
วิธีสร้างกระเป๋า  ETH ด้วย  MyEtherWallet.com 

การลงทนุในicoนัน้ สิง่ส าคญัที่สดุคือจะต้องมกีระเป๋า ETH (Ethereum) การเปิด Wallet Address เปรียบเทียบ

เหมือนเป็นบญัชีธนาคารสว่นบคุคลส าหรับผู้ใช้สกลุเงินดิจิตลั ซึง่จะต้องมี wallet ก่อนจึงจะสามารถซือ้ ETH เพื่อน ามา

แลกเปลีย่นเป็น HoToKeN ได้ หากผา่นกระบวนการสมคัร KYC และกรอกเอกสารเรียบร้อยแล้ว แต่ยงัไมม่ ี Ethereum 

Address  เราขอแนะน าให้เข้าไปสมคัรของ  MyEtherWallet  

โดยขัน้แรกทา่นจะต้องผา่นกระบวนการลงทะเบียน โดยการกด Contribute และสมคัร KYC  

 

การสมัคร KYC 

คือกระบวนการในการตรวจสอบเอกสารในเบือ้งต้นเพื่อมอบหลกัฐานยืนยนับคุคล โดยจะต้อง submit เอกสาร

ดงัตอ่ไปนี ้

1. บตัรประจ าตวัประชาชน 

2. Passport (หากไมม่ีสามารถใช้ใบขบัขี่หรือบตัรที่มีรูปถ่ายและช่ือแทนได้) 

3. Proof of address (ทะเบียนบ้านหรือเอกสารบิลคา่ใช้จา่ยที่ยืนยนัท่ีอยูข่องผู้สง่มอบ)  



 

หลงัจากนัน้รอ confirmation email ภายใน 48 ชม. เพื่อยืนยนัวา่ทา่นอยูใ่น white list ที่จะสามารถเข้าร่วม contribute ได้  

 

 



 

กดยืนยนัใสร่หสัผา่น และอา่นเง่ือนไขเพื่อเข้าร่วม 

 

กรอกข้อมลูตา่งๆให้ครบถ้วน รวมถึงบญัชี Ethereum Wallet  



 

ส าหรับคนท่ียงัไมม่ีบญัชี Ethereum Wallet  ทา่นสามารถสร้างได้ในหวัข้อถดัไป 

  



ขัน้ตอนการสร้างกระเป๋า ETH 

1 เข้าไปท่ีเว็บไซต์ https://www.myetherwallet.com 
 

 
 
2 คลกิที่ค าวา่ “New Wallet” 

 

3 กรอกรหสัผา่น จากนัน้กดปุ่ ม Create new wallet 

Note รหสัผ่านตอ้งมีไม่นอ้ยกว่า 9 ตวั และตอ้งใช้ password + Private key เพือ่ใชง้านกระเป๋าในทกุๆครัง้ 
 

http://myetherwallet.com/


 

 4 กดที่ปุ่ ม Download Keystore File และเก็บไฟล์ไว้ให้ดี จากนัน้กดที่ปุ่ มหมายเลข 4. 

Note! หนา้นีจ้ะไม่สามารถเปิดไดอี้ก ดงันัน้อย่าลืมดาวน์โหลดไฟล์ 
 

 
 
  



5 เซฟ private key ไว้ในท่ีสามารถจ าได้ 
 

 

Note! ควรปร้ินท์  private key  ออกมาเพือ่ป้องกนัการลืม กดทีป่ ุ่ ม Print Paper Wallet 
หากมาถงึหน้านีถื้อวา่การสร้าง New Wallet เรียบร้อยแล้ว 

 

6.วิธี login  
ลอง login เข้ากระเป๋า mew โดยท าตอ่จากขัน้ตอนในข้อ 5.  หรือหากเข้ามาในภายหลงั ให้คลกิที่เมน ูView 

Wallet Info 
6.1 คลกิที ่Private Key 



 
 

