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โลกของผู้แนะนำาโบรกเกอร์เป็นวงการให้ม่ที่น่าตื่นเต้นซั้่งเทรดเดอร์ทุกระดับความสี่ามารถต่างเก็บเกี่ยวผลตอบแทนได้ การ
ทำางานเป็นผู้แนะนำาโบรกเกอร์อาจเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสี่ำาห้รับสี่่งเสี่ริมการเทรดของคุณ ห้รือแม้แต่ดำาเนินกิจการเป็นธุรกิจ
อิสี่ระ ในอีบุ๊กเล่มนี้ เราจะชี่วยให้้คุณได้รับมุมมองของโลก IB ตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อชี่วยให้้คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าห้น้าที่
อันน่าตื่นเต้นเชี่นนี้คืออะไร มีวิธีทำางานอย่างไร และคุณจะสี่ามารถได้รับประโยชีน์จากการดำาเนินการอย่างไร 

อีบุ๊กเล่มนี้มีข้อมูลสี่ำาคัญ ข้อมูลเจาะล้กเกี่ยวกับอุตสี่าห้กรรม และความรู้ที่มีประโยชีน์มากมาย รวมถ้งยังทำาห้น้าที่เป็น
คู่มือฉบับสี่มบูรณ์สี่ำาห้รับผู้ที่สี่นใจก้าวเข้าสีู่่โลกของผู้แนะนำาโบรกเกอร์และยกระดับธุรกิจ Forex ของพวกเขา 

เรายินดีรับฟังคำาติชีมจากคุณและห้วังว่าจะได้ยินคำาถามห้รือความ
เห้็นที่คุณมีเกี่ยวกับข้อมูลในนี้เห้มือนเชี่นเคย

www.tickmill.com

บัญชีทดลอง บัญชีเทรดจริง

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 |

การพัฒนาการเทรดออนไลน์ได้เปิดประตูสีู่่โลกแห้่งโอกาสี่ในตลาดสี่่วนที่
ยังไม่เคยมีมาก่อน ขณะนี้ เทรดเดอร์รายย่อยสี่ามารถทำากำาไรจากความ
เคลื่อนไห้วในตลาดเงินตราในลักษณะเดียวกับที่ธนาคารเพื่อการลงทุนและ
สี่ถาบันขนาดให้ญ่แห้่งอื่นๆ ทำาได้ เนื่องจากเทรดเดอร์รายย่อยเพิ่มข้้นเป็นอย่าง
มากในไม่กี่ปีมานี้ จ้งเกิดโอกาสี่ให้ม่ๆ ข้้นมา: ผู้แนะนำาโบรกเกอร์ห้รือ IB 

ผู้แนะนำาโบรกเกอร์เกิดข้้นครั้งแรกในตลาดฟิวเจอร์สี่สี่ินค้าโภัคภััณฑ์์ 
แต่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตลาดสี่ปอต Forex เนื่องจากไม่
ปีกี่ปีมานี้ ปริมาณการเทรดในกลุ่มนี้ขยายตัวเป็นอย่างมาก 

ห้ลายๆ คนได้ชี่วยแนะนำาโบรกเกอร์แล้ว แต่ไม่ได้ดำาเนินการอย่างเป็นทางการ  
ตัวอย่างเชี่น เป็นเรื่องปกติที่เทรดเดอร์จะบอกเพื่อนเกี่ยวกับประสี่บการณ์
ดีๆ ที่พวกเขามีกับโบรกเกอร์นั้นๆ และแนะนำาให้้เพื่อนมาเป็นลูกค้าด้วยกัน 
อย่างไรก็ตาม คุณสี่ามารถทำาข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับโบรกเกอร์เพื่อทำา
ห้น้าที่ผู้แนะนำาโบรกเกอร์ และแนะนำาผู้คนโดยดำาเนินการอย่างเป็นทางการ 

