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เมื่อเรามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปัจจุบัน เราบอกได้เลยว่าโลก
กำลังเปลี่ยนไป ธนาคารกลางในหลายประเทศทั่วโลกกำลังรีบเร่งจัดการ
กับภาวะเงินเฟ้อรุนแรงที่เกิดจากการแก้ไขปัญหาทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง
ติดต่อกันมานานหลายปีและการเสื่อมมูลค่าของเงินที่เป็นธนบัตรและ
เหรียญอย่างต่อเนื่อง 

ความจริงก็คือเงินธนบัตรมีมูลค่าลดต่อเนื่องทุกวัน ในขณะที่การหมุนเวียน
ของธนบัตรและเหรียญดูเหมือนจะถูกจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆ 

ท้ายที่สุด การใช้เงินธนบัตรจะหมดสิ้นไป 

ผู้คนจำนวนมากคิดว่าเงินสกุลดิจิทัลจะเติบโตขึ้นช้าๆ แต่จะเข้ามา
แทนที่เงินธนบัตรอย่างแน่นอน เนื่องจากการช้อปปิ้งออนไลน์กลายมา
เป็นวิธีการช้อปปิ้งหลักของผู้คนในปัจจุบัน 

สวัสดีท่านผู้ใช้งาน



เราเชื่อว่าในปี 2021 ร้านค้าต่างๆ จะเริ่มปฏิเสธการชำระเงินด้วยธนบัตร
และเหรียญ การไม่ปรับตัวโดยไม่มีเงินในรูปแบบอื่นจะทำให้คุณไม่มีตัว
เลือกในการซื้อสินค้าและบริการให้กับครอบครัว    

ผู้คนในโลกส่วนใหญ่เริ่มตื่นตัวและตระหนักว่าเงินที่หามาได้นั้นไม่
ปลอดภัยอีกต่อไป ความคิดที่ว่าวันพรุ่งนี้เราอาจตื่นมาพบว่าบัญชี
ธนาคารของเราถูกอายัดด้วยเหตุผลที่ผิดพลาด หรือพบว่าเงินที่เราเลือก
วิธีสะสมอย่างดีกลับมีมูลค่าลดลงอย่างเห็นได้ชัด ก็อาจจะเกิดขึ้นจริง 

ตอนนี้เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ทั้งหมดที่เป็นอยู่ เราทราบดีว่ายังเป็น
ไปไม่ได้ที่จะหยุดใช้เงินธนบัตรโดยสิ้นเชิง เนื่องจากการจ่ายบิลบาง
ประเภทยังต้องใช้เงินธนบัตร 



สำหรับผู้คนจำนวนมาก คำตอบอาจเป็นเรื่องที่รู้มาก่อน แต่สำหรับบางคน อาจเป็น
เรื่องแปลกใหม่ แปลงสินทรัพย์บางอย่างหรือทั้งหมดของคุณให้เป็นเงินคริปโต!

หลังจากนั้น เมื่อคุณต้องการใช้เงินจำนวนหนึ่ง ก็เพียงแปลงกลับเป็นสกุลเงินที่คุณ
ต้องการโดยไม่ยุ่งยาก! 

แน่นอนว่าสำหรับบางคน ความคิดนี้อาจดูเหมือนไกลเกินไปหรือเป็นความคิดบ้าๆ
 
แต่อย่าลืมว่าเงินหนึ่งบิตคอยน์ (BTC) มีมูลค่าระหว่าง 7,000 ถึง 8,000 ยูโรในช่วง
เดือนมกราคม/กุมภาพันธ์ปี 2020 และตอนนี้มันมีมูลค่าเกิน 30,000 ยูโรต่อคอยน์
และกำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ! ซึ่งหมายความว่าถ้าคุณแปลงเงินยูโรหรือเงินธนบัตรของ
คุณเป็น BTC ตั้งแต่ต้นปี 2020 คุณจะเห็นเงินลงทุนของคุณมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่าง
น้อย 500%!  และก็ต้องพูดถึงเงินอีเธอเรียม (ETH) ซึ่งมีมูลค่าและการใช้งานพุ่งสูง
ขึ้นมากมายในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 
 

