะไรใหม่ๆ ด้วยตัวผมเอง

ป ัญหาแรกเลยตอนทีเ่ ริม
่ ท�ำสตางค์ขน
ึ้ มาก็คอื เรือ่ งการมี
ยอดผู ้ ใช ้ เพราะว่าลูกค้าไม่มาสมัคร ไม่มตี ลาด และยัง
ไม่เข า้ ใจตลาดอย่างเต็มที่ หรือตอบโจทย์ลกู ค้าได้อย่าง
ทีเ่ ราคิด

มีขอ
้ เสียของแนวคิดของการเรียนรูโ้ ดยการ
ลงมือท�ำไหม?
ถึงแม ว้ า่ การเรียนรู แ้ บบ learning by doing จะเป น็
วิธเี รียนรู ท้ ดี่ อี ย่างหนึ่ง แต่กไ็ ม่ ได้ ให ้ความรู เ้ ราแบบ
เต็ม 100% คุณจะได้ความรู เ้ พิ่มมากขึน
้ ถ้าหากคุณเอา
ความรู น้ ไี้ ปสอนคนอืน
่ ต่อ ถ้าจะให้ครบวงจรการเรียนรู ้
ทีด่ ท
ี ส
ี่ ดุ ผมว่ามันคือการอ่าน ลงมือท�ำ และสอนคนอืน
่

้ึ มา และ
ท�ำไมคุณจึงอยากสร้างสตางค์ขน
้ึ มาได้ยง
คุณสร้างสตางค์ขน
ั ไง?
ผมมองหาช่องทางที่จะใช เ้ หรียญดิจท
ิ ล
ั Firo (เริม
่ แรก
ชือ่ Zcoin) ทีผ่ มสรา้ ง โดยการสรา้ งโครงสรา้ งพืน
้ ฐาน
ทางโปรแกรมขึน
้ มาเพือ่ ใช ม้ น
ั ในสมัยนัน
้ คนทีท
่ ำ�
โครงสร า้ งพืน
้ ฐานทางโปรแกรมตรงนีเ้ พือ่ น�ำไปใช ย้ ังมี

สัปดาห์หนึ่งตอนนัน
้ มีสมัครมาแค่ 1-2 ราย มันไม่ ใช่
อย่างทีเ่ ราคิด เราคิดว่าอย่างนอ้ ยมันน่าจะเป น็ หลัก 10
ที่มาสมัคร มีแค่เพียงสองคนทีส
่ มัครมาและก็ไม่ ได้ ใช ้
งานเลย สิ่งทีเ่ ราท�ำเป น็ สังคมของกระเป ๋าเงิน เพือ่ ให ้
คนส่งหากัน แต่สิ่งที่ผู ้ ใช ้ ใชก้ ค
็ อื สมัครเพือ่ ฝากบิทคอยน์
ท�ำให ้สิ่งทีเ่ ราคิดกับสิ่งทีเ่ กิดขึน
้ มันคนละเรือ่ งกันเลย

้ ตลาดยังไม่พร้อม
ตอนนัน
ตลาดยังไม่พรอ้ มส�ำหรับการท�ำสังคมของกระเป ๋าเงิน
ส�ำหรับคริปโต เพราะคนไม่ ได้สนใจจะส่งเหรียญหากัน
ท�ำใหเ้ ราตอ้ งยอ้ นกลับมามองดูวา่ ตลาด ณ ป ัจจุบน
ั
ตอ้ งการอะไรกันแน่ เราก็เลยเห็นว่าตลาดส่วนใหญ่สนใจ
เรือ่ งการซือ้ ขายมากกว่า เราจึงผันตัวเราจากการท�ำ
กระเป ๋าเงินมาเป น็ การแพลตฟอร์มซือ้ ขายแลกเปลีย่ น
แต่ ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ ได้ทิ้งความคิดเรือ่ งกระเป ๋า
เงิน เราแค่เปลีย่ นแนวคิดเท่านัน
้

15

Pivoting to deposit and transfer
Instead of a social wallet, we built a simple deposit and transfer function. Eventually, we came
up with Satang App and Satang Pro. For Satang App, one could use Firo to make payments at
any store with a QR code or PromtPay. PromptPay is a Thai money-transfer service connecting
most Thai banks and allowing people to transfer money between bank accounts using only their
phone number or national ID number.

