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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. 

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.

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.

6 7



เกม Red Alert ยอดนยิม ถอืเป น็เกมทีเ่ป น็แรงบนัดาลใจใหค้ณุปรมนิทร ์ อนิโสม 
กา้วกระโดดเขา้สู ่โลกแหง่เหรยีญครปิโต เขาอยากรูว้า่จะแฮกเกมไดอ้ยา่งไร จนเกดิ
การพัฒนาโปรแกรม เพือ่ท่ีจะสามารถมเีงนิไดอ้ยา่งไมจ่�ากดัในการเลน่เกม การชนะ

คูแ่ขง่ถอืเป น็เปา้หมายสงูสดุ ความสนใจของเขาทีม่ตีอ่เรือ่งการแฮกไดน้�าเขาเขา้สูร่ัว้
มหาวทิยาลยั จอนส ์ ฮอปกนิส ์ จนควา้ปรญิญาโทดา้นระบบรกัษาความปลอดภยัของ
ขอ้มลู ในทีส่ดุคณุปรมนิทรก์ไ็ดก้ลายเป น็หนึง่ในผูส้รา้งเหรยีญครปิโต Firo (เมือ่กอ่นเรยีก
วา่ Zcoin)  ซึง่เป น็หนึง่ใน 100 เหรยีญทีม่กีารซือ้ขายมากทีส่ดุในโลกและเขายงัเป น็ผูก้อ่ตัง้
บรษิัท สตางค์ คอรป์อเรชัน่ดว้ย

ปรมนิทร ์ อนิโสม  
ต�าแหนง่: ผูก้อ่ตัง้และหุน้สว่นทางกลยทุธ ์   

บรษิัท สตางค์ คอรป์อเรชัน่ จ�ากดั  

การศกึษา:  

ปรญิญาโทดา้นระบบรกัษาความปลอดภยัขอ้มลู จากมหาวทิยาลยัจอนส ์ ฮอปกนิส ์ สหรฐัอเมรกิา

ปรญิญาตรี สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอรจ์ากสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั

ประวตับิริษัท: 

บรษิทั สตางค ์คอรป์อเรชัน่ จ�ากดั  (สตางค)์ เปน็อกีหนึง่บรษิทัผูเ้ชีย่วชาญดา้นเหรยีญครปิโตในประเทศไทย กอ่น 

หนา้นีผู้ก้อ่ตัง้บรษิทัไดค้ดิคน้เหรยีญ Zcoin ขึน้มาซึง่เปน็เหรยีญทีเ่นน้ความเปน็สว่นตวั บรษิทัสตางค ์ ตัง้ 

เปา้หมายไวว้า่จะเปน็ศูนยก์ลางผู ้ใหบ้รกิารสินทรัพทด์จิทิลัในประเทศไทย บรกิารหลักๆ ทีส่ตางคมี์ไดแ้ก ่Satang Pro 

ศนูยก์ลางการแลกเปลีย่นสนิทรพัยด์จิทิลั และ Satang App กระเปา๋เงนิดจิทิลัทีอ่อกแบบมาเพือ่เชือ่มตอ่ Satang 

Pro เขา้กับธนาคารเพือ่อ�านวยความสะดวกในการเขา้ถึงและจดัการสินทรัพยด์จิทิลั

คุณปรมินทร์แบ่งปันประสบการณ์ด้านใดบ้าง

เรยีนรูค้วามตอ้งการของตลาดกอ่นการพฒันาสนิคา้
เมือ่คณุปรมนิทรเ์ริม่เป ดิระบบกระเปา๋เงนิดจิิทลันัน้ ปญัหาแรกทีต่อ้งประสบกค็อืไมค่อ่ยมคีนใชง้าน มลีกูคา้นอ้ยมาก

ทีส่มคัรเขา้มา เนือ่งจากตอนนัน้ยงัไมม่ตีลาดดา้นนี้ และคณุปรมนิทรเ์องกย็งัไมเ่ขา้ใจถงึความตอ้งการของผู ้ใชร้ะบบ 

การเงนิดจิิทลัเทา่ใดนกั

ความเสีย่งดา้นกฏหมายขอ้บังคบัตา่งๆ สามารถหยดุธุรกิจของคณุได ้ 
ในป ี 2018 บริษัท สตางคส์ามารถระดมทนุไดถ้งึ 600 ลา้นบาทใหก้บั J Venture เป น็เหตใุห ้ ก.ล.ต. ตอ้งประกาศ พ.ร.ก. 