แล้วเราจะมีการเตรียมตัวกันอย่างไรล่ะ



โดยในแต่ละวันจะมีองค์กรธุรกิจทั่วโลกกำลังปรับเปลี่ยนมายังเครื่องมือทางการเงิน
ใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ 

เรื่องนี้ไม่ใช่ความลับอีกต่อไป 
แต่กลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเก็บรักษาสินทรัพย์ในรูปแบบเงินคริปโต  

และตอนนี้ความเชื่อมั่นของลูกค้าในบล็อกเชนและสกุลเงินคริปโตกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนายจ้าง ผู้ประกอบการ ที่ปรึกษา นักกฎหมาย แพทย์ ร้านค้าออนไลน์และออฟไลน ์และ
ซัพพลายเออร์อาจขอให้ชำระเงินด้วยสกุลเงินคริปโต เนื่องจากพวกเขารู้ดีถึงแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงไปใช้เงินคริปโต 

แต่การตัดสินใจว่าจะแปลงเงินที่คุณหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงไปเป็นเงินคริปโตหรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับคุณคนเดียว 

อย่างไรก็ตาม เราเชื่ออย่างยิ่งว่านี่คือวิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้ที่จะแน่ใจได้ว่าคุณไม่เพียงสามารถ
ติดตามสินทรัพย์ของคุณ แต่ยังสามารถรักษาและเพิ่มมูลค่าของมันอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

ช่วงแรก คุณอาจอยากเริ่มด้วยสินทรัพย์ส่วนหนึ่งก่อน แต่ถ้าคุณตัดสินใจว่าจะลงทุนกับ
สินทรัพย์ทั้งหมด ก็สบายใจได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการใช้เงินธนบัตรด้วยเหตุผลใด
ก็ตาม คุณก็สามารถแปลงเงินคริปโตไปเป็นเงินยูโรได้ตามจำนวนที่ต้องการ และถอนเงินนั้น
ออกมาด้วยคำแนะนำง่ายๆ ทีละขั้นตอน 



ตัวอย่างเช่น
สมมติว่าคุณได้เ       งินเดือน 2,000 ยูโ      รและแปลงเงินทั้งก้อนนั้นเป็น 

บิตคอยน์
(BTC)

หรือ

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2020

อีเธอเรียม
(ETH)

ถ้าคุณสามารถเก็บเงินเดือนของคุณในรูปแบบเงินคริปโตและแปลงเป็นเงินยูโรเฉพาะเมื่อจำเป็นต้องใช ้คุณจะรู้ว่ายอดเงินเดือน
สะสมของคุณจะเพิ่มขึ้นทุกเดือน (เพิ่มทุกวัน) และโดยไม่ต้องซื้อหรือขายเงินคริปโตแม้แต่คอยน์เดียว! 



ยิ่งมีผู้คนมากขึ้นที่รู้ว่าสกุลเงินคริปโตมีความปลอดภัยและความยืดหยุ่น มูลค่าของมันก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีก!

ตอนนี้เงินคริปโตไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์เก็งกำไรที่ไม่ได้รับอนุญาตเหมือนที่เคยถูกมองอีกต่อไป 

องค์กรมหาชนขนาดใหญ่จำนวนมากมีการแปลงสินทรัพย์มูลค่ามหาศาลเป็นเงินคริปโต ไม่ใช่เพื่อรับ
ประกันความเสี่ยงเท่านั้น แต่ยังเพื่อหาโอกาสเพิ่มรายได้อีกด้วย 



ตัวอย่างเช่น
Fidelity Insurance Corp และ Grayscale investments
เป็นสองในสิบบริษัทมหาชนที่ได้แปลงและ
/หรือแนะนำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทแปลงสินทรัพย์จำนวนหนึ่งเป็นเงินคริปโตรวมถึง

       $6 billion, just in 2020 alone. 