เนื่องจากอุตสี่าห้กรรม Forex สี่ำาห้รับลูกค้ารายย่อยได้เติบโตเป็นอย่างมาก
ในไม่กี่ปีมานี้ เชี่นเดียวกับบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในอุตสี่าห้กรรม อาทิ การ
ให้้ความรู้ Forex การวิเคราะห้์ทางเทคนิค และบริการให้้สี่ัญญาณการเทรด 
เทรดเดอร์ผู้มีประสี่บการณ์สี่ามารถแบ่งปันการวิเคราะห้์ตลาดของตนเองและ
ให้้ความรู้แก่คนทั่วไปผ่านการสี่อนทางออนไลน์ เทรดเดอร์บางสี่่วนยังเลือก
ที่จะแบ่งปันการเทรดของตนเองเพื่อให้้ผู้ติดตามสี่ามารถติดตามกิจกรรมของ

พวกเขาได้ นอกจากนี้ เทรดเดอร์เห้ล่านี้ยังนำาเสี่นอบริการผ่านเว็บไซัต์ของ
ตนเองโดยใชี้โซัเชีียลมีเดียและการบอกปากต่อปากเพื่อห้าผู้ติดตามรายให้ม่ 

อย่างไรก็ตาม อุตสี่าห้กรรมผู้แนะนำาโบรกเกอร์ได้สี่ร้างโอกาสี่แห้่งความ
มั่งคั่งให้้แก่เทรดเดอร์ที่ต้องการนำาเสี่นอบริการของตนเองเนื่องจาก
ขณะนี้ พวกเขาสี่ามารถเป็นพาร์ทเนอร์กับโบรกเกอร์ที่น่าเชีื่อถือเพื่อ
ห้าลูกค้า รวมถ้งเข้าถ้งตลาดขนาดให้ญ่ข้้นด้วยทรัพยากรที่ดีกว่า 

 
พ ดูงา่ยๆ กค็ อืผ ูแ้นะนำา
โบรกเกอร เ์ป น็ตวัแทนท ีน่ ำา
เสี่นอโบรกเกอร ์โดยแนะนำาให้ ้
ล กูค า้ให้ม่

ผู้แนะนำาโบรกเกอร์คืออะไร
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ผู้แนะนำาโบรกเกอร์คืออะไรและพวกเขาทำาเงินได้อย่างไร 

จากที่เราสี่รุปไว้ข้างต้น ผู้แนะนำาโบรกเกอร์จะทำาเงินจาก
การแนะนำาผู้คนให้้บริษัทโบรกเกอร์ที่พวกเขาร่วมงาน
ด้วย อย่างไรก็ตาม แม้กระบวนการอาจดูเห้มือนง่าย แต่
เป็นสี่ิ่งสี่ำาคัญที่จะต้องจำาไว้ว่าผู้แนะนำาโบรกเกอร์จะได้
รับชีำาระเงินสี่ำาห้รับลูกค้าที่กลายเป็นลูกค้าจริงเท่านั้น

ตัวอย่างเชี่น สี่มมติว่า IB แนะนำาเพื่อนห้้ารายให้้กับ
โบรกเกอร์แห้่งห้น้่ง แต่มีเพียงสี่ามรายเท่านั้นที่เปิด
บัญชีีและฝากเงิน ซั้่งห้มายความว่า IB จะมีรายได้จาก

ผู้ได้รับการแนะนำาสี่ามรายที่กลายเป็นลูกค้าจริง 

ขณะนี้ คุณอาจสี่งสี่ัยว่า IB จะมีรายได้จากลูกค้าจริงของ
พวกเขาอย่างไร โดยห้ลักแล้ว ข้อตกลงสี่ำาห้รับผู้แนะนำา
โบรกเกอร์จะระบุค่าคอมมิชีชีั่นตามตกลง ซั้่งจะมีการชีำาระ
ให้้กับ IB ตามปริมาณการเทรดของลูกค้าที่พวกเขาแนะนำา 

แต่ละครั้งที่ IB แนะนำาลูกค้าจริง ลูกค้าจะเปิดบัญชีีและ
เริ่มต้นเทรด จากนั้น ลูกค้าจริงจะเริ่มเปิดการเทรดซั้่งมี