การหมุนเงินเพื่ อฝากและโอน

After I registered Satang Corporation as an exchange platform, we needed to scale up and hire
more developers. So, I needed to raise funds. I, therefore, changed the organizational structure
of Satang Corporation. The new entity is called Thai Digital Asset Exchange
(TDAX). We received five million baht from investors with whom we had
developed Firo.

หลังจากที่ผมเป ิดบริษัทสตางค์ คอร์ปอเรชัน
่ เพือ่ เป น็ แพลตฟอร์มแลกเปลีย่ น เราจ�ำเป น็ ตอ้ งจา้ ง
โปรแกรมเมอร์เพิ่ม ผมจะตอ้ งระดมทุน จึงจ�ำเป น็ ตอ้ งเปลีย่ นโครงสร า้ งบริษัทสตางค์ ใหม่ โดยชือ่ ว่า TDAX
หรือ Thai Digital Asset Exchange เราได้เงินลงทุนมา 5 ล้านบาท จากนักลงทุนทีส
่ ร า้ ง Firo มาด้วยกัน

“We
received
five million baht
from investors
with whom we
had developed
Firo.”

Listing a coin
Then we saw an opportunity to build a competitive advantage
by listing coins that our competitors did not have, such as Firo
and other local coins. We followed this with the coins that
were doing the initial coin offering (ICO).
Later, we helped J Venture, a subsidiary of Jay Mart PCL
(JMART), to build a peer-to-peer lending platform. They
were seeking to raise 100-400 million baht to develop
their platform. Initially, they wanted to raise funds through
borrowing from banks with low interest or from private investors.
We offered them a new way of raising funds through an initial coin
offering (ICO) by creating a new JFin Coin project.

The SEC, the Bank of Thailand, and the Senate got in touch
When we announced the ICO around the end of 2017, the SEC, the Bank of Thailand, and a
committee from Thailand’s Senate all contacted us. They required us to report what we were
doing. It was a pretty intense time when what we were doing became breaking news with the
declaration that the investment was not regulated by the SEC. This is because, at the time, there
was no law to apply to ICOs.
The birth of SEC’s ICO Portal
Three months later, in 2018, we helped J Venture complete the fundraising of 600 million baht. An
Emergency Decree was issued announcing that such fundraising in the future would be subject
to the SEC’s authority. It is now necessary to go through the SEC’s ICO Portal, where companies
that want to do an ICO must apply for approval.
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แทนที่จะเป น็ สังคมกระเป ๋าเงินก็เป น็ การฝากเข า้ ฝากออกธรรมดาส่งหากันได้ จนมาเป น็ Satang App และ
Satang Pro ส�ำหรับ Satang App เราสร า้ งมาเพือ่ ที่จะสามารถเอาเหรียญ Firo ไปใช จ้ า่ ยตามร า้ นค้าต่างๆ ที่มี
QR Code หรือ Promtpay. Promtpay เป น็ บริการโอนเงินในไทยทีเ่ ชือ่ มต่อกับธนาคารต่างๆ เพือ่ ให ้คนทั่วไปได้
ใช บ้ ริการการโอนเงินระหว่างธนาคารโดยการใช ห้ มายเลขโทรศัพท์มอื ถือ หรือเลขบัตรประชาชนเท่านัน
้

้ ทะเบียนเหรียญ
การขึน
ในเวลานัน
้ เราเลยเห็นโอกาสในการสร า้ งจุดแข็งโดยการจดเหรียญทีค
่ ูแ
่ ข่งของเราไม่มี เช่น Zcoin และเหรียญ
ทอ้ งถิน
่ อืน
่ ๆ จากการติดตามเหรียญทีก่ ำ� ลังท�ำ ICO
จากนัน
้ เราช่วย JMART เพือ่ สร า้ งแพลตฟอร์มการกูย้ ืมระหว่างกัน ซึ่งตอ้ งการระดมทุน 100-400 ล้านบาท
JMART ตอ้ งการระดมทุนจากธนาคารในดอกเบีย้ ทีต่ ำ�่ และระดมทุนจากนักลงทุนส่วนบุคคล เราเสนอทางเลือก
ใหม่ ในการระทุนโดยการจดทะเบียนเหรียญ (ICO) โดยการสร า้ งเหรียญ JFin