เฉพาะ Fidelity Corp บริษัทเดียวมีพอร์ตสินทรัพย์มูลค่า 3.3 
ล้านล้านดอลลาร ์ซึ่งหมายความว่าถ้านักลงทุนของบริษัทแปลง
สินทรัพย์เล็กน้อยเพียง 5% เป็น BTC 

       จะเท่ากับเป็นการเพิ่มเงินลงทุนในบิตคอยน์สูงถึง

    165 พันล้านดอลลาร์เลยทีเดียว



ทุกวันนี้การแปลงเป็นเงินคริปโตมีความเสี่ยงลดลงมากและมีความ
น่าเชื่อถือมากขึ้นในสายตาของนักธุรกิจชั้นนำ 

โดยเฉพาะถ้าเราพิจารณาถึงการพิมพ์ธนบัตรดอลลาร์และสกุลเงิน
อื่นๆ อย่างต่อเนื่องโดยไม่ยั้งคิด ซึ่งจะทำลายตลาดเงินทั่วโลก 

ถึงเวลาที่ต้องฉลาดคิดและบอกตัวเราเองถึงประโยชน์ของสกุลเงิน
คริปโตในภายภาคหน้า 

ทุกครั้งที่คุณปฏิเสธการแปลงสินทรัพย์บางอย่างเป็นเงินคริปโต 
คุณจะพลาดโอกาสที่จะเพิ่มความมั่นคงทางการเงินของคุณ 

อย่าเสียเวลาอีกเลย�



สำหรับท่านที่อยากสำรวจข้อมูลเชิงลึกในโลกคริปโต 
ขอแนะนำให้ดูที่ Trastra หรือ crypto.com ซึ่งมี
บริการเปิดบัญชีเงินคริปโตให้เลือก เพื่อให้คุณทำ
รายการได้ง่ายขึ้น 

ตอนนี้พวกเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแล
สถานะทางการเงินของเราเองให้ดีขึ้นต่อไปใน
อนาคต 

เราต้องปกป้องสินทรัพย์และชีวิตความเป็นอยู่ของเรา
เอง เพื่อให้เราสามารถอยู่รอดต่อไป 

และเราเชื่อว่าการลงทุนทุกชนิดมีความเสี่ยง แต่การ
ลงทุนในเงินคริปโตจะมอบโอกาสที่ดีที่สุดในการเพิ่ม
มูลค่าเงินลงทุนของคุณ ทำให้คุณสามารถบริหาร
สินทรัพย์ของคุณเอง และทำให้แน่ใจว่าจะมีกระแส
รายได้ที่สม่ำเสมอเพื่อสนับสนุนคุณและครอบครัว
ตลอดปี 2021 และหลังจากนั้น



SIGN UP (ลงทะเบียน) - KYC (ยืนยันตัวตน) - 2FA AUTHENTICATOR 
(รับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัย) - DEPOSIT (ฝาก) - TRADING (ซื้อขาย) - WITHDRAWAL (ถอน)

คำแนะนำทีละขั้นตอนต่อไปนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยอธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนและพาเข้าสู่ตลาดเงินคริปโตของผู้ให้บริการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนชั้นนำสาม (3) ราย ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ลงทะเบียนกับผู้ให้บริการอย่างน้อย (1) รายเพื่อเป็นทางเลือกในการบริหาร
สินทรัพย์ของคุณ

เมื่อคุณมีความคุ้นเคยและสะดวกใจกับสกุลเงินเสมือนมากขึ้น โปรดจำเคล็ดลับพื้นฐานบางอย่างเมื่อคุณกำลังเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยน
สกุลเงินเสมือนใดๆ

ทำการแลกเปลี่ยนทุกครั้งโดยใช้ลำดับขั้นตอนต่อไปนี:้ 

ลงทะเบียนด้วยชื่อนามสกุลที่ปรากฏบนบัตรประจำตัว (หรือหนังสือเดินทาง) เสมอ

ป้อนที่อยู่ที่คุณสามารถส่งเอกสารระบุที่อยู่ของคุณได้เสมอ! 
ป้อนที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารระบุที่อยู่ของคุณ

SIGN UP
(ลงทะเบียน)

KYC
(ยืนยันตัวตน)