ปริมาณจำานวนห้น้่ง เชี่น 1 ล็อต ดังนั้น เนื่องจากลูกค้า
จริงที่ได้รับการแนะนำาเทรด โบรกเกอร์ก็จะชีำาระเงินให้้
กับ IB โดยอ้างอิงตามปริมาณการเทรดของลูกค้าจริง ยิ่ง
เทรดมาก ก็ยิ่งสี่ร้างค่าคอมมิชีชีั่นให้้ IB มากข้้น

ปกติแล้ว IB จะได้รับค่าคอมมิชีชีั่นตามล็อต
ซั้่งลูกค้าที่ได้รับการแนะนำาเทรด

ผ ูแ้นะนำา

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

ผู้แนะนำาโบรกเกอร์จะห้าลูกค้าได้อย่างไร

ผู้แนะนำาโบรกเกอร์ที่เพิ่งเริ่มขยายเครือข่ายจะสี่ามารถแนะนำา
ลูกค้าที่พวกเขารู้จักได้โดยตรง ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะลงทะเบียนกับ
โบรกเกอร์มากข้้นเมื่อคนที่พวกเขารู้จักให้้คำาแนะนำาด้วยตนเอง ทั้ง
ยังสี่ามารถสี่อบถามข้อมูลและขอคำาแนะนำาได้อย่างรวดเร็ว 

แม้วิธีนี้จะมีอัตราการประสี่บความสี่ำาเร็จสีู่งกว่าเนื่องจากเทรดเดอร์สี่ามารถ
ไว้ใจผู้แนะนำา แต่ลูกค้าที่ IB สี่ามารถแนะนำาได้ก็มีจำานวนจำากัด 

อย่างไรก็ตาม ผู้แนะนำาโบรกเกอร์ทุกคนไม่ได้ทำาธุรกิจขนาดเล็กเท่านี้ และ
เทรดเดอร์รายย่อยห้ลายรายก็สี่มัครเป็นผู้แนะนำาโบรกเกอร์เพื่อสี่ร้างราย
ได้เสี่ริมนอกจากการเทรด การใชี้อินเทอร์เน็ตชี่วยให้้ผู้แนะนำาโบรกเกอร์
สี่ามารถโฆษณาบริการของตนเองให้้กลุ่มเป้าห้มายที่กว้างข้้น จ้งห้าผู้ได้รับ
การแนะนำา ลูกค้าจริง และการชีำาระค่าคอมมิชีชีั่นในภัายห้ลังได้มากกว่า 

ข่าวดีก็คือทุกคนสี่ามารถสี่มัครเป็นผู้แนะนำาโบรกเกอร์ได้ ไม่ว่าคุณจะมี
ประสี่บการณ์มากเท่าใดในอุตสี่าห้กรรมการเงิน ห้ากคุณสี่ามารถให้้การ
สี่นับสี่นุนในสี่ิ่งที่ลูกค้าต้องการไม่ว่าจะเป็นทรัพยากร ห้รือเครื่องมือที่เห้มาะ
สี่ม คุณก็สี่ามารถประสี่บความสี่ำาเร็จได้แม้จะมีประสี่บการณ์ไม่มาก

สี่ำาห้รับการเริ่มต้น ผู้แนะนำาโบรกเกอร์ที่ประสี่บความสี่ำาเร็จมาก
ที่สีุ่ดก็คือเทรดเดอร์ผู้มีประสี่บการณ์ซั้่งยังคงทำาการเทรดอย่างต่อ
เนื่อง เพราะเทรดเดอร์ที่สี่ามารถวิเคราะห้์ตลาดได้นั้นสี่ามารถใชี้
ความเชีี่ยวชีาญของตนเองเพื่อด้งดูดผู้ติดตามได้มากยิ่งข้้น 

เทรดเดอร์รายย่อยที่ประสี่บกความสี่ำาเร็จห้ลายคนสี่ามารถสี่ร้าง
ธุรกิจที่แข็งแกร่งจากการเป็นผู้แนะนำาโบรกเกอร์ โดยนำาเสี่นอบริการ
วิเคราะห้์แบบเอ็กซั์คลูซัีฟให้้แก่ลูกค้าของโบรกเกอร์ที่เลือก

