
ยอดคู่มือเพื่อการสมัครเป็น IB

เรียนรู้วิธีเริ่มต้น เติบโต และพัฒนาธุรกิจผู้
แนะนำาโบรกเกอร์ของคุณ

การเทรดสัญญาส่วนต่าง (CFD) โดยใช้หลักประกันมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำาหรับนักลงทุน
ทุกราย ก่อนตัดสินใจเทรดสัญญาส่วนต่าง (CFD) คุณควรพิจารณาวัตถุประสงค์ในการเทรด ระดับ
ประสบการณ์ และความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณอย่างรอบคอบ คุณอาจเผชิญการขาดทุน
มากกว่าเงินทุนที่ลงทุนไว้และดังนั้น คุณไม่ควรฝากเงินที่คุณไม่สามารถสูญเสียได้ โปรดตรวจสอบให้
แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงอย่างครบถ้วนและดำาเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงของ
คุณ โปรดทราบว่าสื่อนี้ได้รับการจัดหาให้เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถือเป็นคำาแนะนำาใน
การลงทุน
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บทนำา

ทีมวิจัยของ Tickmill

โลกของผู้แนะนำาโบรกเกอร์เป็นวงการใหม่ที่น่าตื่นเต้นซึ่งเทรดเดอร์ทุกระดับความสามารถต่างเก็บเกี่ยวผลตอบแทนได้ การ
ทำางานเป็นผู้แนะนำาโบรกเกอร์อาจเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำาหรับส่งเสริมการเทรดของคุณ หรือแม้แต่ดำาเนินกิจการเป็นธุรกิจ
อิสระ ในอีบุ๊กเล่มนี้ เราจะช่วยให้คุณได้รับมุมมองของโลก IB ตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าหน้าที่
อันน่าตื่นเต้นเช่นนี้คืออะไร มีวิธีทำางานอย่างไร และคุณจะสามารถได้รับประโยชน์จากการดำาเนินการอย่างไร 

อีบุ๊กเล่มนี้มีข้อมูลสำาคัญ ข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และความรู้ที่มีประโยชน์มากมาย รวมถึงยังทำาหน้าที่เป็น
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำาหรับผู้ที่สนใจก้าวเข้าสู่โลกของผู้แนะนำาโบรกเกอร์และยกระดับธุรกิจ Forex ของพวกเขา 

เรายินดีรับฟังคำาติชมจากคุณและหวังว่าจะได้ยินคำาถามหรือความ
เห็นที่คุณมีเกี่ยวกับข้อมูลในนี้เหมือนเช่นเคย
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https://www.tickmill.com/accounts/demo-account/?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://secure.tickmill.com/users/register?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
mailto:support%40tickmill.com?subject=The%20ultimate%20guide%20to%20becoming%20an%20IB
https://www.facebook.com/Tickmill?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://twitter.com/tickmill?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://www.instagram.com/tickmill_official/?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links


สุดยอดคู่มือเพื่อการสมัครเป็น IB

| 4 |

การพัฒนาการเทรดออนไลน์ได้เปิดประตูสู่โลกแห่งโอกาสในตลาดส่วนที่
ยังไม่เคยมีมาก่อน ขณะนี้ เทรดเดอร์รายย่อยสามารถทำากำาไรจากความ
เคลื่อนไหวในตลาดเงินตราในลักษณะเดียวกับที่ธนาคารเพื่อการลงทุนและ
สถาบันขนาดใหญ่แห่งอื่นๆ ทำาได้ เนื่องจากเทรดเดอร์รายย่อยเพิ่มขึ้นเป็นอย่าง
มากในไม่กี่ปีมานี้ จึงเกิดโอกาสใหม่ๆ ขึ้นมา: ผู้แนะนำาโบรกเกอร์หรือ IB 

ผู้แนะนำาโบรกเกอร์เกิดขึ้นครั้งแรกในตลาดฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ 
แต่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตลาดสปอต Forex เนื่องจากไม่
ปีกี่ปีมานี้ ปริมาณการเทรดในกลุ่มนี้ขยายตัวเป็นอย่างมาก 

หลายๆ คนได้ช่วยแนะนำาโบรกเกอร์แล้ว แต่ไม่ได้ดำาเนินการอย่างเป็นทางการ  
ตัวอย่างเช่น เป็นเรื่องปกติที่เทรดเดอร์จะบอกเพื่อนเกี่ยวกับประสบการณ์
ดีๆ ที่พวกเขามีกับโบรกเกอร์นั้นๆ และแนะนำาให้เพื่อนมาเป็นลูกค้าด้วยกัน 
อย่างไรก็ตาม คุณสามารถทำาข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับโบรกเกอร์เพื่อทำา
หน้าที่ผู้แนะนำาโบรกเกอร์ และแนะนำาผู้คนโดยดำาเนินการอย่างเป็นทางการ 

เนื่องจากอุตสาหกรรม Forex สำาหรับลูกค้ารายย่อยได้เติบโตเป็นอย่างมาก
ในไม่กี่ปีมานี้ เช่นเดียวกับบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม อาทิ การ
ให้ความรู้ Forex การวิเคราะห์ทางเทคนิค และบริการให้สัญญาณการเทรด 
เทรดเดอร์ผู้มีประสบการณ์สามารถแบ่งปันการวิเคราะห์ตลาดของตนเองและ
ให้ความรู้แก่คนทั่วไปผ่านการสอนทางออนไลน์ เทรดเดอร์บางส่วนยังเลือก
ที่จะแบ่งปันการเทรดของตนเองเพื่อให้ผู้ติดตามสามารถติดตามกิจกรรมของ

พวกเขาได้ นอกจากนี้ เทรดเดอร์เหล่านี้ยังนำาเสนอบริการผ่านเว็บไซต์ของ
ตนเองโดยใช้โซเชียลมีเดียและการบอกปากต่อปากเพื่อหาผู้ติดตามรายใหม่ 

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมผู้แนะนำาโบรกเกอร์ได้สร้างโอกาสแห่งความ
มั่งคั่งให้แก่เทรดเดอร์ที่ต้องการนำาเสนอบริการของตนเองเนื่องจาก
ขณะนี้ พวกเขาสามารถเป็นพาร์ทเนอร์กับโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือเพื่อ
หาลูกค้า รวมถึงเข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ขึ้นด้วยทรัพยากรที่ดีกว่า 