ฉกุเฉนิวา่ในการระดมทนุแบบนัน้จะตอ้งอยูภ่ายใตก้ฏของ ก.ล.ต. 

หนทางของผูบ้กุเบกิทางธรุกิจนัน้ไม่ได ้โรยดว้ยกลบีกหุลาบเสมอไป
สนิทรัพยด์จิิทลัยงัอยู ่ในชว่งเริม่ตน้ของการพฒันาในประเทศไทย เจา้หนา้ทีข่องรฐัไดจ้ับตาดธูรุกจินีอ้ยา่งใกลช้ดิ และ

แนวคดิใหม่ๆ  ก็อาจจะตอ้งใชเ้วลาในการด�าเนินการ เนือ่งจากขอ้ก�าหนดกฎหมายตา่งๆ 

เหรยีญคริปโตนัน้มคีวามผนัผวนสูง ใชว่า่จะเหมาะกบัทกุคน
การลงทนุกบัเหรยีญคริปโตนัน้มคีวามเสีย่งสงู คณุควรเลอืกลงทนุตอ่เมือ่คณุสามารถรับมอืกบัความเสีย่งนีไ้ด ้ ส�าหรับ

ผูเ้ริม่ลงทนุนัน้ เพือ่ความปลอดภยั ควรลงทนุเฉพาะบทิคอยน์ หรอือกีทางเลอืกกค็อืสามารถกระจายการลงทนุกบั 

เหรยีญคริปโต 20 อนัดบัตน้ๆ ได ้

การสอนท�าใหก้ารเรยีนรูส้มบูรณ์
แมว้า่การเรยีนรูด้ว้ยการลงมอืท�านัน้เป น็วธิกีารเรยีนรูท้ีด่ี แตก่ไ็ม่ไดห้มายความวา่เราจะเรยีนรู ้ไดเ้ตม็รอ้ย คณุจะ

ไดค้วามรูเ้พิม่มากขึน้จากการน�าความรูน้ัน้ไปสอนผูอ้ืน่ การเรยีนรูท้ีด่ทีีส่ดุคอืเรยีนรูจ้ากการอา่น การลงมอืท�า และ 

การสอน
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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.

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�ำตวัเองเพ่ือท�ำควำมรูจ้กั
ผมเริม่สนใจที่จะศกึษาเกีย่วกบัคอมพิวเตอร ์ ตอนที่

ผมเรยีนอยูช่ัน้มธัยมศกึษาตอ้นตน้ ผมเรยีนรูว้า่จะ

ประกอบคอมพิวเตอรอ์ยา่งไร ใชง้านอยา่งไร และ

ใช ้โปรแกรมอะไรบา้ง

ตอนผมเรยีนทีโ่รงเรยีนปทุมคงคาทีเ่อกมยั ผม

ไดศ้กึษาหาขอ้มลูไปเรือ่ยๆ จนถึงวา่จะแฮก

คอมพิวเตอรเ์หมอืนในหนังเรือ่ง Minority Report 

ในสมยักอ่นไดอ้ยา่งไร 

ในสมยัที่ยงัไมม่กีเูกลิ
ในสมยันัน้ยังไมม่กีเูกลิ ผมกเ็ลยไปสบืเสาะตดิตาม

กลุม่คนทีอ่ยู ่ในวงการแฮกอยูแ่ลว้ บังเอญิได ้ไปรูจ้กั

กบัรุน่พ่ีคนหนึง่ ซึง่เรยีนอยู่ท่ีลาดกระบงัฯ ด้านวศิวฯ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ   
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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.

ขอต้อนรับเข้าสู่การ
สัมภาษณ์ Business 
DNA การสัมภาษณ์ ที่
จะท�าให้เราได้มีโอกาส
ได้เจาะลึกถึงความเป็น 

ผู้น�าของธุรกิจ และ
โครงสร้างขององค์กร 
ซึ่งเราจะไม่พูดถึงระยะ
เวลาสั้นๆ เท่านั้น แต่

เราจะท�าความเข้าใจถึง 
แรงขับเคล่ือนธุรกิจ 

ซ่ึงแขกรับเชิญของเรา 
ในวนัน้ีคอื คณุปรมนิทร์ 

 อินโสม ผู้ก่อตั้ง 
และหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์

ของบริษัท สตางค์  
คอร์ปอเรชั่น



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.