โซัเชีียลมีเดียกลายเป็นเครื่องมือล้ำาค่าสี่ำาห้รับผู้แนะนำาโบรกเกอร์
เนื่องจากเป็นวิธีโปรโมทบริการของพวกเขารวมถ้งด้งดูดลูกค้าให้ม่ เรา
จะอธิบายวิธีต่างๆ ที่ใชี้ด้งดูดลูกค้าห้ลังจากนี้ในสี่่วนถัดไป
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ผู้แนะนำาโบรกเกอร์สี่ามารถใชี้ชี่องทางการสี่ื่อสี่ารใดได้บ้าง

นอกจากนี้ โซัเชีียลมีเดียยังเป็นเครื่องมือทรงประสี่ิทธิภัาพในการ
เข้าถ้งผู้ที่อาจเป็นลูกค้า นอกจากกลุ่มและห้น้าบนแพลตฟอร์มโซั
เชีียลมีเดียซั้่งสี่ามารถด้งความสี่นใจของเทรดเดอร์ได้นั้น เครื่อง
มือ Line, Facebook page, WhatsApp, Telegram และ We 
Chat ก็มีประสี่ิทธิภัาพในการด้งดูดผู้ที่อาจเป็นลูกค้าได้เชี่นกัน 

รูปแบบดั้งเดิมในการทำาธุรกิจ IB ก็คือกระดานสี่นทนาเกี่ยวกับการเทรดยอด
นิยม การมีปฏิสี่ัมพันธ์กับเทรดเดอร์คนอื่นๆ และการแสี่ดงความรู้ที่ดีเกี่ยว
กับตลาดเป็นวิธีการสี่ร้างชีื่อเสี่ียงที่มั่นคงได้อย่างมีประสี่ิทธิภัาพ เทรดเดอร์
ให้ม่ห้ลายรายได้เรียนรู้จากสี่ิ่งเห้ล่านี้บนกระดานสี่นทนาที่เกี่ยวกับการเทรด
และ IB สี่ามารถห้าผู้ได้รับการแนะนำาได้เสี่มอโดยใชี้เว็บไซัต์ดังกล่าว

นอกจากนี้ ผู้แนะนำาโบรกเกอร์สี่่วนให้ญ่จะใชี้โซัเชีียลมีเดียเพื่อสี่ื่อสี่ารกับลูกค้า 
โฆษณาบริการ และห้าลูกค้าให้ม่ ในด้านชี่องทางการสี่ื่อสี่าร การสี่ื่อสี่ารที่ใชี้
เป็นห้ลักในจำานวนมากจะดำาเนินการผ่านอีเมล,Line, Facebook, Twitter 
รวมถ้งชี่องทางโซัเชีียลมีเดียที่ให้ม่กว่า เชี่น Instagram และ Snapchat

เมื่อพูดถ้งการโฆษณาบริการทางออนไลน์ อินเทอร์เน็ตได้มอบความเป็น
ไปได้สี่ำาห้รับวิธีการสี่ื่อสี่ารอย่างไร้ขีดจำากัด อย่างแรกก็คือ IB สี่ามารถ
สี่ร้างและใชี้เว็บไซัต์เพื่อทำาห้น้าที่เป็นห้น้าเริ่มต้น ใสี่่เนื้อห้าเกี่ยวกับการ
เทรด เคล็ดลับ วิธีพลิกแพลง รวมถ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเทรด จากนั้น พวก
เขาอาจสี่ามารถเก็บรายชีื่ออีเมลของลูกค้าที่สี่นใจเนื้อห้าในเว็บไซัต์ได้

บลอ็ก โซเช ยีลม
เีด ยี

เว บ็ไซต ์กระดานสนทนา การศ กึษา Forex

ลกูคา้

ผ ูแ้นะนำา
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ประโยชีน์ของโซัเชีียลมีเดียสี่ำาห้รับผู้แนะนำาโบรกเกอร์