 
พ ดูงา่ยๆ กค็ อืผ ูแ้นะนำา
โบรกเกอร เ์ป น็ตวัแทนท ีน่ ำา
เสนอโบรกเกอร ์โดยแนะนำาให ้
ล กูค า้ใหม่

ผู้แนะนำาโบรกเกอร์คืออะไร
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ผู้แนะนำาโบรกเกอร์คืออะไรและพวกเขาทำาเงินได้อย่างไร 

จากที่เราสรุปไว้ข้างต้น ผู้แนะนำาโบรกเกอร์จะทำาเงินจาก
การแนะนำาผู้คนให้บริษัทโบรกเกอร์ที่พวกเขาร่วมงาน
ด้วย อย่างไรก็ตาม แม้กระบวนการอาจดูเหมือนง่าย แต่
เป็นสิ่งสำาคัญที่จะต้องจำาไว้ว่าผู้แนะนำาโบรกเกอร์จะได้
รับชำาระเงินสำาหรับลูกค้าที่กลายเป็นลูกค้าจริงเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า IB แนะนำาเพื่อนห้ารายให้กับ
โบรกเกอร์แห่งหนึ่ง แต่มีเพียงสามรายเท่านั้นที่เปิด
บัญชีและฝากเงิน ซึ่งหมายความว่า IB จะมีรายได้จาก

ผู้ได้รับการแนะนำาสามรายที่กลายเป็นลูกค้าจริง 

ขณะนี้ คุณอาจสงสัยว่า IB จะมีรายได้จากลูกค้าจริงของ
พวกเขาอย่างไร โดยหลักแล้ว ข้อตกลงสำาหรับผู้แนะนำา
โบรกเกอร์จะระบุค่าคอมมิชชั่นตามตกลง ซึ่งจะมีการชำาระ
ให้กับ IB ตามปริมาณการเทรดของลูกค้าที่พวกเขาแนะนำา 

แต่ละครั้งที่ IB แนะนำาลูกค้าจริง ลูกค้าจะเปิดบัญชีและ
เริ่มต้นเทรด จากนั้น ลูกค้าจริงจะเริ่มเปิดการเทรดซึ่งมี

ปริมาณจำานวนหนึ่ง เช่น 1 ล็อต ดังนั้น เนื่องจากลูกค้า
จริงที่ได้รับการแนะนำาเทรด โบรกเกอร์ก็จะชำาระเงินให้
กับ IB โดยอ้างอิงตามปริมาณการเทรดของลูกค้าจริง ยิ่ง
เทรดมาก ก็ยิ่งสร้างค่าคอมมิชชั่นให้ IB มากขึ้น

ปกติแล้ว IB จะได้รับค่าคอมมิชชั่นตามล็อต
ซึ่งลูกค้าที่ได้รับการแนะนำาเทรด

ผ ูแ้นะนำา

ล กูคา้  #1 ลกูคา้  #2 ลกูคา้  #4ลกูคา้  #3 ลกูคา้  #5
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ใครที่สามารถสมัครเป็นผู้
แนะนำาโบรกเกอร์ 

ผู้แนะนำาโบรกเกอร์จะหาลูกค้าได้อย่างไร

ผู้แนะนำาโบรกเกอร์ที่เพิ่งเริ่มขยายเครือข่ายจะสามารถแนะนำา
ลูกค้าที่พวกเขารู้จักได้โดยตรง ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะลงทะเบียนกับ
โบรกเกอร์มากขึ้นเมื่อคนที่พวกเขารู้จักให้คำาแนะนำาด้วยตนเอง ทั้ง
ยังสามารถสอบถามข้อมูลและขอคำาแนะนำาได้อย่างรวดเร็ว 

แม้วิธีนี้จะมีอัตราการประสบความสำาเร็จสูงกว่าเนื่องจากเทรดเดอร์สามารถ
ไว้ใจผู้แนะนำา แต่ลูกค้าที่ IB สามารถแนะนำาได้ก็มีจำานวนจำากัด 

อย่างไรก็ตาม ผู้แนะนำาโบรกเกอร์ทุกคนไม่ได้ทำาธุรกิจขนาดเล็กเท่านี้ และ
เทรดเดอร์รายย่อยหลายรายก็สมัครเป็นผู้แนะนำาโบรกเกอร์เพื่อสร้างราย
ได้เสริมนอกจากการเทรด การใช้อินเทอร์เน็ตช่วยให้ผู้แนะนำาโบรกเกอร์
สามารถโฆษณาบริการของตนเองให้กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น จึงหาผู้ได้รับ
การแนะนำา ลูกค้าจริง และการชำาระค่าคอมมิชชั่นในภายหลังได้มากกว่า 

ข่าวดีก็คือทุกคนสามารถสมัครเป็นผู้แนะนำาโบรกเกอร์ได้ ไม่ว่าคุณจะมี
ประสบการณ์มากเท่าใดในอุตสาหกรรมการเงิน หากคุณสามารถให้การ
สนับสนุนในสิ่งที่ลูกค้าต้องการไม่ว่าจะเป็นทรัพยากร หรือเครื่องมือที่เหมาะ
สม คุณก็สามารถประสบความสำาเร็จได้แม้จะมีประสบการณ์ไม่มาก

สำาหรับการเริ่มต้น ผู้แนะนำาโบรกเกอร์ที่ประสบความสำาเร็จมาก
ที่สุดก็คือเทรดเดอร์ผู้มีประสบการณ์ซึ่งยังคงทำาการเทรดอย่างต่อ
เนื่อง เพราะเทรดเดอร์ที่สามารถวิเคราะห์ตลาดได้นั้นสามารถใช้
ความเชี่ยวชาญของตนเองเพื่อดึงดูดผู้ติดตามได้มากยิ่งขึ้น 

เทรดเดอร์รายย่อยที่ประสบกความสำาเร็จหลายคนสามารถสร้าง
ธุรกิจที่แข็งแกร่งจากการเป็นผู้แนะนำาโบรกเกอร์ โดยนำาเสนอบริการ
วิเคราะห์แบบเอ็กซ์คลูซีฟให้แก่ลูกค้าของโบรกเกอร์ที่เลือก