6.2 ใส ่Private key และกดปุ่ ม Unlock ตามภาพ 

 

6.3 หากเข้ามาหน้านีไ้ด้ถือวา่การ Login ส าเร็จแล้ว 



 

 7.วิธีสง่ Ethereum เพื่อซือ้ HoToKeN  

สิง่ที่เราต้องทราบก่อนสง่เหรียญคือ 
1.ทราบวนั และเวลาที่เปิด ico ให้ชดัเจน  
2.เตรียมเงิน ETH ในกระเป๋า myetherwallet ของเราให้พร้อม – ยกตวัอยา่งเช่น ซือ้ที่ bx.in.th แล้วโอนเข้า
กระเป๋า mew  
3.โอน ETH โดยตรงเข้าไปที่ address ของเรา 0x882a78892Ddd427cF55FFD20C3496047fC63B24D 
Reserved Token จะถกูสง่ให้ wallet ที่น ามากรอกใน KYC ที่ approve แล้วให้ทนัทีที่ Transaction ส าเร็จ 

ขัน้ต ่า minimum contribution ที่ $300 USD เมื่อเทียบอตัราแลกเปลีย่นกบั ETH  
 

 
 

7.1 เลอืกเมน ูSend Ether & Token 



 
 

7.2 Login เข้าระบบโดยใช้ private key ที่เราท าการบนัทกึไว้ 
 

 

  



7.3 กดปุ่ ม unlock 

 

7.4 กรอกข้อมลูตามภาพด้านลา่ง 
- ใส่จ านวน eth ที่จะซือ้ โดยแนะน าว่า ให้เหลือไว้สกั 0.5 eth เป็นอย่างน้อย เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมที่ gas 
limit  
- ในช่อง gas limit คือค่าธรรมเนียม ให้ใส่ตัง้แต่ 300000 ขึน้ไป ตรงนีย้ิ่งใส่มาก เราจะสามารถส่งเงินเข้าไป
ลงทนุในกระเป๋าของ ico ได้เร็วกวา่คนอื่น  
หลงัจากนัน้กดที่ปุ่ ม“Generate Transaction” และ “Send Transaction 

 
 
  



8.วิธีรับ HoToKeN  

การซือ้เหรียญ HoToKeN นัน้ คือการ"จอง" หลงัจากนัน้จ านวนเหรียญจะถกูสร้างขึน้หลงัจากจบ ICO ครัง้นี ้ซึ่ง
เหรียญที่จะได้จากการจองครัง้นีค้ือ ช่ือ RHTKN (Reserved Hotoken) เมื่อ ICO จบลง เหรียญ HTKN จริงจะถูกส่งให้
เทา่กบัจ านวนเหรียญ RHTKN ที่ซือ้ไว้ในช่วง ICO  

 

ดงันัน้เหรียญทีม่ีอยูใ่นระบบจะเป็นเหรียญ RHTKN ซึง่ถกูสร้างไว้ที่  address 

0x882a78892Ddd427cF55FFD20C3496047fC63B24D 

เมื่อทา่นได้รับเหรียญเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จากนีไ้ปเป็นขัน้ตอนการน าเหรียญที่ได้ เอาไปใสบ่ญัชี myetherwallet  ของทา่น 

  



 9 กดเข้าไปท่ีเมน ู“View Wallet info” จากนัน้คณุก็จะเห็นยอด Token ที่มีอยูแ่ละคลกิไปที่  “Add Custom Token” 

 

หลงัจากนัน้ใส ่ Ethereum address (0x882a78892Ddd427cF55FFD20C3496047fC63B24D) ในช่องAddress เขียน 
RHTKN ในช่อง Token Symbol และช่อง Decimal ใส่ 18 . และหลังจากที่กด “Save”  ท่านก็จะสามารถเห็นจ านวน 
Token ที่มีทัง้หมด 

 



 


