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Tickmill MT4 สาํหรบั Mac 
แพลตฟอรม์ MetaTrader 4 เวอรช์ ัน่อย่างเป็นทางการจาก MetaQuotes น้ันใชไ้ดก้บั Windows 
และโทรศพัทม์อืถอืเท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม Tickmill 
ใหค้วามสาํคญักบัความสะดวกสบายของคณุและพรอ้มทีจ่ะกา้วไปไกลยิง่กวา่เพือ่ใหค้ณุไดร้บัเคร ือ่งมอืที่

ดทีีส่ดุสาํหรบัการเทรดฟอเรก็ซ ์
เมือ่เคร ือ่งคอมพวิเตอรจ์ากบรษิทัแอปเปิลกลายเป็นทีนิ่ยมมากขึน้ในหมู่เทรดเดอร ์
เราจงึไดพ้ฒันาโปรแกรม MetaTrader 4 สาํหรบั Mac เพือ่ตอบสนองกบัความตอ้งการของลกูคา้ของเรา 

ขณะทีโ่บรกเกอรส์ว่นใหญจ่ะนําเสนอขัน้ตอนการตดิตัง้แบบธรรมดาซึง่อธบิายกระบวนการตดิตัง้ MT4 
บน Mac ทีใ่ชเ้วลานาน Tickmill 
ชว่ยใหค้ณุมโีอกาสทีจ่ะเร ิม่ตน้ดว้ยแพลตฟอรม์การซือ้ขายสกลุเงนิทีเ่ป็นทีนิ่ยมมากทีส่ดุในโลกบนเคร ือ่ง 
Mac ในไม่กีว่นิาท ี

ภายในมอีะไรบา้ง 

Tickmill ใหบ้รกิารแพลตฟอรม์ MetaTrader 4 สาํหรบัเคร ือ่ง Mac ของคณุ 
ซึง่เกอืบจะเหมอืนกบัแอ็พพลเิคชนั Windows ทัว่ไป 
ซอฟตแ์วรนี์ม้าพรอ้มกบัคณุสมบตัทิีม่ปีระโยชนม์ากมายและฟังกช์นัตา่งๆ ไดแ้ก ่: 

• แผนภมู ิ3 ประเภท 

• 9 time frames 

• ม ีindicators เร ิม่ตน้กวา่ 50 ตวั 

• เคร ือ่งมอืกราฟฟิคจาํนวนมาก 

• Multiple charts 

• สามารถเพิม่ indicator ใหม่ได ้

• 1-click-trading 

• ปรบัแตง่ไดเ้ต็มรปูแบบ 

คณุสามารถไดร้บัประโยชนจ์ากสิง่เหลา่นีท้ ัง้หมดผ่านขัน้ตอนการตดิตัง้เพยีงคร ัง้เดยีวทีเ่รยีบง่ายเหมอืนกั
บแอปอืน่ ๆ ทีม่อียู่นอก App Store 
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การตดิต ัง้บน Mac 

คูม่อืฉบบันีจ้ะแนะนําคณุใหส้ามารถตดิตัง้และถอนการตดิตัง้ โปรแกรม MetaTrader 4 บนเคร ือ่ง Mac 
ของคณุไดอ้ยา่งรวดเรว็ โดยมขีัน้ตอนทีจ่าํเป็นคอื 
คณุจะตอ้งอนุญาตใิหม้กีารดาวนโ์หลดโปรแกรมทีม่าจากแหลง่อืน่นอกจาก App 
store  เมือ่ตดิตัง้แพลตฟอรม์นีเ้รยีบรอ้ยแลว้ น่ีคอืวธิทีีค่ณุสามารถทําได:้ 

กอ่นทีจ่ะเปิด MT4 สาํหรบั Mac ใหไ้ปที ่System 
Preferences โดยพมิพค์าํสัง่ทีเ่กีย่วขอ้งในการคน้หา Spotlight ซึง่อยู่ในแผงดา้นขวาบนของหนา้จอ 

 

เมือ่อยู่ใน System Preferences ใหเ้ขา้ไปที ่Security & Privacy, และเลอืกแท็บ General แลว้เลอืก 
อนุญาตใิหส้ามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากแหลง่ใดๆก็ได ้( Anywhere ) 
คณุตอ้งแน่ใจวา่ไดป้ลดล็อคคณุสมบตันีิแ้ลว้ดว้ยการคลกิไปทีร่ปูแม่กญุแจ แลว้กรอก username กบั 
password ของคณุ 
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ขัน้ตอนถดัไป คอืระบุตาํแหน่งของ MT4 บนเคร ือ่ง Mac .dmg installer 
โดยทัว่ไปไฟลด์าวนโ์หลดใหม่น้ันจะถกูเก็บไวท้ีโ่ฟลเดอร ์Downloads  จากน้ันเรยีกไฟลต์ดิตัง้ประเภท 
.dmg  เมือ่ไฟล ์.dmg ถกูกด, หรอื ลากและวาง ไอคอนของโปรแกรม Tickmill MT4 Mac 
จะปรากฎในโฟลเดอร ์Applications  และหนา้จอนีค้อืการแสดงผลการตดิตัง้ทีเ่สรจ็สมบูรณแ์ลว้ 
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ในตอนนี ้MetaTrader 4 พรอ้มจะถกูเขา้ถงึผ่านทาง 
โฟลเดอร ์Applications  คณุสามารถทีจ่ะเขา้ถงึไดอ้ย่างรวดเรว็ดว้ยการเขา้ผ่าน  Spotlight แลว้พมิพว์่
า ‘Tickmill MT4 Mac’ 