1

2



เก็บรหัสผ่านและรหัสสำรองไว้ในที่ปลอดภัยเสมอ - ให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ลืมรหัสสำรองเด็ดขาด! ไม่ลืมเด็ด
ขาด! ปกป้องบัญชีเงินคริปโตของคุณให้ปลอดภัยที่สุดด้วยการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัยสำหรับ
การฝากและการถอน ถ้าคุณทำโทรศัพท์หาย รีบติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของแพลตฟอร์มโดยเร็วที่สุด

ใช้บัญชีที่คุณเปิดไว้ในธนาคารที่ให้บริการเงินคริปโต ให้แน่ใจว่าธนาคารของคุณอนุญาตให้โอนเงินไป
ยังแพลตฟอร์มคริปโต ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนไว้กับแพลตฟอร์ม

คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อขายได้ตามต้องการเสมอ ตราบใดที่คำสั่งซื้อขายของคุณยังไม่สำเร็จ คุณมี
สิทธิ์ยกเลิกคำสั่งและรับเงินกลับไปที่คุณ

สำหรับเงินธนบัตร: ให้แน่ใจว่าธนาคารของคุณจะไม่ปฏิเสธเงินที่โอนเข้ามาจากแพลตฟอร์มคริปโต 

สำหรับเงินคริปโต: ตรวจยืนยันที่อยู่ของผู้รับเงินเสมอก่อนที่จะคลิก “CONFIRM” (ยืนยัน) ตามรายการ คุณ
เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการป้อนที่อยู่ที่ถูกต้อง

2FA
(รับรองความถูกต้อ
งด้วยสองปัจจัย)

DEPOSIT
(ฝาก) 

TRADING
(ซื้อขาย)

WITHDRAWAL

(ถอน)

3

4

5

6

ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย โปรดเข้าไปที่ส่วนคำถามที่พบบ่อยของผู้ให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเพื่อดูราย
ละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการของคุณ
ขอให้โชคดี! ขอบคุณ



BITTREX
GLOBAL



SIGN UP 
(ลงทะเบียน)

01

02

ไปที่ https://global.bittrex.com

คลิกที่ SIGN UP (ลงทะเบียน) ที่มุมขวาบน ป้อนอีเมลและ
เลือกรหัสผ่านที่คาดเดายาก (มีอักขระอย่างน้อย 12 ตัว)

-  หากคุณเป็นบุคคลทั่วไป ให้เลือก
   PERSONAL (ส่วนตัว)
-  หากคุณเป็นบริษัท ให้เลือก CORPORATE
   (องค์กร) (กระบวนการใช้เวลานานกว่า)



คุณจะเข้าไปที่หน้า KYC (ยืนยันตัวตน): สำหรับที่
อยู่ของคุณ โปรดป้อนที่อยู่ที่คุณสามารถแสดง 
“เอกสารระบุที่อยู่” (!!) ได้เท่านั้น

ตรวจสอบกล่องจดหมายของคุณ 
(ทั้งกล่องหลักและกล่องสแปม) และคลิกที่ VERIFY 
EMAIL (ยืนยันอีเมล) เพื่อยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณ)
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KYC 
(ยืนยันตัวตน) 
หากคุณต้องการ KYC (ยืนยันตัวตน) ในภายหลัง ให้ไป
ที่ https://global.bittrex.com
และคลิกที่ LOG IN (เข้าสู่ระบบ) ที่มุมขวาบนเพื่อเริ่ม
ใช้บัญชี: เมื่อเข้าสู่บัญชีแล้ว คลิกที่ ACCOUNT 
(บัญชี) - IDENTITY VERIFICATION (ยืนยันตัวตน)
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06 หลังจากคลิก "Start Verification 
(เริ่มยืนยันตัวตน)" คุณจะเห็นหน้าต่อไปนี้

โดยขั้นตอนนี ้คุณต้องถ่ายรูปบัตรประจำตัวที่
ราชการออกให้ และรูปเซลฟี่ 
(ภาพใบหน้าของคุณ) เพื่อยืนยันตัวตน 

หมายเหต:ุ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้หนังสือเดินเป็น
บัตรประจำตัว คุณสามารถใช้กล้องมือถือถ่ายรูป
หรืออัปโหลดจากไฟล์ก็ได้



หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่มีกล้อง โปรดเลือก 'Switch to mobile?’ (เปลี่ยนเป็นมือถือ) เพื่อดำเนินการต่อบนอุปกรณ์มือถือ 
ใช้ตัวเลือกที่คุณสะดวก (อีเมล, รหัส QR, คัดลอกลิงก์) เพื่อทำการยืนยันตัวตนบนอุปกรณ์มือถือ ให้แน่ใจว่าเปิดหน้าเว็บไว้ตลอด
ขณะใช้อุปกรณ์มือถือทำตามขั้นตอนนี้

ทำตามขั้นตอนเดียวกันเพื่ออัปโหลดรูปเซลฟี ่(ภาพใบหน้าของคุณ) ถ่ายรูปใหม่ อย่าใช้ภาพเดิมจากบัตรประจำตัวหรือใช้ภาพที่
ถ่ายจากร้านถ่ายรูป

เมื่อส่งไปแล้ว โปรดรอสักครู่เพื่อให้ระบบดำเนินการกับข้อมูล บัตรประจำตัว และรูปถ่ายของคุณ หากยืนยันตัวตนสำเร็จ คุณจะ
กลับเข้า

ไปที่หน้าจอยืนยันตัวตน



ปัญหาการเซลฟี่: ผู้ใช้ต้องถ่ายรูป “เซลฟี่” ใหม่เพื่อยืนยันตัวตน ถ้าคุณไม่มีกล้องบนคอมพิวเตอร์ โปรด
เลือกประเภทบัตรประจำตัวและประเทศ/ภูมิภาคที่ออกบัตร หน้าถัดไปจะขอให้คุณส่งรูปบัตรประจำตัว 
ซึ่งคุณสามารถเลือก 'Switch to mobile?’ (เปลี่ยนเป็นมือถือ) และใช้ตัวเลือกที่คุณสะดวก (อีเมล, 
รหัส QR, คัดลอกลิงก์) เพื่อดำเนินการต่อบนอุปกรณ์มือถือ การส่งรูปเซลฟี่ที่ถูกต้องจะช่วยให้ผู้ใช้หลีก
เลี่ยงความล่าช้าในการยืนยันตัวตนซึ่งเป็นปัญหาของคนส่วนใหญ ่

ให้แน่ใจว่าเปิดหน้าเว็บไว้ตลอดขณะใช้อุปกรณ์มือถือ หมายเหต:ุ Chrome คือเบราว์เซอร์ที่เรา
สนับสนุนให้ใช้มากที่สุด

รูปถ่าย/ประเภทเอกสารที่ถูกต้อง: ผู้ใช้ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกรูปถ่าย/ประเภทเอกสารที่ถูกต้อง 
และทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับช่วงเวลาและวิธีการอัปโหลดเอกสาร ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้อัปโหลด
หนังสือเดินทาง ระบบจะไม่ยอมรับเอกสาร หากรูปถ่ายไม่แสดงหนังสือเดินทางทั้งเล่ม ผู้ใช้ต้องถ่ายรูปบัตร
ประจำตัวทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 

รูปบัตรประจำตัวไม่ชัดเจน: หากรูปบัตรประจำตัวไม่ชัดเจนหรือไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นบัตร
ประจำตัวที่ราชการออกให้ตามกฎหมาย ผู้ใช้จะยืนยันตัวตนไม่สำเร็จและจะไม่มีสิทธิเข้าถึงแพลตฟอร์ม
ซื้อขายของ Bittrex Global

เคล็ดลับการยืนยันตัวตน 



ตัวอักษรที่ไม่ใช่อักขระละตินบนบัตรประจำตัวที่ราชการออกให้: บัตรประจำตัวที่ราชการออกให้ในบาง
ประเทศจะมีตัวอักษรที่ไม่ใช่อักขระละตินซึ่งระบบไม่สามารถอ่านได้ สำหรับบัตรประจำตัวเหล่านี้ 
Bittrex Global มีขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อยืนยันข้อมูลประจำตัว ซึ่งมักต้องดำเนินการด้วยตนเอง เพื่อให้
หลีกเลี่ยงความล่าช้า โปรดใช้หนังสือเดินทางระหว่างประเทศเนื่องจากเอกสารเหล่านี้ใช้อักขระละติน