โซเชียลมีเดียกลายเป็นเครื่องมือล้ำาค่าสำาหรับผู้แนะนำาโบรกเกอร์
เนื่องจากเป็นวิธีโปรโมทบริการของพวกเขารวมถึงดึงดูดลูกค้าใหม่ เรา
จะอธิบายวิธีต่างๆ ที่ใช้ดึงดูดลูกค้าหลังจากนี้ในส่วนถัดไป
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ผู้แนะนำาโบรกเกอร์สามารถใช้ช่องทางการสื่อสารใดได้บ้าง

นอกจากนี้ โซเชียลมีเดียยังเป็นเครื่องมือทรงประสิทธิภาพในการ
เข้าถึงผู้ที่อาจเป็นลูกค้า นอกจากกลุ่มและหน้าบนแพลตฟอร์มโซ
เชียลมีเดียซึ่งสามารถดึงความสนใจของเทรดเดอร์ได้นั้น เครื่อง
มือ Line, Facebook page, WhatsApp, Telegram และ We 
Chat ก็มีประสิทธิภาพในการดึงดูดผู้ที่อาจเป็นลูกค้าได้เช่นกัน 

รูปแบบดั้งเดิมในการทำาธุรกิจ IB ก็คือกระดานสนทนาเกี่ยวกับการเทรดยอด
นิยม การมีปฏิสัมพันธ์กับเทรดเดอร์คนอื่นๆ และการแสดงความรู้ที่ดีเกี่ยว
กับตลาดเป็นวิธีการสร้างชื่อเสียงที่มั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทรดเดอร์
ใหม่หลายรายได้เรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้บนกระดานสนทนาที่เกี่ยวกับการเทรด
และ IB สามารถหาผู้ได้รับการแนะนำาได้เสมอโดยใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

นอกจากนี้ ผู้แนะนำาโบรกเกอร์ส่วนใหญ่จะใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสื่อสารกับลูกค้า 
โฆษณาบริการ และหาลูกค้าใหม่ ในด้านช่องทางการสื่อสาร การสื่อสารที่ใช้
เป็นหลักในจำานวนมากจะดำาเนินการผ่านอีเมล,Line, Facebook, Twitter 
รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียที่ใหม่กว่า เช่น Instagram และ Snapchat

เมื่อพูดถึงการโฆษณาบริการทางออนไลน์ อินเทอร์เน็ตได้มอบความเป็น
ไปได้สำาหรับวิธีการสื่อสารอย่างไร้ขีดจำากัด อย่างแรกก็คือ IB สามารถ
สร้างและใช้เว็บไซต์เพื่อทำาหน้าที่เป็นหน้าเริ่มต้น ใส่เนื้อหาเกี่ยวกับการ
เทรด เคล็ดลับ วิธีพลิกแพลง รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเทรด จากนั้น พวก
เขาอาจสามารถเก็บรายชื่ออีเมลของลูกค้าที่สนใจเนื้อหาในเว็บไซต์ได้

บลอ็ก โซเช ยีลม
เีด ยี

เว บ็ไซต ์กระดานสนทนา การศ กึษา Forex

ลกูคา้

ผ ูแ้นะนำา
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ประโยชน์ของโซเชียลมีเดียสำาหรับผู้แนะนำาโบรกเกอร์

ความนิยมใช้โซเชียลมีเดียที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่สิ้นสุดได้เปิดประตูสู่โอกาส
แห่งความมั่งคั่งอย่างมหาศาลของผู้แนะนำาโบรกเกอร์ เพราะการที่ IB จะ
โฆษณาบริการของตนและหาลูกค้าไม่เคยง่ายเท่านี้มาก่อน ในอดีต IB ต้อง
ใช้เว็บไซต์ของพวกเขาและขั้นตอนการสะสมรายชื่ออีเมล (หรือการจ่ายเงิน
ซื้อรายชื่อซึ่งอาจมีราคาแพง) เพื่อสร้างฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งจะเป็นไปอย่าง
ช้าๆ อย่างไรก็ตาม โซเชียลมีเดียได้เข้ามาปฏิวัติวิธีการแบ่งปันเนื้อหา ส่วน
สำาหรับ IB เนื้อหานี้คือสิ่งที่จะช่วยให้พวกเขาหาลูกค้าได้ในท้ายที่สุด 

ประโยชน์หลักของโซเชียลมีเดียคือความสะดวกในการแบ่งปันเนื้อหาและ
การมีส่วนร่วมของเป้าหมายใหม่ ตัวอย่างเช่น บน Twitter, Facebook 
และ Instagram ผู้ใช้คนใดก็ตามจะสามารถรีโพสต์สิ่งที่ IB โพสต์
ได้ ซึ่งทำาให้ IB มีโอกาสเพิ่มการรับรู้ทางออนไลน์และเข้าถึงผู้ที่อาจ
เป็นลูกค้าในจำานวนที่มากกว่าเดิมมาก (การเข้าถึงที่มากกว่า) 

ปัจจุบัน แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งหมดให้บริการบัญชีธุรกิจซึ่งช่วย
ให้คุณสามารถใช้เพื่อประชาสัมพันธ์เนื้อหาหรือเพจของคุณได้ นอกจาก
นี้ โฆษณาเหล่านี้ยังสามารถกำาหนดเป้าหมายตามกลุ่มที่คุณเลือกซึ่ง
จะช่วยให้คุณกำาหนดประเทศ เพศ ความสนใจตามวัย ฯลฯ ได้ 

ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณโพสต์การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นประจำาบน 
Instagram เพื่อเป็นวิธีสร้างผู้ติดตาม แต่คุณต้องการเพิ่มโอกาสของ

คุณ คุณจะสามารถใช้งานโฆษณาที่มีการกำาหนดเป้าหมายเป็นผู้ชาย
อายุ 20 – 50 ปีที่อยู่ในอังกฤษ รวมถึงสนใจด้านการเงินและการเทรด 