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. 

ควำมสนใจต่อกำรแฮก
รุน่พีค่นนีเ้ขาเองสนใจเรือ่งการแฮกและกพ็ฒันาการแฮกดว้ย เขาเป น็คนแรกๆ ของประเทศในสมยันัน้ทีใ่ช ้

โปรแกรม หรอืโคด้ภาษา PHP ศกึษาการเขยีนโปรแกรม และเชายังเขยีนเวบ็ไซตร์วมไปถึงการแฮกดว้ย ตอ่มา

เขากไ็ดรู้จ้กัคอรส์เรยีนการแฮกมาคอรส์หนึ่ง และกแ็นะน�าใหผ้มไปเรยีนดว้ย คอรส์นีส้อนผมถึงวธิกีารแฮก 

วนิโดว์ ซึ่งท�าใหผ้มสนใจการแฮกมาจนถึงทกุวนันี้  

ผมใชเ้วลาหลังเลกิเรยีน ในการทอ่งเวบ็ไซตต์า่งๆ วา่มเีวบ็ไหนทีพ่อจะมีชอ่งโหวบ่า้ง ซึ่งเป น็การเรยีนรูแ้บบตอ้ง

ลงมอืท�า ซึ่งท�าใหผ้มไดเ้รยีนรูอ้ะไรใหม่ๆ  ซึ่งสิ่งเหลา่นัน้ไม่ไดม้สีอนในหอ้งเรยีน ผมตอ้งเรยีนรูด้ว้ยวธิขีองผมเอง

กำรศึกษำดำ้นระบบรกัษำควำมปลอดภยัขอ้มลู
พอผมเขา้เรยีนในชัน้มธัยมตอนปลาย ผมตดัสนิใจที่จะเรยีนตอ่ดา้นวศิวฯ เทคโนโลยสีารสนเทศ ตอนนัน้ผมคดิวา่ 

มนัจะเป น็พืน้ฐานตอ่ยอดใหก้บัผมที่จะเรยีนเฉพาะทางเกีย่วกบัการแฮกได ้ และผมกไ็ดเ้ขา้ไปเรยีนคณะวศิวฯที่

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง

ตอนนัน้ผมมเีปา้หมายชดัเจนวา่อยากเป น็แฮกเกอร ์  ผม

รูส้กึวา่จะตอ้งไปเรยีนตอ่ตา่งประเทศ  หลังจากที่ผมได ้

เรยีน ภาษาอังกฤษ เพือ่เตรยีมความพรอ้มทางภาษาแลว้ 

ผมจึงไดเ้ขา้เรยีนตอ่ที่มหาวทิยาลยัจอนสฮ์อปกนิส ์ สาขา

การรกัษาความ ปลอดภยัทางขอ้มลู พอ่แมข่องผมตอ้งกู ้

เงนิเพือ่สง่ผมเรยีน เนือ่งจากมหาวทิยาลยันี้ถอืวา่แพงเป น็

อนัดบัหนึ่งในสบิของประเทศอเมรกิาเลยทเีดยีว

ท�ำไมถงึสนใจกำรแฮก?
ผมเริม่สนใจการแฮกหลังจากที่ผมไดเ้ลน่เกม  Red Alert ในสมยันัน้ผมตอ้งไปลงโปรแกรม 

เพิ่มเตมิ เพือ่ที่จะไดเ้งนิไมจ่�ากดัในการซือ้ของในเกม ผมอยากรูว้า่จะแฮกเกมนีไ้ดอ้ยา่งไร แตก่็

ไมม่ใีครรูว้า่มนัถกูสรา้งหรอืพฒันามาไดอ้ยา่งไร จึงท�าใหผ้มมคีวามสนใจทีอ่ยากจะลองเป น็

คนสรา้งมนัขึน้มาเองบา้ง ไม่ไดอ้ยากเป น็แคผู่ ้ ใชง้านเทา่นัน้

“My 
interest in 

hacking started 
after I played a 

game called 
Red Alert.”