ความนิยมใชี้โซัเชีียลมีเดียที่เพิ่มข้้นอย่างไม่สี่ิ้นสีุ่ดได้เปิดประตูสีู่่โอกาสี่
แห้่งความมั่งคั่งอย่างมห้าศาลของผู้แนะนำาโบรกเกอร์ เพราะการที่ IB จะ
โฆษณาบริการของตนและห้าลูกค้าไม่เคยง่ายเท่านี้มาก่อน ในอดีต IB ต้อง
ใชี้เว็บไซัต์ของพวกเขาและขั้นตอนการสี่ะสี่มรายชีื่ออีเมล (ห้รือการจ่ายเงิน
ซัื้อรายชีื่อซั้่งอาจมีราคาแพง) เพื่อสี่ร้างฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งจะเป็นไปอย่าง
ชี้าๆ อย่างไรก็ตาม โซัเชีียลมีเดียได้เข้ามาปฏิวัติวิธีการแบ่งปันเนื้อห้า สี่่วน
สี่ำาห้รับ IB เนื้อห้านี้คือสี่ิ่งที่จะชี่วยให้้พวกเขาห้าลูกค้าได้ในท้ายที่สีุ่ด 

ประโยชีน์ห้ลักของโซัเชีียลมีเดียคือความสี่ะดวกในการแบ่งปันเนื้อห้าและ
การมีสี่่วนร่วมของเป้าห้มายให้ม่ ตัวอย่างเชี่น บน Twitter, Facebook 
และ Instagram ผู้ใชี้คนใดก็ตามจะสี่ามารถรีโพสี่ต์สี่ิ่งที่ IB โพสี่ต์
ได้ ซั้่งทำาให้้ IB มีโอกาสี่เพิ่มการรับรู้ทางออนไลน์และเข้าถ้งผู้ที่อาจ
เป็นลูกค้าในจำานวนที่มากกว่าเดิมมาก (การเข้าถ้งที่มากกว่า) 

ปัจจุบัน แพลตฟอร์มโซัเชีียลมีเดียทั้งห้มดให้้บริการบัญชีีธุรกิจซั้่งชี่วย
ให้้คุณสี่ามารถใชี้เพื่อประชีาสี่ัมพันธ์เนื้อห้าห้รือเพจของคุณได้ นอกจาก
นี้ โฆษณาเห้ล่านี้ยังสี่ามารถกำาห้นดเป้าห้มายตามกลุ่มที่คุณเลือกซั้่ง
จะชี่วยให้้คุณกำาห้นดประเทศ เพศ ความสี่นใจตามวัย ฯลฯ ได้ 

ตัวอย่างเชี่นสี่มมติว่าคุณโพสี่ต์การวิเคราะห้์ทางเทคนิคเป็นประจำาบน 
Instagram เพื่อเป็นวิธีสี่ร้างผู้ติดตาม แต่คุณต้องการเพิ่มโอกาสี่ของ

คุณ คุณจะสี่ามารถใชี้งานโฆษณาที่มีการกำาห้นดเป้าห้มายเป็นผู้ชีาย
อายุ 20 – 50 ปีที่อยู่ในอังกฤษ รวมถ้งสี่นใจด้านการเงินและการเทรด 

โอกาสี่ที่การโฆษณาซั้่งกำาห้นดเป้าห้มายนี้สี่ร้างข้้นห้มายความ
ว่าโซัเชีียลมีเดียเป็นเครื่องมือล้ำาค่าสี่ำาห้รับ IB นอกจากนี้ คุณยัง
สี่ามารถตรวจสี่อบงบประมาณของคุณเพื่อให้้แน่ใจว่ารายได้ที่คุณ
กำาลังสี่ร้างข้้นเห้มาะสี่มกับค่าใชี้จ่ายและปรับให้้สี่อดคล้องกัน 

 
เม ือ่ IB พร อ้มพวกเขาก ็
สี่ามารถประชีาสี่มัพนัธก์ล ุม่ - 
บร กิารผา่นทางการซั ื อ้โฆษณา
ในโซัเชี ยีลม เีด ยีได ้
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ใครเป็นลูกค้าในอุดมคติของ
ผู้แนะนำาโบรกเกอร์ 