่ ก.ล.ต. แบงค์ชาติและวุฒส
เมือ
ิ ภาทราบข่าว
เมือ่ เราประกาศโครงการนีป
้ ระมาณปลายป ี 2017 เราถูกสอบถามจาก ก.ล.ต. แบงค์ชาติ และสมาชิกวุฒส
ิ ภา
เพือ่ ให ้ ไปรายงานว่าเราก�ำลังท�ำโครงการอะไรอยู ่ และกลายเป น็ ข่าวฮือฮา ณ ตอนนัน
้ และในเวลาเดียวกันทาง
ก.ล.ต. ก็ประกาศว่าการลงทุนนีไ้ ม่ ได้อยูภ่ ายใตก้ ารก�ำกับดูแลของ ก.ล.ต. เพราะว่าในขณะนัน
้ ไม่มกี ฎหมายเกีย่ ว
กับ ICO

การถือก�ำเนิดของ ICO Portal ของ ก.ล.ต.
สามเดือนถัดมาในป ี 2018 เราช่วย J Venture ระดมทุนส�ำเร็จได้เงินทุน 600 ล้านบาท มีการออก พ.ร.ก.
ฉุกเฉินว่าการระดมทุนแบบนีใ้ นอนาคตตอ้ งอยูภ่ ายใตก้ ารก�ำกับดูแลของ ก.ล.ต. ซึ่ง
หมายความว่า ถ้าจะลงทุนแบบนี้จ�ำเป น็ ตอ้ งผ่าน กฎ ICO Portal ของ ก.ล.ต.
ก่อน และคนทีป
่ ระกอบทีธ่ ุรกิจแลกเปลีย่ นสกุลติจท
ิ ล
ั ก็ตอ้ งขอใบอนุญาต
จาก ก.ล.ต.ด้วย
“เราได้เงิน

ลงทุนมา 5 ล้าน
บาท จากนักลงทุน
่ ร้าง Firo มา
ทีส
ด้วยกัน”
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Regarding regulation, Thailand is considered a highly regulated country
compared to the others that do not have that type of restriction. Is it a good
idea, or will the cost of compliance destroy the players?
From my involvement with a digital asset team, I am unsure if Thailand wants to be at the
forefront of regulation and law in this area or not because even the SEC in the US is not as
strict as Thailand.
As far as I know, the Thai legal team is careful and strict in enforcing
rules, regardless of the impact on the economy. The law in
Thailand is already much more than in the US.

In Thailand, the economies of scale for a
cryptocurrency exchange is tiny compared to
the US. So how can a Thai exchange or crypto
business survive unless its goal is global? With the
relatively low volume of Thai citizens’ trading,
the compliance cost is a considerable burden. Of
course, from the SEC’s perspective, they want to
protect investors. So how would these opposing
forces get resolved?
At present, there is no united or integrated regulatory
institution. They all work separately. The SEC makes
decisions independently. It is not clear to what extent
they communicate with the Revenue Department and the
Anti-Money Laundering Organization (AMLO) or not.

่ ค
ในทางด้านกฎหมาย คุณคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศทีม
ี วามเข้มงวดในด้านกฎหมาย
่ หรือไม่ มันเป็นสิ่งทีด
่ ห
มากกว่าประเทศอืน
ี รือมันจะท�ำลายผูเ้ ล่นในอุตสาหกรรมจากการมี
้ ?
ค่าใช้จ่ายในการท�ำตามกฎเกณฑ์ต่างๆ มากขึน
จากที่ผมได้คลุกคลีกบ
ั ทีมทรัพย์สน
ิ ทรัพย์ดิจท
ิ ล
ั ผมก็ไม่แน่ ใจว่าประเทศไทยอยากจะเป น็ แนวหน า้ ในเรือ่ งการ
ควบคุมและกฎหมายในด้านนีห
้ รือไม่ เพราะขนาด ก.ล.ต. ทีอ่ เมริกายังไม่เข ม้ งวดขนาดนีเ้ ลย
เท่าที่ผมทราบก็คอื ว่าทีมกฎหมายจะค่อนข า้ งระมัดระวังและเข ม้ งวดในการออกกฎมาก ไม่วา่ ผลกระทบทาง
ด้านเศรษฐกิจจะมากนอ้ ยแค่ ไหน ซึ่งในมุมมองของผมถือว่าความเข ม้ งวดของกฎหมายบ า้ นเรานัน
้ มีมากกว่า
อเมริกาเสียอีก