“ผมเริม่
สนใจการแฮก

หลังจากที่ผมได้
เลน่เกม  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 

แนวคดิกำรเรียนรูโ้ดยกำรลงมอืท�ำมำจำก
ไหน?
เริม่จากสมยัตอนทีเ่รยีนในมหาวทิยาลยั จากการเหน็

คนอืน่ทีเ่รยีนหนังสอืเกง่และสามารถสอบไดค้ะแนนดี 

แตก่ลบัไมส่ามารถน�าความรู ้ ไปประยกุต ์ใช ้ ไดจ้รงิ ผม

เรยีนรูว้า่ถา้อยากไดอ้ะไรที่มากกวา่นัน้ ผมจ�าเป น็ตอ้ง

ลองท�าอะไรใหม่ๆ  ดว้ยตัวผมเอง

มขีอ้เสียของแนวคดิของกำรเรียนรูโ้ดยกำร
ลงมอืท�ำไหม?
ถึงแมว้า่การเรยีนรูแ้บบ learning by doing จะเป น็

วธิเีรยีนรูท้ีด่อียา่งหนึ่ง แตก่ไ็ม ่ได ้ใหค้วามรูเ้ราแบบ

เตม็ 100% คณุจะไดค้วามรูเ้พิ่มมากขึน้ ถา้หากคณุเอา

ความรูน้ีไ้ปสอนคนอืน่ตอ่ ถา้จะใหค้รบวงจรการเรียนรู ้

ทีด่ทีีส่ดุผมวา่มนัคอืการอา่น ลงมอืท�า และสอนคนอืน่

ท�ำไมคณุจึงอยำกสรำ้งสตำงคข์ึน้มำ และ
คณุสรำ้งสตำงคข์ึน้มำไดย้งัไง?
ผมมองหาชอ่งทางที่จะใชเ้หรยีญดิจทิลั Firo (เริม่แรก

ชือ่ Zcoin) ทีผ่มสรา้ง โดยการสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ทางโปรแกรมขึน้มาเพือ่ใชม้นั ในสมยันัน้คนทีท่�า

โครงสรา้งพืน้ฐานทางโปรแกรมตรงนีเ้พือ่น�าไปใชย้ังมี

“แต่เริ่มแรก
เราตั้งใจจะสร้าง
ให้เป็นในรูปแบบ

กระเป๋าเงิน แทนที่จะ
เป็นการแลกเปลี่ยน
สกุลเหรียญเหมือน

ตอนนี้”

นอ้ยมาก ตอนนัน้มเีจา้หลกัๆ แค่ 3-4 เจา้เทา่นัน้ อยา่ง 

CoinBase ในสหรฐัฯ หรอื Bitstamp ในยโุรป หรอื 

Bitfinnex พวกเขาพึ่งเริม่ด�าเนนิธุรกิจในเวลานัน้

การสรา้งแพลตฟอรม์ตรงนีไ้ม ่ไดม้คีา่ใชจ้า่ยทีสู่งมาก 

แตเ่ริม่แรกเราตั้งใจจะสรา้งใหเ้ป น็ในรูปแบบกระเปา๋

เงนิ แทนที่จะเป น็การแลกเปลีย่นสกลุเหรยีญเหมอืน

ตอนนี้ เราอยากสรา้งแพลตฟอรม์เพือ่ใหเ้หรยีญไดถ้กูใช ้

งานไดจ้รงิๆ และดว้ยความทีเ่ราเป น็แพลตฟอรม์ เรา

เหน็โอกาสที่จะท�าใหเ้หรยีญของเราสามารถถกูใชง้านได ้

จากทั่วโลก

ตั้งแตส่รำ้งสตำงคจ์นถงึทกุวนันี้ เจออปุสรรค
ยำกง่ำยอย่ำงไรบ้ำง?
ปญัหาแรกเลยตอนทีเ่ริม่ท�าสตางคข์ึน้มากค็อืเรือ่งการมี