โอกาสที่การโฆษณาซึ่งกำาหนดเป้าหมายนี้สร้างขึ้นหมายความ
ว่าโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือล้ำาค่าสำาหรับ IB นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถตรวจสอบงบประมาณของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ารายได้ที่คุณ
กำาลังสร้างขึ้นเหมาะสมกับค่าใช้จ่ายและปรับให้สอดคล้องกัน 

 
เม ือ่ IB พร อ้มพวกเขาก ็
สามารถประชาสมัพนัธก์ล ุม่ - 
บร กิารผา่นทางการซ ื อ้โฆษณา
ในโซเช ยีลม เีด ยีได ้
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ใครเป็นลูกค้าในอุดมคติของ
ผู้แนะนำาโบรกเกอร์ 

ขณะที่ลูกค้าทั้งหมดที่สร้างขึ้นเป็นประโยชน์ต่อ IB แต่แน่นอนว่ามีลูกค้า
บางรายที่จะเป็นประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆ ซึ่งก็คือเทรดเดอร์ระดับสูง การ
ตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนเทรดเดอร์ระดับสูงให้กลายเป็นลูกค้าจริงอาจให้ผลคุ้มค่า
ยิ่งกว่าการดึงดูดเทรดเดอร์ใหม่หรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

เทรดเดอร์ระดับสูงคือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ในการเทรดจริงในตลาด
อย่างน้อยหนึ่งปี ปกติแล้วเทรดเดอร์เหล่านี้เคยผ่านการสูญเสียเงินมา
แล้ว จึงได้ปรับกลยุทธ์และพัฒนาทักษะของตนเอง เทรดเดอร์ระดับสูงมีแนว
โน้มที่จะมีเงินทุนมากกว่าและเทรดในลักษณะที่สม่ำาเสมอมากกว่า จึงมอบ
โอกาสที่มีความสัมพันธ์ยาวนานกว่าเทรดเดอร์มือใหม่เป็นอย่างมาก

เทรดเดอร์ใหม่หลายรายมีแนวโน้มที่จะเริ่มด้วยการฝากเงินจำานวนน้อยกว่า
มากและมักหมดหวังกับการขาดทุน โดยพวกเขาจะทุกข์ใจอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ระหว่างกระบวนการเรียนรู้ นอกจากนี้ เทรดเดอร์ระดับสูงจะมีกลุ่มคน
รู้จักที่ดีกว่า ซึ่งหมายถึงเทรดเดอร์ระดับสูงคนอื่นๆ นั่นเอง ดังนั้น การเปลี่ยน
เทรดเดอร์ระดับสูงให้กลายเป็นลูกค้าอาจทำาให้ได้ติดต่อกับผู้ที่อาจเป็นลูกค้า
ในจำานวนมากกว่า และในท้ายที่สุดจะเกิดความสัมพันธ์ที่มีประโยชน์ 

เทรดเดอร์ระดับสูงคืออะไร
และเหตุใดพวกเขาจึงเป็น
ลูกค้าที่ดีที่สุด
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วิธีเปลี่ยนผู้ที่สนใจให้กลายเป็นลูกค้าจริง 

จนถึงขณะนี้ เราก็ได้พูดคุยกันแล้วถึงสิ่งที่ IB ทำาและวิธีการที่พวกเขาจะ
สามารถหาผู้เข้าชมเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม จากที่เราสรุปไว้ IB จะได้รับชำาระ
เงินจากเทรดเดอร์ที่พวกเขาได้เปลี่ยนเป็นลูกค้าจริงในโบรกเกอร์ที่เลือก ดัง
นั้น IB จะเปลี่ยนผู้ที่สนใจทั่วไปให้กลายเป็นลูกค้าที่จะได้รับเงินได้อย่างไร 

วิธีที่ IB ส่วนใหญ่ดำาเนินการก็คือพวกเขาจะเผยแพร่เนื้อหาทางออนไลน์ใน
บางระดับที่ฟรีแต่มีประโยชน์ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลใดก็ได้ในมุมมองตลาดโดยรวม
ของแต่ละสัปดาห์เพื่อเป็นแนวคิดในการเทรดพิเศษที่ให้บริการแก่ทุกคน จาก
นั้น IB จะระบุว่าเทรดเดอร์รายใดที่สมัครเป็นลูกค้าจริงของโบรกเกอร์นั้นๆ จะ

ได้รับการเข้าถึงข้อมูลเอ็กซ์คลูซีฟ สำาหรับข้อมูลที่นำาเสนอแก่ผู้ที่คาดว่าจะเป็น
ลูกค้า ปัจจัยหลักที่สำาคัญก็คือคุณภาพ ปริมาณ และความเฉพาะตัวของเนื้อหา

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเนื้อหาที่ IB เผยแพร่ฟรีประกอบด้วยวิดีโอ 15 นาที
ในช่วงต้นสัปดาห์ซึ่งจะให้มุมมองตลาดกว้างๆ และเน้นที่แนวคิดในการ
เทรดไม่กี่อย่าง จากนั้น ในแต่ละวัน IB อาจเผยแพร่กราฟอีกหนึ่งกราฟ
ที่สรุปการวิเคราะห์เบื้องต้นบางอย่างหรือระดับราคาที่น่าสนใจ 

หลังจากนั้น IB อาจนำาเสนอการเข้าใช้การสัมมนาทางเว็บเชิงโต้ตอบหนึ่ง
ชั่วโมงทุกต้นสัปดาห์พร้อมแนวคิดในการเทรดพิเศษสำาหรับผู้ที่สมัครเป็น
ลูกค้าจริง ในแต่ละวัน ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับแนวคิดในการเทรด
พิเศษและจะเข้าใช้ห้องแชทที่พวกเขาสามารถพูดคุยเรื่องตลาดกับ IB ได้ 

การนำาเสนอบริการที่มีมูลค่าเช่นนี้เป็นวิธีอันยอดเยี่ยม
ที่จะเปลี่ยนผู้ที่สนใจให้กลายเป็นลูกค้าจริง 