่ นเหรียญคริปโต ถือว่าเป็นธุรกิจทีม
่ ข
่ เทียบ
้ ธุรกิจการแลกเปลีย
ในประเทศไทยนัน
ี นาดเล็กเมือ
่ รุ กิจเหรียญคริปโตนีจ
้ ะอยูไ่ ด้เว้นเสียแต่ว่ามันจะเป็น
้ จะมีทางใดทีธ
กับประเทศสหรัฐฯ ดังนัน
้ ขายของคนไทยทีค
่ ่อนข้างต�่ำ มีคา่ ใช้จ่าย
ธุรกิจในระดับสากลใช่หรือไม่? ด้วยปริมาณการซือ
ในการปฏิบต
ั ก
ิ ารกลายเป็นภาระอย่างมาก ในมุมมองของ ก.ล.ต. แล้ว พวกเขาต้องการ
้ ะได้รบ
ปกป้องนักลงทุนทั้งหลาย ปัญหาตรงนีจ
ั การแก้ไขอย่างไรบ้าง?
ในป ัจจุบน
ั ยังไม่มกี ารร่วมกลุม
่ กันของภาครัฐ มีการท�ำงานทีแ
่ ยกส่วนกัน ก.ล.ต. ตัดสินใจเอง ซึ่งก็ไม่มี
ความชัดเจนว่า สือ่ สารกับสรรพากรและ ปปง. หรือไม่อย่างไร
จึงท�ำใหผ้ ู ป้ ระกอบการและผู ้ ใชต้ า่ งๆ ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรือ่ งของรายได้และภาษี
จากก�ำไร และยังส่งผลกระทบต่อผู ป้ ระกอบการและผู ร้ เิ ริม
่ ธุรกิจ เพราะไม่รู ว้ า่ จะท�ำอย่างไรต่อไป
กลายเป น็ ว่าการสร า้ งนวัตกรรมเริม
่ จากลงมือท�ำ แล้วค่อยไปเสีย่ งเอาทีหลังกับพัฒนาการด้าน
กฎขอ้ บังคับต่าง ๆ

The result is not in favor of the users, especially with income and
capital gain tax issues. It also affects other entrepreneurs and innovators
who don’t know what to do next. Right now, in the area of innovation, first
movers act and then deal with the ever-developing regulatory risks later.
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Financial institutions are not allowed to invest in cryptocurrency. Would you suggest they
consider adding crypto into their portfolio? Why?
Yes, they should consider adding crypto to a diversified portfolio or start a crypto fund. But it
depends on the risk tolerance of each fund. Because if you do not invest in crypto, you could lose an
investment opportunity with a potential return bigger than your current basket.

ถูกตอ้ ง เค้าควรที่จะลงทุน เพือ่ กระจายความเสีย่ งออกมา แต่กข็ น
ึ้ อยูก่ บ
ั ระดับความเสีย่ งที่รับได้ของแต่ละ
กองทุน เพราะถ้าไม่ลงทุนอาจะท�ำให ้คุณเสียโอกาสในการลงทุนที่มีผลตอบแทนทีด่ กี ว่าตะกร า้ ทีค
่ ณ
ุ มีอยู แ
่ ล้วก็ได้

Nowadays, there are several funds explicitly built for crypto investment. And in my view, there is
demand from customers who want to invest.

จริงๆ แล้วในป ัจจุบน
ั ก็มกี องทุนหลายกองทุนทีถ่ กู ตั้งขึน
้ มา เพือ่ ลงทุนในคริปโตโดยเฉพาะ และในมุมมองของผม
มันก็มค
ี วามตอ้ งการของนักลทุนทีอ่ ยากจะลงทุน

Therefore, if you do not have funds for crypto, your customers may find somewhere else to
invest their money. It might be at your competitors who have crypto funds. You do not want to
lose your customers by not having a crypto fund. If you have clients interested in investing in
crypto, you should open it as quickly as possible to have the first-mover advantage.