ยอดผู ้ ใช ้ เพราะวา่ลกูคา้ไมม่าสมคัร ไมม่ตีลาด และยัง

ไมเ่ขา้ใจตลาดอยา่งเตม็ที่ หรอืตอบโจทยล์กูคา้ไดอ้ยา่ง

ทีเ่ราคดิ

สปัดาหห์นึ่งตอนนัน้มสีมคัรมาแค่ 1-2 ราย มนัไม่ใช ่

อยา่งทีเ่ราคดิ เราคดิวา่อยา่งนอ้ยมนันา่จะเป น็หลกั 10 

ที่มาสมคัร มแีคเ่พยีงสองคนทีส่มคัรมาและกไ็ม่ได ้ใช ้

งานเลย สิ่งทีเ่ราท�าเป น็สังคมของกระเปา๋เงนิ เพือ่ให ้

คนสง่หากนั แตส่ิ่งที่ผู ้ ใช ้ใชก้ค็อืสมคัรเพือ่ฝากบทิคอยน ์ 

ท�าใหส้ิ่งทีเ่ราคดิกบัสิ่งทีเ่กดิขึน้มนัคนละเรือ่งกนัเลย

ตอนนัน้ตลำดยงัไมพ่รอ้ม
ตลาดยังไมพ่รอ้มส�าหรับการท�าสังคมของกระเปา๋เงนิ

ส�าหรับคริปโต เพราะคนไม่ไดส้นใจจะสง่เหรยีญหากนั 

ท�าใหเ้ราตอ้งยอ้นกลบัมามองดูวา่ตลาด ณ ป จัจบุนั

ตอ้งการอะไรกนัแน่ เรากเ็ลยเหน็วา่ตลาดสว่นใหญส่นใจ

เรือ่งการซือ้ขายมากกวา่ เราจึงผนัตัวเราจากการท�า

กระเปา๋เงนิมาเป น็การแพลตฟอรม์ซือ้ขายแลกเปลีย่น 

แต่ในขณะเดยีวกนัเรากไ็ม่ไดท้ิ้งความคดิเรือ่งกระเปา๋

เงนิ เราแคเ่ปลีย่นแนวคดิเทา่นัน้ 

“Initially, I 
intended to 

make it a wallet 
instead of a coin 

exchange.” 

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. 
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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. 

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. 

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. 

กำรหมุนเงินเพ่ือฝำกและโอน
แทนที่จะเป น็สังคมกระเปา๋เงนิกเ็ป น็การฝากเขา้ฝากออกธรรมดาสง่หากนัได ้  จนมาเป น็ Satang App และ 

Satang Pro ส�าหรับ Satang App เราสรา้งมาเพือ่ที่จะสามารถเอาเหรยีญ Firo ไปใชจ้า่ยตามรา้นคา้ตา่งๆ ที่มี 

QR Code หรอื Promtpay. Promtpay เป น็บรกิารโอนเงนิในไทยทีเ่ชือ่มตอ่กบัธนาคารตา่งๆ เพือ่ใหค้นทั่วไปได ้

ใชบ้รกิารการโอนเงนิระหวา่งธนาคารโดยการใชห้มายเลขโทรศพัทม์อืถอื หรอืเลขบตัรประชาชนเทา่นัน้ 

หลังจากที่ผมเป ดิบริษัทสตางค์ คอรป์อเรชัน่ เพือ่เป น็แพลตฟอรม์แลกเปลีย่น เราจ�าเป น็ตอ้งจา้ง

โปรแกรมเมอรเ์พิ่ม ผมจะตอ้งระดมทนุ  จึงจ�าเป น็ตอ้งเปลีย่นโครงสรา้งบริษัทสตางค์ใหม่ โดยชือ่วา่ TDAX 

หรอื Thai Digital Asset Exchange เราไดเ้งนิลงทนุมา 5 ลา้นบาท จากนักลงทนุทีส่รา้ง Firo มาดว้ยกนั

กำรขึน้ทะเบยีนเหรียญ
ในเวลานัน้ เราเลยเหน็โอกาสในการสรา้งจดุแข็งโดยการจดเหรยีญทีคู่แ่ขง่ของเราไมม่ี เชน่ Zcoin และเหรยีญ

ทอ้งถิน่อืน่ๆ จากการตดิตามเหรยีญทีก่�าลังท�า ICO 

จากนัน้เราชว่ย  JMART เพือ่สรา้งแพลตฟอรม์การกูย้ืมระหวา่งกนั ซึ่งตอ้งการระดมทนุ 100-400 ลา้นบาท 

JMART ตอ้งการระดมทนุจากธนาคารในดอกเบีย้ทีต่�า่ และระดมทนุจากนักลงทนุสว่นบคุคล  เราเสนอทางเลอืก

ใหม่ในการระทนุโดยการจดทะเบยีนเหรยีญ (ICO) โดยการสรา้งเหรยีญ  JFin

เมือ่ ก.ล.ต. แบงคช์ำตแิละวุฒสิภำทรำบข่ำว
เมือ่เราประกาศโครงการนีป้ระมาณปลายป ี 2017  เราถกูสอบถามจาก ก.ล.ต. แบงคช์าติ และสมาชกิวฒุสิภา 