ขณะที่ลูกค้าทั้งห้มดที่สี่ร้างข้้นเป็นประโยชีน์ต่อ IB แต่แน่นอนว่ามีลูกค้า
บางรายที่จะเป็นประโยชีน์มากกว่าคนอื่นๆ ซั้่งก็คือเทรดเดอร์ระดับสีู่ง การ
ตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนเทรดเดอร์ระดับสีู่งให้้กลายเป็นลูกค้าจริงอาจให้้ผลคุ้มค่า
ยิ่งกว่าการด้งดูดเทรดเดอร์ให้ม่ห้รือเทรดเดอร์ที่มีประสี่บการณ์น้อยกว่า 

เทรดเดอร์ระดับสีู่งคือเทรดเดอร์ที่มีประสี่บการณ์ในการเทรดจริงในตลาด
อย่างน้อยห้น้่งปี ปกติแล้วเทรดเดอร์เห้ล่านี้เคยผ่านการสีู่ญเสี่ียเงินมา
แล้ว จ้งได้ปรับกลยุทธ์และพัฒนาทักษะของตนเอง เทรดเดอร์ระดับสีู่งมีแนว
โน้มที่จะมีเงินทุนมากกว่าและเทรดในลักษณะที่สี่ม่ำาเสี่มอมากกว่า จ้งมอบ
โอกาสี่ที่มีความสี่ัมพันธ์ยาวนานกว่าเทรดเดอร์มือให้ม่เป็นอย่างมาก

เทรดเดอร์ให้ม่ห้ลายรายมีแนวโน้มที่จะเริ่มด้วยการฝากเงินจำานวนน้อยกว่า
มากและมักห้มดห้วังกับการขาดทุน โดยพวกเขาจะทุกข์ใจอย่างห้ลีกเลี่ยง
ไม่ได้ระห้ว่างกระบวนการเรียนรู้ นอกจากนี้ เทรดเดอร์ระดับสีู่งจะมีกลุ่มคน
รู้จักที่ดีกว่า ซั้่งห้มายถ้งเทรดเดอร์ระดับสีู่งคนอื่นๆ นั่นเอง ดังนั้น การเปลี่ยน
เทรดเดอร์ระดับสีู่งให้้กลายเป็นลูกค้าอาจทำาให้้ได้ติดต่อกับผู้ที่อาจเป็นลูกค้า
ในจำานวนมากกว่า และในท้ายที่สีุ่ดจะเกิดความสี่ัมพันธ์ที่มีประโยชีน์ 

เทรดเดอร์ระดับสีู่งคืออะไร
และเห้ตุใดพวกเขาจ้งเป็น
ลูกค้าที่ดีที่สีุ่ด
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วิธีเปลี่ยนผู้ที่สี่นใจให้้กลายเป็นลูกค้าจริง 

จนถ้งขณะนี้ เราก็ได้พูดคุยกันแล้วถ้งสี่ิ่งที่ IB ทำาและวิธีการที่พวกเขาจะ
สี่ามารถห้าผู้เข้าชีมเว็บไซัต์ อย่างไรก็ตาม จากที่เราสี่รุปไว้ IB จะได้รับชีำาระ
เงินจากเทรดเดอร์ที่พวกเขาได้เปลี่ยนเป็นลูกค้าจริงในโบรกเกอร์ที่เลือก ดัง
นั้น IB จะเปลี่ยนผู้ที่สี่นใจทั่วไปให้้กลายเป็นลูกค้าที่จะได้รับเงินได้อย่างไร 

วิธีที่ IB สี่่วนให้ญ่ดำาเนินการก็คือพวกเขาจะเผยแพร่เนื้อห้าทางออนไลน์ใน
บางระดับที่ฟรีแต่มีประโยชีน์ ซั้่งอาจเป็นข้อมูลใดก็ได้ในมุมมองตลาดโดยรวม
ของแต่ละสี่ัปดาห้์เพื่อเป็นแนวคิดในการเทรดพิเศษที่ให้้บริการแก่ทุกคน จาก
นั้น IB จะระบุว่าเทรดเดอร์รายใดที่สี่มัครเป็นลูกค้าจริงของโบรกเกอร์นั้นๆ จะ