การอพัเดตซอฟตแ์วร ์

แพลตฟอรม์ MT4 ของ Mac 
สามารถอพัเดตไดเ้องโดยอตัโนมตั ิ โดยกระบวนการนีจ้ะทํางานพรอ้มกนักบัการอพัเดต MT4 ของ 
Windows หลงัจากอปัเดตแตล่ะคร ัง้เทอรม์นัิลจะปิดลงโดยไม่มกีารแจง้เตอืนใด ๆ – 
เพยีงแคเ่ปิดแอปพลเิคชนัอกีคร ัง้และใชเ้วอรช์นัทีอ่ปัเดตตอ่ไป 

หากตอ้งการดเูวอรช์นัปัจจบุนัของซอฟตแ์วร ์MetaTrader 4 
ใหค้ลกิทีแ่ท็บ Help ในแผงการนําทางดา้นบน และเลอืกตวัเลอืก About ใน MT4 
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Expert Advisors สาํหรบั Mac 

หากตอ้งการตดิตัง้เคร ือ่งมอืเพิม่เตมิเชน่ Expert Advisors (EAs), Indicators แบบกาํหนดเองและสครปิต ์
ใหเ้ปิดโฟลเดอร ์Applications คลกิขวาทีไ่อคอนแอพฯ และเลอืก Show Package Contents 

 

ตอนนีค้ณุสามารถดเูนือ้หาทัง้หมดของไฟลก์ารตดิตัง้ ดบัเบลิคลกิที ่‘drive_’ เพือ่ไปทีโ่ครงสรา้ง 
MetaTrader 4 จากน้ันไปที ่Program Files -> MetaTrader 4 / MQL4 / Expert / Indicators ฯลฯ 
และคดัลอกและวางตวั indicators ลงในโฟลเดอรต์า่งๆ 
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เมือ่ทําเสรจ็แลว้ ใหปิ้ด-เปิด  MT4 for Mac ใหม่ จะพบ indicator ใหม่ในแผงควบคมุของ MT4 EA 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

การถอนการตดิต ัง้ซอฟตแ์วร ์

หากคณุตอ้งการเอาซอฟตแ์วรอ์อกจากคอมพวิเตอรข์องคณุ สิง่นีจ้ะทําไดค้อ่นขา้งง่าย 
ในความเป็นจรงิกระบวนการนีไ้ม่แตกตา่งจากการลบโปรแกรมอืน่ ๆ โดยสามารถทาํไดต้ามขัน้ตอนนี ้

ขัน้แรกคน้หาโฟลเดอร ์Applications ใน Finder โดยใช ้Spotlight หรอืไปทีโ่ฟลเดอร ์Applications 
โดยตรง โดยคลกิทีไ่อคอน Finder ใน Dock เมือ่อยู่ในโฟลเดอร ์Applications ใหห้าโปรแกรม Tickmill 
MT4 Mac คลกิขวาและเลอืกตวัเลอืก Move To Trash จากน้ันใหค้ลกิซา้ยเพือ่ยนืยนั 
หลงัจากทีย่า้ยแอปไปทีถ่งัขยะแลว้คณุสามารถลบออกไดอ้ย่างถาวรโดยไปทีถ่งัขยะและใชค้ลกิขวาเพือ่
ดาํเนินการกบัคาํสัง่ ‘Empty Trash’ การนําแอพพลเิคชนัออกจากถงัขยะจะไม่ทิง้รอ่งรอยของ Tickmill 
MT4 Mac ในคอมพวิเตอรข์องคณุ 
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ขอ้บกพรอ่งและปัญหาทีต่รวจสอบเจอแลว้ 

ปัจจบุนัยงัไม่มกีารพบปัญหาทีเ่กีย่วกบัระบบเทรด Tickmill บนเคร ือ่ง Mac หากคณุประสบปัญหาใด ๆ 
โปรดแจง้ใหเ้ราทราบ เพือ่รบัการสนับสนุน-ดแูลจากทมีดแูลลกูคา้ของเรา เราจะแกไ้ขปัญหาโดยเรว็ 

ขอ้ควรระวงัทีส่ําคญั 

เราไดท้ดสอบ MT4 สาํหรบั Mac และยงัไม่พบปัญหาการทํางานใด ๆ 
ทีอ่าจทําใหก้ารเทรดบนเวอรช์ ัน่ระบบปฏบิตักิาร Mac น้ันดอ้ยกวา่การเทรดบนเวอรช์ ัน่ระบบปฏบิตักิาร 
Windows อยา่งไรก็ตามการเทรดกบัระบบจาํลองจะกระทําโดยการรบัความเสีย่งของคณุเอง 
เราขอแนะนําใหค้ณุทําความคุน้เคยกบัคณุลกัษณะซอฟตแ์วรใ์นบญัชทีดลองกอ่น 
และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ระบบงานมกีารทํางานตามทีค่ณุตอ้งการในคอมพวิเตอร ์Mac ของคณุ 

 

https://tickmill.com/th/about/contact-us
https://tickmill.com/th/trading/demo-account
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