เพือ่ให ้ ไปรายงานวา่เราก�าลังท�าโครงการอะไรอยู ่ และกลายเป น็ขา่วฮอืฮา ณ ตอนนัน้ และในเวลาเดยีวกนัทาง 

ก.ล.ต. กป็ระกาศวา่การลงทนุนีไ้ม ่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารก�ากบัดแูลของ ก.ล.ต. เพราะวา่ในขณะนัน้ไมม่กีฎหมายเกีย่ว

กบั ICO

กำรถือก�ำเนดิของ ICO Portal ของ ก.ล.ต.
สามเดอืนถดัมาในป ี 2018  เราชว่ย J Venture ระดมทนุส�าเรจ็ไดเ้งนิทนุ 600 ลา้นบาท  มกีารออก พ.ร.ก. 

ฉกุเฉนิวา่การระดมทนุแบบนีใ้นอนาคตตอ้งอยูภ่ายใตก้ารก�ากบัดแูลของ ก.ล.ต. ซึ่ง

หมายความวา่ ถา้จะลงทนุแบบนี้จ�าเป น็ตอ้งผา่น กฎ ICO Portal ของ ก.ล.ต. 

กอ่น และคนทีป่ระกอบทีธุ่รกิจแลกเปลีย่นสกลุติจทิลักต็อ้งขอใบอนุญาต 

จาก ก.ล.ต.ดว้ย 

“We 
received 

five million baht 
from investors 
with whom we 
had developed 

Firo.”

“เราได้เงนิ
ลงทนุมา 5 ล้าน

บาท จากนักลงทนุ
ทีส่รา้ง Firo มา

ด้วยกนั”
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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. 

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.

ในทำงดำ้นกฎหมำย คณุคดิว่ำประเทศไทยเปน็ประเทศทีม่คีวำมเขม้งวดในดำ้นกฎหมำย 
มำกกว่ำประเทศอืน่หรอืไม่ มนัเปน็ส่ิงทีด่หีรอืมนัจะท�ำลำยผูเ้ลน่ในอุตสำหกรรมจำกกำรม ี
คำ่ใชจ้่ำยในกำรท�ำตำมกฎเกณฑต์่ำงๆ มำกขึน้?
จากที่ผมไดค้ลกุคลกีบัทีมทรัพยส์นิทรัพยด์ิจทิลั ผมกไ็มแ่น่ใจวา่ประเทศไทยอยากจะเป น็แนวหนา้ในเรือ่งการ

ควบคมุและกฎหมายในดา้นนีห้รอืไม่ เพราะขนาด ก.ล.ต. ทีอ่เมรกิายังไมเ่ขม้งวดขนาดนีเ้ลย 

เทา่ท่ีผมทราบกค็อืวา่ทีมกฎหมายจะคอ่นขา้งระมดัระวังและเขม้งวดในการออกกฎมาก ไมว่า่ผลกระทบทาง

ดา้นเศรษฐกิจจะมากนอ้ยแค่ไหน ซึ่งในมุมมองของผมถอืวา่ความเขม้งวดของกฎหมายบา้นเรานัน้ มีมากกวา่

อเมรกิาเสยีอกี 

ในประเทศไทยนัน้ธรุกจิกำรแลกเปลีย่นเหรียญครปิโต ถือว่ำเปน็ธรุกจิทีม่ขีนำดเลก็เมือ่เทียบ
กบัประเทศสหรฐัฯ ดงันัน้จะมทีำงใดทีธ่รุกจิเหรียญครปิโตนีจ้ะอยูไ่ดเ้วน้เสียแตว่่ำมนัจะเปน็
ธรุกจิในระดบัสำกลใชห่รอืไม?่ ดว้ยปรมิำณกำรซือ้ขำยของคนไทยทีค่่อนข้ำงต�่ำ มคีำ่ใชจ้่ำย
ในกำรปฏบิตักิำรกลำยเปน็ภำระอย่ำงมำก ในมมุมองของ ก.ล.ต. แลว้ พวกเขำต้องกำร
ปกปอ้งนักลงทนุทั้งหลำย ปญัหำตรงนีจ้ะไดร้บักำรแกไ้ขอย่ำงไรบ้ำง?