อย่าเปิดตั๋วแจ้งปัญหาหลายครั้งสำหรับการยืนยันบัตรประจำตัว: ผู้ใช้อาจพบว่ามีความล่าช้า หากแจ้ง
ปัญหาการยืนยันบัตรประจำตัวเดียวกันหลายครั้ง

เมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จ คุณสามารถเพิ่มวงเงินถอนโดยเพิ่มความปลอดภัยให้บัญชีของคุณด้วยการรับรอง
ความถูกต้องด้วยสองปัจจัย 

-  บัญชีที่ยืนยันด้วยบัตรประจำตัว (ไม่มี 2FA): 
   บัญชีที่ยืนยันแล้วสามารถถอนได้ 1 BTC (หรือเทียบเท่า) ต่อวัน 

-  บัญชีที่ยืนยันด้วยบัตรประจำตัว (เปิดใช้งาน 2FA): บัญชีที่ยืนยันด้วยบัตรประจำตัวสามารถถอนได้ 
    100 BTC (หรือเทียบเท่า) ต่อวันโดยเปิดใช้งาน 2FA เมื่อคุณได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว โปรดเปิดใช้
    งาน 2FA จากการตั้งค่าเพื่อเพิ่มวงเงินสูงสุดเป็น 100 BTC 

-  บัญชีที่ไม่มีการยืนยันจะไม่สามารถถอนเงินได้



คำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อเปิดใช้งาน 2FA 
(รับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัย) บนบัญชี 
Bittrex Global: 

2FA
(รับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัย)



สำรองข้อมูลคีย์ความปลอดภัย
การเก็บรักษาคีย์ความปลอดภัยในที่ปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญมาก การรีเซ็ต 
2FA ต้องเปิดตั๋วแจ้งปัญหาและอาจต้องรอแก้ปัญหานานถึง 7 วัน 

ปิดใช้งาน 2FA บนบัญชี Bittrex Global Account 
โดยใช้คำแนะนำทีละขั้นตอนเหล่านี้:
คุณอาจต้องลบ 2FA ออกจากบัญชีเนื่องจากหลายเหตุผล ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์หาย มีการรีเซ็ตค่าเริ่มต้น
จากโรงงาน หรือคุณอาจอัปเกรดอุปกรณ์ เนื่องจากรหัสนี้สามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์คุณเชื่อถือเท่านั้น 
หากเป็นไปได้ คุณจะต้องลบ 2FA ออกจากบัญชีก่อนที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์

     คลิกปุ่ม Disable 2FA (ปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัย)  ป้อนรหัสรับรองความถูก
     ต้องและเลือก Disable 2FA (ปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัย)
     ตอนนี้คำแนะนำวิธีการเปิดใช้งาน 2FA บนบัญชีของคุณจะปรากฏขึ้น



TRADING 
(ซื้อขาย):

01

02

03

ตอนนี้ เมื่อคุณยืนยันตัวตนสำเร็จและมีการ
ปกป้อง คุณจะสามารถเริ่มซื้อขายได้

เชื่อมต่อบัญชีและคลิกที ่HOLDINGS (ถือ) หรือ 
INSTANT BUY AND SELL (ซื้อและขายทันท)ี 

คุณสามารถซื้อด้วยบัตรเครดิต
(เฉพาะบัตรที่รองรับ 3D Secure) 

หรือคุณต้องฝากเงินเข้าบัญชีของคุณก่อน โดยหากคุณ
ต้องการฝากเงิน STONS หรือเงินคริปโตสกุลอื่น ให้
เลือกสกุลเงิน คลิกที่ Deposit (ฝาก) 
และคัดลอกที่อยู่ของกระเป๋าเงิน

02

03

01



หากคุณต้องการฝากเงินยูโรหรือดอลลาร์สหรัฐหรือ 
FIAT (เงินธนบัตร) ให้เลือกสัญลักษณ์สกุลเงิน และคลิก
ที่ Deposit (ฝาก) ตัวอย่างเข่น สำหรับเงินยูโร:

สำหรับการโอนผ่าน SEPA โปรดทราบว่าข้อความ
อ้างอิงสร้างขึ้นเพื่อคุณเท่านั้น ข้อความอ้างอิงนี้ต้องระบุ 
“เหตุผล/แรงจูงใจ” ที่โอนเงินออกจากธนาคารของคุณ 
หากคุณระบุข้อความอ้างอิงอื่น (อีเมล ชื่อของคุณ ฯลฯ) 
การโอนจะมีความล่าช้า ย้ำเตือนให้ดี!

สำหรับการโอนผ่าน SWIFT 
นอกเขตธนาคารในสหภาพยุโรปที่รองรับ SEPA:
คลิกที่ GET STARTED (เริ่มต้น)



ในเมนู เลือกตัวเลือกสุดท้าย: EUR DEPOSIT 
(ฝากเงินยูโร) และ WITHDRAWAL BANK 
ACCOUNT (ถอนบัญชีธนาคาร):

Bittrex Global ต้องอนุมัติบัญชีธนาคารของคุณก่อนจึ
งจะสามารถทำการฝากและถอนเงินยูโรได้ 
โดยคุณต้องกรอกแบบฟอร์มฝากและถอนเงินยูโรที่

https://bittrexglobal.zendesk.com/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=360000640760

คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ หากบัญชีธนาคารของคุณเคย
ได้รับอนุมัติสำหรับการฝากและถอนเงินดอลลาร์สหรัฐ 
(ดูด้านล่าง)

ไม่ต้องฝากเงินเพื่อเริ่มใช้บัญชี แต่คุณต้องทดลองว่าค
ุณสามารถควบคุมบัญชีธนาคารของคุณได้



เอกสารที่ต้องแนบมาเพื่อขออนุมัติคือ จดหมายรับรองจากธนาคารหรือรายการบัญชีย้อนหลังที่มี:

Your name on your bank account

Your bank IBAN or account number

Your bank SWIFT/BIC code

Your bank name

You will be able to deposit Euros from and withdraw Euros to your approved bank account

You can have multiple bank accounts approved

You will need to enter all banking details in the form (IBAN, Account, SWIFT/BIC etc.)

ส่งคำขอไปยังฝ่ายบริการลูกค้า เมื่อเพิ่มบัญชีธนาคารแล้ว คุณจะสามารถฝากและถอนเงินโดยไม่จำกัด! เมื่อคุณฝากเงินยูโรผ่าน 
SEPA และเราได้เครดิตเงินเข้าบัญชีของคุณแล้ว คุณจะสามารถถอนเงินยูโรผ่าน SEPA จากบัญชีธนาคารเดียวกัน



ฝากขั้นต่ำ: 20 ยูโร

ถอนขั้นต่ำ: 10 ยูโร

ไม่จำกัดจำนวนเงินฝากหรือถอนผ่าน SEPA หรือผ่านธนาคารโดยตรง

ให้แน่ใจว่าทำตามคำแนะนำสำหรับการฝากผ่าน SEPA ที่อยู่ในกระเป๋าเงินยูโรของคุณ เช่น ป้อนรหัสฝากเงินยูโรให้ครบถ้วนโดยไม่มีคำ
หรือตัวอักขระอื่น หากคุณไม่ได้ทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในกระเป๋าเงินยูโรของคุณเมื่อฝากผ่าน SEPA คุณอาจพบกับความล่าช้า

หากคุณมีบัญชีธนาคารที่ผ่านการรับรองสำหรับโอนเงินดอลลาร์สหรัฐ และไม่ต้องผ่านธนาคารตัวกลางหรือคำสั่งพิเศษ บัญชีดังกล่าวจะ
ผ่านการรับรองสำหรับการฝากเงินและถอนยูโรด้วยเช่นกัน

เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์:



หากคุณยังไม่ได้รับเงินยูโรที่ฝากภายในกรอบเวลาที่คาดไว้ โปรดทราบว่ามีปัจจัย
หลายอย่างที่อาจส่งผลต่อการเครดิตเงินฝากของคุณ เช่น