 
ในท า้ยท ีส่ดุ ว ธิ ที ีม่ ี
ประส ทิธ ภิาพสงูสดุท ีจ่ะ
เปล ีย่นเทรดเดอร ์ใหก้ลายเป น็
ล กูค า้กค็ อืการนำาเสนอบร กิาร
บางอยา่งในระดบัพ ื น้ฐาน และ
บร กิารระดบัท ีม่ากกวา่ส ำาหร บั
ล กูค า้จร งิ
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วิธีรักษาปริมาณลูกค้าจริง

เป็นเรื่องสำาคัญที่จะต้องจำาไว้ว่างานยังไม่จบหลังจากที่
คุณเปลี่ยนผู้ที่สนใจให้กลายเป็นลูกค้าจริงสำาเร็จแล้ว 
เพราะอย่าลืมว่าในฐานะ IB คุณจะได้รับชำาระเงินจาก
แต่ละล็อตที่ลูกค้าจริงเทรด ดังนั้น เมื่อคุณเปลี่ยนลูกค้า
สำาเร็จและพวกเขาฝากเงินแล้วเริ่มต้นเทรด ก็จะเกิดผล
ประโยชน์สูงสุดสำาหรับ IB หากพวกเขาเทรดนานเท่า
ที่จะทำาได้ ซึ่งสัมพันธ์กับสิ่งที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ว่า
เทรดเดอร์ระดับสูงจะเป็นลูกค้าจริงที่ดีกว่า เนื่องจาก
ปกติแล้ว พวกเขาจะมีระยะเวลาเทรดที่นานกว่า อย่างไร
ก็ตาม IB ยังสามารถช่วยรักษาลูกค้าจริงเอาไว้ได้ 

การนำาเสนอบทวิเคราะห์การเทรดที่เจาะลึกและใช้ได้
จริงจะช่วยสนับสนุนลูกค้าจริงและช่วยให้พวกเขา
เทรดต่อไปได้ เทรดเดอร์หลายรายได้ประโยชน์จาก
คำาแนะนำาและการสอน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของแนวคิด
ในการเทรดรายวันและรายสัปดาห์ หรือการสอนเชิง
โต้ตอบมากกว่า เช่น การโทรทาง Skype และการ

สัมมนาทางเว็บที่ให้การสนับสนุนเทรดเดอร์อย่างต่อ
เนื่องก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยรักษาลูกค้าจริงเอาไว้  

วิธีอื่นๆ ที่จะช่วยรักษาลูกค้าจริงเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมก็
คือการให้บริการที่มากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งอาจหมายถึง
สิ่งใดก็ตาม ตั้งแต่เซสชั่นการสัมมนาทางเว็บหรือแนวคิด
ในการเทรดที่มีจำานวนมากขึ้น จนถึงเซสชั่นแบบตัวต่อ
ตัว อย่าลืมว่าลูกค้ามีแนวโน้มที่จะเทรดต่อเฉพาะเมื่อพวก
เขารู้สึกว่าการเข้าใช้บริการของคุณมีประโยชน์ ดังนั้น 
IB จำาเป็นต้องทำาให้แน่ใจว่าพวกเขาผลิตข้อมูลออกมา
อย่างสม่ำาเสมอและพวกเขาให้ความสำาคัญกับการบริการ
ลูกค้าเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าดุจมืออาชีพที่ดี  

แผนรักษาลูกค้า

ส่วนสุดท้ายของแผนธุรกิจจำาเป็นต้องสรุปกลยุทธ์ในการรักษา
ลูกค้าจริงของคุณ เมื่อลูกค้าลงทะเบียนกับโบรกเกอร์ เป็นเรื่อง
สำาคัญที่ IB ต้องรักษาอัตราการผลิตข้อมูลและการบริการลูกค้า
ที่สม่ำาเสมอเพื่อดูแลลูกค้าให้มีความสุขและช่วยให้พวกเขาเทรด
ต่อ IB ที่ไม่มีวิสัยทัศน์จะสนับสนุนให้ลูกค้าทำาการเทรดแบบ
ถี่ๆ โดยไม่คำานึงถึงผลลัพธ์และต้องการเพียงหาค่าคอมมิชชั่น
จากการเทรดก่อนที่เทรดเดอร์จะปิดบัญชีในท้ายที่สุด แต่การตั้ง
เป้าที่จะส่งมอบข้อมูลคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นประโยชน์
กับเทรดเดอร์แต่ละรายจริงๆ จะเป็นรูปแบบธุรกิจที่ดีกว่าใน
ระยะยาวและจะช่วยให้ลูกค้าเทรดต่อเนื่องได้นานกว่ามาก
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การสร้างแผนธุรกิจสำาหรับผู้แนะนำาโบรกเกอร์ 

A  
B  
C

การสร้างการรับรู้และความสนใจ 
การเปลี่ยนผู้ที่สนใจให้กลายเป็นลูกค้าจริง 
การรักษาปริมาณลูกค้าจริง 

ผู้แนะนำาโบรกเกอร์ที่ประสบความสำาเร็จจะสามารถสร้างรายได้ที่ดี อย่างไรก็ตาม 
หากเทรดเดอร์ต้องการประสบความสำาเร็จในเส้นทางนี้ เป็นสิ่งสำาคัญที่ต้องมีการ
บริหารจัดการและในฐานะธุรกิจ ที่คุณต้องการคือแผนธุรกิจ ซึ่งแผนธุรกิจนี้ควร
แสดงรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะสร้างธุรกิจตั้งแต่วันแรกของการเป็น 
IB จนถึงวิธีที่คุณจะบรรลุเป้าหมายที่เจาะจง เช่น การได้รับชำาระค่าคอมมิชชั่นใน
ระดับหนึ่งในแต่ละเดือน การทำางานร่วมกับลูกค้าจริงจำานวนหนึ่ง ฯลฯ 

สำาหรับสิ่งที่ควรอยู่ในแผนธุรกิจของคุณ คุณจะต้องคิดถึงสิ่งต่อไปนี้: 

ในการสร้างการรับรู้และความสนใจ เป็นเรื่องสำาคัญที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาเว็บไซต์ที่
ดูเป็นมืออาชีพและสร้างโปรไฟล์โซเชียลมีเดียที่หลากหลาย ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อ
รับการเข้าถึงเป้าหมายที่หลากหลาย เว็บไซต์และโปรไฟล์สาธารณะทั้งหมดควรระบุ
บริการและสิทธิประโยชน์ที่คุณนำาเสนอให้แก่ลูกค้าอย่างชัดเจน โดยรวมถึงลิงก์ไป
ยังโบรกเกอร์ที่เลือก 