ในปจัจบุนัยังไมม่กีารรว่มกลุม่กนัของภาครฐั มกีารท�างานทีแ่ยกสว่นกนั ก.ล.ต. ตดัสนิใจเอง ซึ่งกไ็มม่ี

ความชดัเจนวา่ สือ่สารกบัสรรพากรและ ปปง. หรอืไมอ่ยา่งไร

จึงท�าใหผู้ป้ระกอบการและผู ้ ใชต้า่งๆ ไดร้ับผลกระทบ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเรือ่งของรายไดแ้ละภาษี

จากก�าไร และยังสง่ผลกระทบตอ่ผูป้ระกอบการและผูร้เิริม่ธุรกิจ เพราะไมรู่ว้า่จะท�าอยา่งไรตอ่ไป 

กลายเป น็วา่การสรา้งนวตักรรมเริม่จากลงมอืท�า แลว้คอ่ยไปเสีย่งเอาทหีลังกบัพฒันาการดา้น 

กฎขอ้บังคบัตา่ง ๆ 
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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. 

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

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.

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. 

ส�ำหรบัสถำบนักำรเงนิ ตอนนี้ยงัไมไ่ดร้บัอนญุำตใหล้งทนุในสกลุเงนิดจิทิลั คณุจะแนะน�ำให้
พวกเขำพิจำรณำ เพ่ิมครปิโตลงในพอรต์โฟลโิอหรอืไม่ เพรำะอะไร? 
ถกูตอ้ง เคา้ควรที่จะลงทนุ เพือ่กระจายความเสีย่งออกมา แตก่ข็ึน้อยูก่บัระดบัความเสีย่งที่รับไดข้องแตล่ะ

กองทนุ เพราะถา้ไมล่งทนุอาจะท�าใหค้ณุเสยีโอกาสในการลงทนุที่มีผลตอบแทนทีด่กีวา่ตะกรา้ทีค่ณุมอียูแ่ลว้กไ็ด ้ 

จรงิๆ แลว้ในปจัจบุนักม็กีองทนุหลายกองทนุทีถ่กูตั้งขึน้มา เพือ่ลงทนุในคริปโตโดยเฉพาะ และในมุมมองของผม 

มนักม็คีวามตอ้งการของนักลทนุทีอ่ยากจะลงทนุ 

ดังนัน้ถา้หากวา่คณุไมม่กีองทนุทีเ่ป ดิลงในคริปโต นักลงทนุเหลา่นัน้อาจจะไปลงทนุในบริษัทอืน่ทีเ่ป น็คูแ่ขง่ของ

คณุทีเ่คา้มกีองทนุคริปโตกไ็ด ้ ฉะนัน้ คณุคงไมอ่ยากเสยีลกูคา้จากการไมเ่ป ดิกองทนุคริปโต ถา้หากวา่มลีกูคา้

สนใจอยากลงทนุในคริปโต คณุกค็วรจะเป ดิใหเ้รว็ทีส่ดุ จะไดเ้ป น็การไดป้ระโยชนจ์ากการเขา้สูต่ลาดเป น็ราย

แรกๆ ดว้ย

คณุจะใหค้�ำแนะน�ำกบัผู้ทีส่นใจลงทนุในครปิโตอย่ำงไร?
อยา่งแรกเลยตอ้งเขา้ใจกอ่นวา่การลงทนุในคริปโตมคีวามเสีย่งสูงมาก อยา่ลงทนุถา้คณุรับผลขาดทนุไม่ได ้ 

เตรยีมใจรับกบัความผนัผวนแบบสดุๆ หรอืถา้หากวา่อยากเลน่อยา่งปลอดภยักล็งทนุแคบ่ทิคอยนอ์ยา่งเดยีว 

หรอืทางเลอืกคอืกระจายความเสีย่งในเหรยีญคริปโตที่มสีภาพคลอ่งล�าดบั 10-20 ตน้ ๆ  

แลว้แตค่วามตอ้งการของคณุเลย คณุอาจจะแบง่เป น็อตุสาหกรรมกไ็ด ้ เชน่ เหรยีญทีเ่กีย่วขอ้งกบัพลังงาน 

หรอื Infrastructure coin อยา่ง Ethereum Algogrand Cardano หรอืในกลุม่เหรยีญ Privacy coin กไ็ดอ้ยา่ง 

Monero Zcash และ Firo เป น็ตน้

เริม่จำกบทิคอยน์ 
แตส่�าหรับคนทีเ่ริม่ตน้ในวงการนี้ก็จะแนะน�าแคบ่ทิคอยน ์ ไปกอ่น พอเริม่รูแ้ละมปีระสบการณ์ในการจดัการมาก