ข้อมูลที่ไม่ตรงกันระหว่างบัญชี Bittrex Global กับรายละเอียดการโอนเงินฝาก

รหัสฝากเงินที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ระบุรหัสฝากเงินในการโอนเงินผ่านธนาคาร 
(รหัสนี้อยู่ในกระเป๋าเงินยูโรของคุณ) *หากคุณฝากเงินไม่สำเร็จด้วยเหตุผลนี้ คุณมี
เวลา 14 วันในการติดตามเงินที่ฝากนับจากวันที่เราได้รับเงินฝากของคุณ หากคุณไม่
ติดตาม ฝ่ายการเงินของเราจะคืนเงินฝากของคุณกลับไปยังธนาคารต้นทาง/ที่ส่งมา

ธนาคารปิดทำการ เช่น นอกเวลาทำการ (เสาร์-อาทิตย์)  

วันหยุดธนาคาร

ปัญหา:



WITHDRAWAL (ถอน):
ถอนได้ทั้งใน SEPA และ/หรือ SWIFT



TRADING (ซื้อขาย):
เมื่อต้องการเริ่มซื้อขาย ให้คลิกที่ MARKETS (ตลาด) ที่เมนูด้านบน และเลือกคู่สกุลเงิน:



ค่าธรรมเนียมการฝาก
Bittrex Global ไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการ
ฝาก โปรดทราบว่าโทเค็นหรือคอยน์บางสกุลจะขอ
ให้เราโอนเงินของคุณไปยังที่อยู่อื่นก่อนที่เครดิตเงิน
ฝากให้ ซึ่งหมายความว่าเครือข่ายของโทเค็นหรือ
คอยน์จะคิดค่าธรรมเนียมปกติสำหรับการโอน ซึ่ง 
Bittrex Global ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

ค่าธรรมเนียมการถอน
Bittrex Global คิดค่าธรรมเนียมเล็กน้อยสำหรับการ
ถอนโทเค็นหรือคอยน์รวมกับค่าธรรมเนียมโอนของเครือ
ข่าย ค่าธรรมเนียมของเครือข่ายสามารถดูได้โดยคลิก
ปุ่ม Withdraw (ถอน) บนหน้าต่างถอนสำหรับแต่ละโท
เค็นหรือคอยน ์

Bittrex Global คิดค่าธรรมเนียมซื้อขายต่ำที่สุดใน
อุตสาหกรรม ตารางค่าธรรมเนียมซื้อขายด้านล่างแสดงอัตรา
ที่ใช้คำนวณตามปริมาณซื้อขายรวม 30 วันในบัญชีลูกค้า



ฝ่ายบริการลูกค้า:
โปรดทราบว่าด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ฝ่ายบริการลูกค้าของ 
Mainston จะไม่ตอบกลับคำขอที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ Bittrex 
คำขอดังกล่าวควรถูกส่งแยกต่างหากไปยังฝ่ายบริการลูกค้าของ Bittrex

สำหรับเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือลูกค้าทั้งหมด 
ให้เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณบนเว็บไซต์ Bittrex Global 
และส่งตั๋วแจ้งปัญหาที่:
https://bittrexglobal.zendesk.com/hc/en-us/requests/new .

ลูกค้ายังสามารถติดต่อ Bittrex 
ผ่านทางช่องเทเลแกรม "Bittrex Global”
https://t.me/s/bittrexglobal

ผู้ใช้บางรายอาจต้องดูคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการซื้อขาย 
(การซื้อและการขาย คำสั่งซื้อขายที่ราคาตลาดหรือคำสั่งซื้อขายที่ระบุราคา 
บันทึกคำสั่งซื้อขาย สภาพคล่อง ปริมาณ ฯลฯ) คุณสามารถขอคำแนะนำดังก
ล่าวได้โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bittrex และอ่านส่วนคำถามที่พบบ่อ
ยอย่างถี่ถ้วน ขอแนะนำให้ทดลองครั้งแรกกับเงินจำนวนเล็กน้อยเพื่อ
ให้คุณคุ้นเคยกับขั้นตอน
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