ดังนัน
้ ถ้าหากว่าคุณไม่มกี องทุนทีเ่ ป ิดลงในคริปโต นักลงทุนเหล่านัน
้ อาจจะไปลงทุนในบริษัทอืน
่ ทีเ่ ป น็ คูแ
่ ข่งของ
คุณทีเ่ ค้ามีกองทุนคริปโตก็ได้ ฉะนัน
้ คุณคงไม่อยากเสียลูกค้าจากการไม่เป ิดกองทุนคริปโต ถ้าหากว่ามีลกู ค้า
สนใจอยากลงทุนในคริปโต คุณก็ควรจะเป ิดใหเ้ ร็วทีส
่ ดุ จะได้เป น็ การได้ประโยชน์จากการเข า้ สู ต่ ลาดเป น็ ราย
แรกๆ ด้วย

What is your advice for those who want to invest in cryptocurrencies?
First, make sure you understand that cryptocurrencies are very risky. Do not invest unless you
have money that you could bear to lose. Be prepared for extreme volatility. A straightforward
way to invest is to buy only Bitcoin. Another alternative is to diversify into the top 10-20
cryptocurrencies.
Depending on your preference, you can also categorize your cryptocurrency
investment into sectors, such as energy-related coins or infrastructure coins like
Ethereum, Algorand, and Cardano. Or maybe privacy-related coins, such as Monero,
Zcash, and Firo.

Start with Bitcoin
But for those who are just starting in this industry, I would recommend starting with
Bitcoin first. You can then expand to other coins once you have more experience
managing Bitcoin. Some investors even use insurance company products to help them
manage the risk.
Once you have a good understanding of Bitcoin, you may consider
allocating about 70% Bitcoin and 30% to other cryptocurrencies. But
make this group of other currencies only about 2-4 others.

Some say that crypto is just a business idea, not an asset
class. Why is it considered another asset class?
We have to look at each coin individually. For example, tZERO, a
security token trading platform regulated by the US SEC, depends on
the gross revenue. It is not a new asset. It is just a shift in their business to
more digital and technological development.
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ส� ำหรับสถาบันการเงิน ตอนนี้ยง
ั ไม่ได้รบ
ั อนุญาตให้ลงทุนในสกุลเงินดิจท
ิ ล
ั คุณจะแนะน�ำให้
พวกเขาพิ จารณา เพิ่ มคริปโตลงในพอร์ตโฟลิโอหรือไม่ เพราะอะไร?

่ี นใจลงทุนในคริปโตอย่างไร?
คุณจะให้คำ� แนะน�ำกับผู้ทส
อย่างแรกเลยตอ้ งเข า้ ใจก่อนว่าการลงทุนในคริปโตมีความเสีย่ งสูงมาก อย่าลงทุนถ้าคุณรับผลขาดทุนไม่ ได้
เตรียมใจรับกับความผันผวนแบบสุดๆ หรือถ้าหากว่าอยากเล่นอย่างปลอดภัยก็ลงทุนแค่บท
ิ คอยน์อย่างเดียว
หรือทางเลือกคือกระจายความเสีย่ งในเหรียญคริปโตที่มส
ี ภาพคล่องล�ำดับ 10-20 ต น้ ๆ
แล้วแต่ความตอ้ งการของคุณเลย คุณอาจจะแบ่งเป น็ อุตสาหกรรมก็ได้ เช่น เหรียญทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับพลังงาน
หรือ Infrastructure coin อย่าง Ethereum Algogrand Cardano หรือในกลุม
่ เหรียญ Privacy coin ก็ได้อย่าง
Monero Zcash และ Firo เป น็ ต น้

เริม
่ จากบิทคอยน์
แต่สำ� หรับคนทีเ่ ริม
่ ต น้ ในวงการนี้ก็จะแนะน�ำแค่บท
ิ คอยน์ ไปก่อน พอเริม
่ รู แ้ ละมีประสบการณ์ ในการจัดการมาก
ขึน
้ หรือนักลงทุนบางรายใช บ้ ริษัทประกันมาช่วยจัดการในการรับประกันความเสีย่ งก็มี
เมือ่ คุณเข า้ ใจเรือ่ งบิทคอยน์ดแ
ี ล้วคุณก็สามารถขยายไปลงทุนในเหรียญอืน
่ ๆได้ โดยถือบิทคอยน์ตัวหลัก 70%
และอีก 30% เป น็ คริปโตตัวอืน
่ แต่ ให ้ลงในกลุม
่ นีเ้ พียง 2-4 เหรียญเท่านัน
้