ขึน้ หรอืนักลงทนุบางรายใชบ้ริษัทประกนัมาชว่ยจดัการในการรับประกนัความเสีย่งกม็ี

เมือ่คณุเขา้ใจเรือ่งบทิคอยนด์แีลว้คณุกส็ามารถขยายไปลงทนุในเหรยีญอืน่ๆได ้ โดยถอืบทิคอยนต์ัวหลกั 70% 

และอกี 30% เป น็คริปโตตัวอืน่ แต่ใหล้งในกลุม่นีเ้พยีง 2-4 เหรยีญเทา่นัน้  

บำงคนบอกว่ำครปิโตเปน็เพียงแนวคดิทำงธรุกจิ ไม่ใชสิ่นทรพัย์ เพรำะอะไรจึงถือว่ำเปน็
สินทรพัยป์ระเภทหนึง่?
เราตอ้งมาดแูตล่ะเหรยีญเลย อยา่ง tZERO เป น็โทเคนหลกัทรัพยท์ี่ซือ้ขายบนแพลตฟอรม์ภายใตก้ารก�ากบัของ 

ก.ล.ต. ประเทศสหรฐัฯ ซึ่งขึน้ลงตามรายไดข้องบริษัท ไม่ไดเ้ป น็ชัน้สนิทรัพย ์ใหม่ มนัแคเ่ปลีย่นเทคโนโลยเีป น็

ดิจทิลั 

แตล่ะเหรยีญมลีกัษณะเฉพาะและการใชท้ีแ่ตกตา่งกนั เราไมส่ามารถเอาทกุเหรยีญมารวมกนั แลว้บอกวา่เป น็
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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. 

Recommended books for starters
1. Mastering Bitcoin: Programming the Open 
Blockchain by Andreas M. Antonopoulos

2. Mastering Etheruem by Andreas M. 
Antonopoulos, Gavin Wood

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

สนิทรัพยด์ิจทิลัได ้ เพราะเหรยีญบางเหรยีญมนัผกู

ไวก้บัสนิทรัพยด์ั้งเดมิ

อกี 5 ปตี่อจำกนี้ คณุคดิว่ำวงกำรครปิโตนี้
จะเปน็อย่ำงไร?
ผมมองวา่มนัจะมคีวามเป น็มอือาชพีมากขึน้ ถา้

หากวา่มอง 7 ป ยีอ้นหลังไปป ี 2013 ทกุคนใหมก่บั

แนวคดินี้ เหมอืนกบัวา่ทกุคนรกัในเทคโนโลยแีละ

พยายามท�าใหม้นัเป น็ธุรกิจ 

แต่ในอนาคต คริปโตจะถกูยกระดบัไปอีกขัน้ จากการ

เป น็แคง่านอดเิรกมาเป น็ธุรกิจที่จรงิจังมากขึน้ ผม

คาดวา่ในอนาคตทกุคนจะสามารถเขา้ถึงคริปโตได ้ 

CFA จะเข้ำมำเกีย่วขอ้งกบัเหรียญครปิโต
หรอืไม่?
สถาบนัตา่ง ๆ จะเขา้มาเกีย่วขอ้งมากขึน้ จะมใีบ 

รับรอง และใบอนุญาตรองรับเกีย่วกบัคริปโตมากขึน้ 

เพือ่รองรับมาตรฐานความรูท้างดา้นนี้ คลา้ยๆ กบั

การมี CFA ทางดา้นคริปโต หรอื ใบรับรองในดา้น

การเงนิที่มอียูแ่ลว้ ตลาดจะเตบิโตอยา่งเป น็ระบบ

มากขึน้จากวนันี้ 

หนงัสือแนะน�ำส�ำหรบัผูส้นใจครปิโนมอืใหม่ 
1. รูจ้กับทิคอยน ์ โดย แอนดเ์ดรยี เอม็ แอนโทโน

เปาโลส 

2. รูจ้กัอเีธอเรยีม โดย แอนดเ์ดรยี เอม็ แอนโทโน

เปาโลส และ เกวนิ วดู 

3. ทองดิจทิลั: บทิคอยน ์ ความลีล้บั และการ 

พลกิโฉมเงนิตราของเหลา่เศรษฐี โดย นาธานเนยีล 

ป อ๊ปเปอร ์

“Each coin 
has different 

characteristics and 
uses. ”

“แตล่ะเหรยีญมี
ลักษณะเฉพาะและ
การใชท้ี่แตกต่าง

กนั” 
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