ได้รับการเข้าถ้งข้อมูลเอ็กซั์คลูซัีฟ สี่ำาห้รับข้อมูลที่นำาเสี่นอแก่ผู้ที่คาดว่าจะเป็น
ลูกค้า ปัจจัยห้ลักที่สี่ำาคัญก็คือคุณภัาพ ปริมาณ และความเฉพาะตัวของเนื้อห้า

ตัวอย่างเชี่น สี่มมติว่าเนื้อห้าที่ IB เผยแพร่ฟรีประกอบด้วยวิดีโอ 15 นาที
ในชี่วงต้นสี่ัปดาห้์ซั้่งจะให้้มุมมองตลาดกว้างๆ และเน้นที่แนวคิดในการ
เทรดไม่กี่อย่าง จากนั้น ในแต่ละวัน IB อาจเผยแพร่กราฟอีกห้น้่งกราฟ
ที่สี่รุปการวิเคราะห้์เบื้องต้นบางอย่างห้รือระดับราคาที่น่าสี่นใจ 

ห้ลังจากนั้น IB อาจนำาเสี่นอการเข้าใชี้การสี่ัมมนาทางเว็บเชีิงโต้ตอบห้น้่ง
ชีั่วโมงทุกต้นสี่ัปดาห้์พร้อมแนวคิดในการเทรดพิเศษสี่ำาห้รับผู้ที่สี่มัครเป็น
ลูกค้าจริง ในแต่ละวัน ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับแนวคิดในการเทรด
พิเศษและจะเข้าใชี้ห้้องแชีทที่พวกเขาสี่ามารถพูดคุยเรื่องตลาดกับ IB ได้ 

การนำาเสี่นอบริการที่มีมูลค่าเชี่นนี้เป็นวิธีอันยอดเยี่ยม
ที่จะเปลี่ยนผู้ที่สี่นใจให้้กลายเป็นลูกค้าจริง 

 
ในท า้ยท ีส่ี่ดุ ว ธิ ที ีม่ ี
ประสี่ ทิธ ภิัาพสี่งูสี่ดุท ีจ่ะ
เปล ีย่นเทรดเดอร ์ให้ก้ลายเป น็
ล กูค า้กค็ อืการนำาเสี่นอบร กิาร
บางอยา่งในระดบัพ ื น้ฐาน และ
บร กิารระดบัท ีม่ากกวา่สี่ ำาห้ร บั
ล กูค า้จร งิ
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วิธีรักษาปริมาณลูกค้าจริง

เป็นเรื่องสี่ำาคัญที่จะต้องจำาไว้ว่างานยังไม่จบห้ลังจากที่
คุณเปลี่ยนผู้ที่สี่นใจให้้กลายเป็นลูกค้าจริงสี่ำาเร็จแล้ว 
เพราะอย่าลืมว่าในฐานะ IB คุณจะได้รับชีำาระเงินจาก
แต่ละล็อตที่ลูกค้าจริงเทรด ดังนั้น เมื่อคุณเปลี่ยนลูกค้า
สี่ำาเร็จและพวกเขาฝากเงินแล้วเริ่มต้นเทรด ก็จะเกิดผล
ประโยชีน์สีู่งสีุ่ดสี่ำาห้รับ IB ห้ากพวกเขาเทรดนานเท่า
ที่จะทำาได้ ซั้่งสี่ัมพันธ์กับสี่ิ่งที่เราพูดถ้งก่อนห้น้านี้ว่า
เทรดเดอร์ระดับสีู่งจะเป็นลูกค้าจริงที่ดีกว่า เนื่องจาก
ปกติแล้ว พวกเขาจะมีระยะเวลาเทรดที่นานกว่า อย่างไร
ก็ตาม IB ยังสี่ามารถชี่วยรักษาลูกค้าจริงเอาไว้ได้ 

การนำาเสี่นอบทวิเคราะห้์การเทรดที่เจาะล้กและใชี้ได้
จริงจะชี่วยสี่นับสี่นุนลูกค้าจริงและชี่วยให้้พวกเขา
เทรดต่อไปได้ เทรดเดอร์ห้ลายรายได้ประโยชีน์จาก
คำาแนะนำาและการสี่อน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของแนวคิด
ในการเทรดรายวันและรายสี่ัปดาห้์ ห้รือการสี่อนเชีิง
โต้ตอบมากกว่า เชี่น การโทรทาง Skype และการ