ในการสร้างความสนใจ คุณจะต้องคิดถึงเนื้อหาพิเศษที่คุณกำาลังนำาเสนอเพื่อดึงดูด
ผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า นอกจากนี้ คุณจะต้องคิดว่าคุณจะโพสต์เนื้อหาบ่อยเพียง
ใดและคุณจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่อาจเป็นลูกค้ามากเพียงใด คุณต้องตรวจสอบให้

แน่ใจว่าคุณสามารถจัดการช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และดูแลให้มีข้อมูลล่าสุด 

เมื่อคุณมีช่องทางการสื่อสารหลากหลายและคุณได้คิดเนื้อหาที่คุณจะนำาเสนอรวม
ถึงวิธีสร้างความสนใจ จากนั้น คุณจะต้องคิดวิธีเปลี่ยนผู้ที่สนใจให้กลายเป็นลูกค้า
จริง โดยต้องใช้เวลาในการคิดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ เช่น การส่งเนื้อหาแบบ
พรีเมี่ยม การมีปฏิสัมพันธ์ที่มากกว่า การให้บริการที่เหนือกว่าเพื่อช่วยเปลี่ยนผู้ที่
สนใจให้กลายเป็นลูกค้าจริง 

นอกจากนี้ การแจกแจงประเภทเทรดเดอร์ที่แตกต่างกันอาจมีประโยชน์ โดยคุณ
จะสร้างความสนใจได้จากการสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ โปรไฟล์ผู้ใช้เหล่านี้จะกำาหนด
ลักษณะพื้นฐานของเทรดเดอร์ประเภทที่คุณต้องการสร้างความสนใจ เช่น ตาม
ประเภทกลยุทธ์การเทรดหรือระดับประสบการณ์ จากนั้น คุณจะสามารถปรับเนื้อหา
ที่นำาเสนอเพื่อดึงดูดประเภทเทรดเดอร์ที่เจาะจงซึ่งเหมาะกับคุณ
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โอกาสใหม่สำาหรับผู้แนะนำาโบรกเกอร์

เนื่องจากตลาดรายย่อยเติบโตอย่างต่อเนื่องและเทคโนโลยียังคงก้าวหน้า
ต่อไป IB จึงมีโอกาสเพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่เดิมนั้น IB มีข้อจำากัดในการเสนอ
บทวิเคราะห์ สัญญาณการเทรดและการสอน แต่ขณะนี้ IB หลายรายนำา
เสนอบริการด้านการเทรดที่ทันสมัยยิ่งกว่าเดิมมาก ความแพร่หลายของ 
Expert Advisor และอัลกอริทึมการเทรดเท่ากับ IB ในปัจจุบันสามารถ
นำาเสนอบริการเทรดอัตโนมัติให้แก่ลูกค้าผ่านโบรกเกอร์ที่เลือก 

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า IB พัฒนา EA ที่ทำากำาไรได้ต่อเนื่องขึ้นมาซึ่งพวก
เขาสามารถนำาเสนอการเข้าใช้บริการ แต่แทนที่เทรดเดอร์จะชำาระเงินเพื่อ
เข้าใช้ EA และติดตั้งบนแพลตฟอร์ม MT4 ของตนเอง แต่เทรดเดอร์จะ
เปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ IB เพื่อเข้าใช้ EA ของ IB จากนั้น IB จะชำาระค่า
คอมมิชชั่นในแต่ละล็อตที่ผู้ใช้ EA เทรด ซึ่งเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้แก่ IB 

คนบางคนมีเวลาและต้องการเรียนรู้วิธีเทรด รวมถึงต้องการรับบทวิเคราะห์
และการสอนเป็นประจำา อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์บางรายเพียงต้องการทำา
เงิน และการเข้าใช้โปรแกรมอัตโนมัติก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่า
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ขอ้ไมค่วรทำา
ดำาเนินการขายในทันที คุณควรใช้เวลาในการทำาความเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

ใช้ความก้าวร้าว 

ให้สัญญาหรือรับประกันผลการดำาเนินการ เพราะเทรดเดอร์ควร
ตระหนักถึงโลกแห่งความจริงและสิ่งที่จะต้องพบ

ไม่ทำาให้เข้าใจผิดหรือเลื่อนลอย เทรดเดอร์ทุกรายมีสิทธิ์ได้รับ
ข้อมูลที่เป็นจริงและเที่ยงตรงเมื่อพวกเขาลงทุน 

พูดให้ร้ายหรือพูดถึงคู่แข่งในแง่ลบ (ทั้งโบรกเกอร์และ IB)

ร่วมงานกับโบรกเกอร์คุณภาพแย่ IB จะไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ใน
ระยะยาวกับลูกค้าได้ หากโบรกเกอร์ของพวกเขาให้บริการไม่ดี

ขอ้ควรทำา

 
 

 

 

จัดเตรียมข้อมูลที่มีประโยชน์และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

พยายามสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่อาจเป็นลูกค้าให้มากขึ้น

พิถีพิถัน จัดหาบริการและเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งจะช่วยดึงดูดพวกเขา 

สร้างความสัมพันธ์ระยะยาว รักษาระดับความไว้ใจโดยติดตามผลและตรวจสอบความน่าเชื่อถือเสมอ

ปรับให้เข้ากับพื้นที่ – ลองจัดเตรียมเนื้อหาในภาษาที่เหมาะสม
ด้วยแหล่งข้อมูลที่ใช้ได้ในพื้นที่ของเป้าหมาย

ปิดข้อตกลง: ตั้งเป้าหมายในการเปลี่ยนผู้สนใจให้เป็นลูกค้าจริง

มีความสม่ำาเสมอ หากคุณกำาลังใช้กระดานสนทนา Facebook หรือช่องทางโซเชียลมี
เดียอื่นๆ ฯลฯ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รักษาและดูแลให้มีข้อมูลล่าสุด

