
KRAKEN



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





SIGN UP 
(ลงทะเบียน):

01

02

คลิกที่ https://www.kraken.com/sign-up
และเลือก “CREATE ACCOUNT (สร้างบัญชี)” 

จดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ชัดเจนและเก็บไว้ในที่
ปลอดภัยเนื่องจาก KRAKEN จะระงับบัญชีหากคุณ
พยายามเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ! อย่าใช้วิธีจดจำกับ 
KRAKEN!



เปิดใช้งานบัญชีของคุณด้วยรหัสใช้ครั้ง
เดียวที่คุณได้รับทางอีเมล03



บัญชี Kraken ของคุณเปิดใช้งานแล้ว!

เมื่อต้องการเริ่มซื้อขาย ให้เข้าสู่ระบบ คลิกชื่อของ
คุณ และ Get Verified (ยืนยันตัวตน) จากเมนูแบบ
หล่นลง จากนั้นเลือกประเภทบัญชีที่เหมาะกับความ
ต้องการซื้อขายและฝากถอนของคุณ

เลือกประเภทบัญชีที่คุณต้องการยืนยันตัวตน 
(ส่วนตัวหรือองค์กร) โปรดทราบว่าคุณสามารถอัป
เกรดบัญชีส่วนตัวเป็นบัญชีองค์กรในภายหลัง 



KYC (ยืนยันตัวตน)
ขั้นตอน KYC (ยืนยันตัวตน) 

จะเหมือนกับขั้นตอนที่คู่ค้าของเราใช้บนแพลตฟอร์มของเรา 

ใช้ตัวเลือก Starter (เริ่มต้น) เพื่อป้อนข้อมูลพื้นฐานเท่านั้น
ใช้ตัวเลือก Intermediate (จริงจัง) เพื่อส่งบัตรประจำตัว

ป้อนชื่อของคุณให้ตรงกับที่ปรากฏบน
บัตรประจำตัวเสมอ และป้อนที่อยู่ที่คุณ
สามารถส่งเอกสารระบุที่อยู่อาศัยของคุณ
ได้เสมอ!



เมื่อ KYC (ยืนยันตัวตน) สำเร็จ คุณสามารถตั้งค่าตัวกรองความปลอดภัย:



คลิกที่ 2FA SETTINGS 
(การตั้งค่าการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัย)

หากคุณเปิดใช้งาน 2FA เพื่อซื้อขายและฝาก
ถอน คุณจะต้องทำการรับรองความถูกต้องด้วยสอง
ปัจจัย (2FA) ทุกครั้งที่คุณฝากถอนหรือซื้อขาย
แลกเปลี่ยน คิดให้แน่ใจก่อนเลือก คุณยังสามารถ
ขอดูรหัสสำรอง 2FA หากจำเป็น

2FA 
(รับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัย)



ฝากและถอน

01

02

ตอนนี้เมื่อคุณยืนยันตัวตน (KYC) และรับรองความ
ถูกต้องด้วยสองปัจจัย (2FA) แล้ว คุณสามารถเริ่ม
ฝากถอนและซื้อขาย

คุณสามารถซื้อเงินคริปโตทันทีด้วยบัตรเครดิต
ผ่านเว็บเบราว์เซอร:์

คุณยังสามารถแปลงเงินคริปโตเป็นเงินธนบัตร 
หรือแปลงเป็นสกุลเงินอื่นๆ ที่มีให้เลือก:

01

02



DEPOSITS (ฝาก):
คลิกที่ Funding (ฝากถอน) ที่เมนูด้านบน แล้ว
เลือกสกุลเงินและทำรายการฝาก:

ตัวอย่างเช่น คุณต้องการฝากเงินยูโร ให้คลิกที่ 
DEPOSIT (ฝาก) ด้วยเงินยูโร และเลือกวิธีการฝาก:

03



คุณจะได้รับคำแนะนำในการฝากโดยละเอียด ให้อ่าน
อย่างถี่ถ้วน และข้อความอ้างอิงการฝากโดยเฉพาะ
สำหรับบัญชีของคุณ ระบุข้อความอ้างอิงนี้เท่านั้น
ระหว่างการโอน:



04
WITHDRAWAL (ถอน):
คลิกที่ Funding (ฝากถอน) ที่เมนูด้านบน 
แล้วเลือกสกุลเงินและทำรายการถอน:

ตัวอย่างเช่น สำหรับการถอนเงินในสหภาพยุโรป คุณ
สามารถเลือก SEPA ส่วนการถอนเงินในประเทศอื่นๆ 
ให้เลือก SWIFT:

คลิกที่ Add account (เพิ่มบัญชี):

ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารจะปรากฏขึ้นที่นี่โดย
อัตโนมัติ ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารควรตรงกับ
ชื่อเจ้าของบัญชี Kraken



เมื่อเพิ่มบัญชีสำเร็จ คุณจะสามารถถอนเงินได้ โปรด
ทราบว่าการถอนครั้งแรกจะต้องรอ 72 ชั่วโมง



ไปที่ส่วนราคาเพื่อตรวจสอบราคา
TRADING (ซื้อขาย)



เลือกสกุลเงิน และคลิกที่ Buy/sell (ซื้อ/ขาย)

เลือกคำสั่งซื้อขายและทำรายการ 
(คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อขายได้ 
หากใช้เวลานานเกินไป)



VPN
แม้ว่าจะใช้ VPN ได้ แต่เมื่อต้องการยืนยันตัวตน ควรใช้ VPN ที่อยู่ในประเทศเดียวกันที่คุณอาศัยอยู ่

การดูแลลูกค้า:
ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณต้องส่งคำขอทั้งหมดที่เกี่ยวกับบัญชี 
Kraken โดยตรงไปที่ฝ่ายบริการลูกค้าของ Kraken 
INBS ไม่สามารถและจะไม่ตอบรับคำขอที่เกี่ยวกับบัญชี Kraken:
https://support.kraken.com/hc/en-us/requests/new

ผู้ใช้บางรายอาจต้องดูคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการซื้อขาย (การซื้อและการขาย คำสั่งซื้อขายที่ราคาตลาดหรือคำสั่งซื้อขาย
ที่ระบุราคา บันทึกคำสั่งซื้อขาย สภาพคล่อง ปริมาณ ฯลฯ) 

คุณสามารถขอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Kraken และอ่านส่วนคำถามที่พบบ่อยอย่างถี่ถ้วน 

อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ทดลองกับเงินจำนวนเล็กน้อยเพื่อให้คุณคุ้นเคยกับขั้นตอน 

เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์:
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