บางคนบอกว่าคริปโตเป็นเพี ยงแนวคิดทางธุรกิจ ไม่ใช่สินทรัพย์ เพราะอะไรจึงถือว่าเป็น
่ ?
สินทรัพย์ประเภทหนึง
เราตอ้ งมาดูแต่ละเหรียญเลย อย่าง tZERO เป น็ โทเคนหลักทรัพย์ที่ซอื้ ขายบนแพลตฟอร์มภายใตก้ ารก�ำกับของ
ก.ล.ต. ประเทศสหรัฐฯ ซึ่งขึน
้ ลงตามรายได้ของบริษัท ไม่ ได้เป น็ ชัน
้ สินทรัพย์ ใหม่ มันแค่เปลีย่ นเทคโนโลยีเป น็
ดิจท
ิ ล
ั
แต่ละเหรียญมีลกั ษณะเฉพาะและการใช ท้ แ
ี่ ตกต่างกัน เราไม่สามารถเอาทุกเหรียญมารวมกัน แล้วบอกว่าเป น็
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“Each coin
has different
characteristics and
uses. ”

Each coin has different characteristics and
uses. We cannot put every coin together and
recognize them as a digital asset. Some coins
are bound to traditional investments.

Where do you see the crypto space five
years from now?
I think it will be more professional. If you
look at seven years back to 2013, everyone
was new to the concept. It was like everyone
loved technology and tried to make it a
business.
But in the future, crypto will rise to the
next level as it has moved from being for
hobbyists to becoming a more serious
business. In the future, I expect that crypto
will be something that everyone has access
to.

A CFA® in crypto?
There will be more institutions involved.
There will also be more certificates and
licenses for crypto to support the standard
of knowledge. It could be similar to having
the Chartered Financial Analyst® (CFA®)
designation, or like a certificate in finance.
The market will grow more than today and
will be systematic.

“แต่ละเหรียญมี
ลักษณะเฉพาะและ
การใช้ท่ีแตกต่าง
กัน”
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Recommended books for starters
1. Mastering Bitcoin: Programming the Open
Blockchain by Andreas M. Antonopoulos
2. Mastering Etheruem by Andreas M.
Antonopoulos, Gavin Wood

สินทรัพย์ดิจท
ิ ล
ั ได้ เพราะเหรียญบางเหรียญมันผูก
ไวก้ บ
ั สินทรัพย์ดั้งเดิม

อีก 5 ปีต่อจากนี้ คุณคิดว่าวงการคริปโตนี้
จะเป็นอย่างไร?
ผมมองว่ามันจะมีความเป น็ มืออาชีพมากขึน
้ ถ้า
หากว่ามอง 7 ป ยี อ้ นหลังไปป ี 2013 ทุกคนใหม่กบ
ั
แนวคิดนี้ เหมือนกับว่าทุกคนรักในเทคโนโลยีและ
พยายามท�ำใหม้ น
ั เป น็ ธุรกิจ
แต่ ในอนาคต คริปโตจะถูกยกระดับไปอีกขัน
้ จากการ
เป น็ แค่งานอดิเรกมาเป น็ ธุรกิจที่จริงจังมากขึน
้ ผม
คาดว่าในอนาคตทุกคนจะสามารถเข า้ ถึงคริปโตได้

่ วข้องกับเหรียญคริปโต
CFA จะเข้ามาเกีย
หรือไม่?
สถาบันต่าง ๆ จะเข า้ มาเกีย่ วขอ้ งมากขึน
้ จะมีใบ
รับรอง และใบอนุญาตรองรับเกีย่ วกับคริปโตมากขึน
้
เพือ่ รองรับมาตรฐานความรู ท้ างด้านนี้ คล้ายๆ กับ
การมี CFA ทางด้านคริปโต หรือ ใบรับรองในด้าน
การเงินที่มอี ยู แ
่ ล้ว ตลาดจะเติบโตอย่างเป น็ ระบบ
มากขึน
้ จากวันนี้

หนังสือแนะน�ำส� ำหรับผูส
้ นใจคริปโนมือใหม่
1. รู จ้ กั บิทคอยน์ โดย แอนด์เดรีย เอ็ม แอนโทโน
เปาโลส
2. รู จ้ กั อีเธอเรียม โดย แอนด์เดรีย เอ็ม แอนโทโน
เปาโลส และ เกวิน วูด
3. ทองดิจท
ิ ล
ั : บิทคอยน์ ความลีล้ บ
ั และการ
พลิกโฉมเงินตราของเหล่าเศรษฐี โดย นาธานเนียล
ป ๊อปเปอร์

3. Digital Gold: Bitcoin and the Inside Story of
the Misfits and Millionaires Trying to Reinvent
Money by Nathaniel Popper
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