ร่วมงานกับโบรกเกอร์ที่ดี เพราะเป็นวิธีสำาคัญที่จะทำาให้ประสบความสำาเร็จภายหลัง

เคล็ดลับความสำาเร็จในฐานะผู้แนะนำาโบรกเกอร์

www.tickmill.com

บัญชีทดลอง บัญชีเทรดจริง
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การตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

ในส่วนของการสร้างและการรักษาการเป็น IB ที่ประสบความสำาเร็จ สิ่งสำาคัญหลักๆ ควรอยู่ที่การทำาให้แน่ใจว่าคุณได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า หมายความว่า
ควรทำาให้แน่ใจว่าคุณสามารถนำาเสนอสิ่งต่อไปนี้ได้:

บริการที่มีเงินคืน หรือที่เรียกว่า Rebate

Social Trading / แพลตฟอร์ม Algorithmic Trading

การรีวิว การจัดอันดับ และการเปรียบเทียบที่ดี

มีความเคลื่อนไหวในชุมชนและกระดานสนทนาประจำา

การศึกษา (ออนไลน์และออฟไลน์)

การวิเคราะห์ตลาด

การเข้าถึงหรือการแนะนำาช่องทางและไซต์ข่าว

การให้สัญญาณเทรด

การแบ่งปัน EA

www.tickmill.com

บัญชีทดลอง บัญชีเทรดจริง

ตรวจสอบทรัพยากรของเราในห้อง IB โดยเฉพาะ
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ประโยชน์ของการร่วมงานกับโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือ

ในฐานะ IB คุณจะดูดีในระดับเดียวกับโบรกเกอร์ที่คุณร่วมงานด้วย 
เทรดเดอร์ที่ไม่พอใจกับการบริการที่ย่ำาแย่ของโบรกเกอร์ที่เลือกจะปิด
บัญชีในท้ายที่สุด โดยไม่คำานึงว่าการวิเคราะห์และสัญญาณการเทรดของ
คุณจะให้ผลในเชิงบวกหรือไม่ หรือบริการลูกค้าของคุณจะมีความใส่ใจ
และเข้าใจผู้อื่นหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ เมื่อมีการพูดคุยกับเทรดเดอร์รา
ยอื่นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ไม่ดี ชื่อเสียงของคุณก็จะย่ำาแย่ไปด้วย 

การตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณร่วมงานกับโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือจะช่วย
ให้คุณมีโอกาสประสบความสำาเร็จสูงกว่ามากเมื่อพยายามเปลี่ยนผู้ที่
สนใจให้กลายเป็นลูกค้าจริง นอกจากนี้ ยังจะช่วยให้คุณรักษาลูกค้าจริง
เหล่านี้เอาไว้ได้เมื่อพวกเขาเทรด การใช้โบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียงมั่นคง มี
จุดยืนด้านกฎระเบียบที่โปร่งใส และมีการรีวิวที่ดีจะส่งเสริมให้เทรดเดอร์
ใช้บริการของคุณ รวมถึงช่วยให้คุณทำาธุรกิจได้ราบรื่นยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

ใช้เวลาและความพยายามในการเปลี่ยนและการรักษาลูกค้าน้อยกว่า 

มีใบอนุญาตและมีชื่อเสียง 

IB สามารถบอกลูกค้าที่ได้รับการแนะนำา 

ผลิตภัณฑ์ที่ดีจะขายได้ง่าย 

ผลลัพธ์แบบปากต่อปาก 

มีทรัพยากรการตลาดและการสนับสนุนที่ครอบคลุม

ประโยชนท์ ีส่ ำาคญั 

www.tickmill.com
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ข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับ Tickmill

Tickmill มีประวัติผลงานทางการเงินที่มั่นคงและการเติบโตสม่ำาเสมอ จึงทำาให้เรามีภาพพจน์ที่ดีในฐานะผู้นำาและนักนวัตกรรมใน
ตลาดที่เชื่อถือได้ ทีมงานมากกว่า 100 คนของเราช่วยให้เราสามารถรวบรวมความคิดดีๆ ในอุตสาหกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละ
แผนกของบริษัทเราจะทำางานได้ดีที่สุด

Tickmill เป็นโบรกเกอร์ Forex ที่ได้รับการยอมรับในฐานะหนึ่งในกลุ่มผู้นำาของอุตสาหกรรม โดยมี 3 ใบอนุญาตจาก 
FCA (อังกฤษ), CySEC (สหภาพยุโรป) และ FSA (เซเชลส์ ) ภายใต้กลุ่ม Tickmill Group 

Tickmill ยังนำาเสนอสภาพคล่องที่สูงมากเนื่องจากความสัมพันธ์ที่ดำาเนินการอย่างเอาใจใส่ของเรากับพันธมิตร 
สภาพคล่องพิเศษเช่นนี้หมายความว่า Tickmill สามารถเสนอสเปรดต่ำาพิเศษตั้งแต่ต่ำาเพียง 0 pips นอกจาก
นี้ ลูกค้ายังได้ประโยชน์จากการดำาเนินการเร็วพิเศษโดยไม่มีการรีโควต และค่าคอมมิชชั่นต่ำารวมถึงไม่มีการ
จำากัดกลยุทธ์ในการทำากำาไร 

www.tickmill.com
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เงินของลูกค้าจะเก็บไว้ในบัญชีที่แยกต่างหาก

พันธมิตรสถาบันธนาคารชั้นนำา

เทคโนโลยีขั้นสูงสำาหรับสภาพคล่อง ฟีดราคา การรวม ฯลฯ

แพลตฟอร์ม MT4 ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม
และ CQG สำาหรับฟิวเจอร์สและออปชั่น 

การดำาเนินการเร็วพิเศษ (ความเร็วในการดำาเนินการเฉลี่ย 15 มิลลิวินาที)

นอกจากสภาวะในการดำาเนินการที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้แล้ว Tickmill ยัง
ทำางานเพื่อส่งเสริมและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับพันธมิตรผ่าน:

โปรโมชั่นตามปกติ

ความช่วยเหลือด้านการตลาดและคำาแนะนำาเกี่ยวกับแนวทางด้านการตลาดที่ดีที่สุด

การเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรม

การจัดหาสินค้าต่างๆ

ในส่วนของเงื่อนไขการเทรด Tickmill สามารถนำาเสนอสภาพแวดล้อมในการเทรด
ที่ยอดเยี่ยมเพื่อความสำาเร็จ: 

ค่าคอมมิชชั่นในการเทรดต่ำา: 

2 ยูนิตต่อล็อต/การเทรดหนึ่งรอบสำาหรับบัญชี VIP

4 ยูนิตต่อล็อต/การเทรดหนึ่งรอบสำาหรับบัญชี Pro

ไม่มีการรีโควต

ไม่มีข้อจำากัดของกลยุทธ์การเทรด (รวมถึง Expert Advisors 
การป้องกันความเสี่ยง และการเทรดแบบ Scalping)

ไม่มีเวลาขั้นต่ำาที่กำาหนดให้ถือสถานะ

ไม่กำาหนดความเคลื่อนไหวของราคาขั้นต่ำา

ไม่มีค่าธรรมเนียมการฝากเงิน: เราเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมฝากเงินสำาหรับ
อี-วอลเล็ตทั้งหมดและออกค่าใช้จ่ายในการโอนเงินทางธนาคารสูงสุด $100 
สำาหรับการฝากเงิน $5000 หรือมากกว่า เราไม่คิดค่าใช้จ่ายในการโอน
ใดๆ สำาหรับการใช้วิธีฝากและถอนเงินของเรา แต่ธนาคารที่เป็นตัวกลาง
หรืออี-วอลเล็ตอาจคิดค่าใช้จ่าย ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

ลูกค้าจะได้รับส่วนลดค่าคอมมิชชั่น 5% ในบัญชี Pro เมื่อ
พวกเขาได้รับการแนะนำามาจากพันธมิตร

ความปลอดภัยของเงิน

เงื่อนไขการเทรด

www.tickmill.com

CLIENT AREA REGISTRATION 1/2
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ลงทะเบียนตอนนี้แล้วผู้เชี่ยวชาญด้าน 

 IB ของเราจะโทรหาคุณ

ตอ้งการทราบขอ้มลู
เพ ิม่เต มิหร อืไม่
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ตอนนี้ คุณได้อ่านสุดยอดคู่มือเพื่อการสมัครเป็น IB ของเราแล้ว อาจถึงเวลาที่จะดำาเนินการต่อไปโดยสมัครเป็น IB ของ 
Tickmill ขั้นตอนค่อนข้างง่ายดายจริงๆ เพียงดำาเนินการตามขั้นตอนทางด้านล่างเพื่อเริ่มต้น 

คุณมีคำาถามเพิ่มเติมใช่ไหม ติดต่อเรา
แล้วเราจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด 

การสมัครเป็นผู้แนะนำาโบรกเกอร์ของ Tickmill

กรอกฟิลด์ที่กำาหนดซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว
และความเชี่ยวชาญในการเทรดของคุณเพื่อ
ลงทะเบียนในพื้นที่ไคลเอ็นต์ให้แล้วเสร็จ 

ข ั น้ตอนท ี ่ 1 ลงทะเบ ยีน 

เข้าห้อง IB ในพื้นที่สมาชิกของคุณเพื่อเปิดใช้บัญชี 
IB มีทุกสิ่งพร้อมสำาหรับคุณเพื่อให้คุณโปรโมท
เราแล้ว รับลิงก์ โลโก้ แบนเนอร์ และหน้าเริ่มต้น

ข ั น้ตอนท ี ่ 3 สมคัรเป น็ 
IB และชกัชวนเทรดเดอร ์  

ล็อกอินเข้าสู่พื้นที่ของลูกค้า อัปโหลดเอกสารที่
จำาเป็นเพื่อตรวจสอบยืนยันโปรไฟล์ของคุณ  

• หลักฐานระบุตัวตน 

• หลักฐานแสดงที่อยู่

ข ั น้ตอน2 ย นืยนั
โปรไฟลข์องคณุ

รับเงิน $10 ต่อล็อตในบัญชี Classic และ $2 ต่อล็อต
ในบัญชี Pro หรือบัญชี VIP สำาหรับการเทรดของลูกค้า
ที่กระทำากับ FX และโลหะมีค่าที่ตรงกับเงื่อนไข โดย
จะชำาระให้แก่ IB เมื่อลูกค้าเปิดและปิดการเทรด 

ข ั น้ตอนท ี ่ 4 ร บัคา่
คอมม ชิช ั น่ IB ของคณุ
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สมัมนาออนไลน ์

คำาถามท ีพ่บบอ่ยบลอ็ก
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เงื่อนไขการเทรดชั้นนำา

รับประโยชน์จากสเปรดที่แคบคอมมิชชั่นที่สร้างความได้เปรียบ

กระจายความเสี่ยงพอร์ตโฟลิโอของคุณ

เข้าถึงเครื่องมือทางการเงินหลายพันรายการในสินทรัพย์ 6 ประเภทรวมถึงฟอเร็กซ์ 
ดัชนีหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ พันธบัตร ฟิวเจอร์ส และออปชั่น

ประสบความสำาเร็จกับสุดยอด MT4

การวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูง 50+ ตัวชี้วัดและการสร้างแผนภูมิที่ปรับแต่งได้ ... ใน 
39 ภาษา

คณุสมบตั หิลกั

บัญชีทดลอง

เงื่อนไขของตลาดจริง

ฝึกฝนการเทรดแบบเรียลไทม์ ทดสอบเครื่องมือ และกลยุทธ์ พัฒนาทักษะการซื้อ
ขายของคุณในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยงอย่างสมบูรณ์

 80+ เครื่องมือสำาหรับการเทรด ผ่านสินทรัพย์ 4 ประเภท

เข้าถึงตลาดที่หลากหลายรวมถึง ฟอเร็กซ์ ดัชนีหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และพันธบัตร 
ค้นพบสเปรดที่ต่ำาที่สุดในตลาด

แพลตฟอร์มการเทรดพร้อมอุปกรณ์ครบครัน

สำารวจชุดเครื่องมือและคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้เต็มรูปแบบที่แพลตฟอร์ม MT4 
มอบให้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเทรดของคุณ

คณุสมบตั หิลกั
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