สี่ัมมนาทางเว็บที่ให้้การสี่นับสี่นุนเทรดเดอร์อย่างต่อ
เนื่องก็เป็นวิธีที่ดีที่สีุ่ดที่จะชี่วยรักษาลูกค้าจริงเอาไว้  

วิธีอื่นๆ ที่จะชี่วยรักษาลูกค้าจริงเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมก็
คือการให้้บริการที่มากข้้นเมื่อเวลาผ่านไป ซั้่งอาจห้มายถ้ง
สี่ิ่งใดก็ตาม ตั้งแต่เซัสี่ชีั่นการสี่ัมมนาทางเว็บห้รือแนวคิด
ในการเทรดที่มีจำานวนมากข้้น จนถ้งเซัสี่ชีั่นแบบตัวต่อ
ตัว อย่าลืมว่าลูกค้ามีแนวโน้มที่จะเทรดต่อเฉพาะเมื่อพวก
เขารู้สี่้กว่าการเข้าใชี้บริการของคุณมีประโยชีน์ ดังนั้น 
IB จำาเป็นต้องทำาให้้แน่ใจว่าพวกเขาผลิตข้อมูลออกมา
อย่างสี่ม่ำาเสี่มอและพวกเขาให้้ความสี่ำาคัญกับการบริการ
ลูกค้าเพื่อรักษาความสี่ัมพันธ์กับลูกค้าดุจมืออาชีีพที่ดี  

แผนรักษาลูกค้า

สี่่วนสีุ่ดท้ายของแผนธุรกิจจำาเป็นต้องสี่รุปกลยุทธ์ในการรักษา
ลูกค้าจริงของคุณ เมื่อลูกค้าลงทะเบียนกับโบรกเกอร์ เป็นเรื่อง
สี่ำาคัญที่ IB ต้องรักษาอัตราการผลิตข้อมูลและการบริการลูกค้า
ที่สี่ม่ำาเสี่มอเพื่อดูแลลูกค้าให้้มีความสีุ่ขและชี่วยให้้พวกเขาเทรด
ต่อ IB ที่ไม่มีวิสี่ัยทัศน์จะสี่นับสี่นุนให้้ลูกค้าทำาการเทรดแบบ
ถี่ๆ โดยไม่คำาน้งถ้งผลลัพธ์และต้องการเพียงห้าค่าคอมมิชีชีั่น
จากการเทรดก่อนที่เทรดเดอร์จะปิดบัญชีีในท้ายที่สีุ่ด แต่การตั้ง
เป้าที่จะสี่่งมอบข้อมูลคุณภัาพสีู่งอย่างต่อเนื่องซั้่งเป็นประโยชีน์
กับเทรดเดอร์แต่ละรายจริงๆ จะเป็นรูปแบบธุรกิจที่ดีกว่าใน
ระยะยาวและจะชี่วยให้้ลูกค้าเทรดต่อเนื่องได้นานกว่ามาก
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การสี่ร้างแผนธุรกิจสี่ำาห้รับผู้แนะนำาโบรกเกอร์ 

A  
B  
C

การสร้างการรับรู้และความสนใจ 
การเปลี่ยนผู้ที่สนใจให้กลายเป็นลูกค้าจริง 
การรักษาปริมาณลูกค้าจริง 

ผู้แนะนำาโบรกเกอร์ที่ประสี่บความสี่ำาเร็จจะสี่ามารถสี่ร้างรายได้ที่ดี อย่างไรก็ตาม 
ห้ากเทรดเดอร์ต้องการประสี่บความสี่ำาเร็จในเสี่้นทางนี้ เป็นสี่ิ่งสี่ำาคัญที่ต้องมีการ
บริห้ารจัดการและในฐานะธุรกิจ ที่คุณต้องการคือแผนธุรกิจ ซั้่งแผนธุรกิจนี้ควร
แสี่ดงรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะสี่ร้างธุรกิจตั้งแต่วันแรกของการเป็น 
IB จนถ้งวิธีที่คุณจะบรรลุเป้าห้มายที่เจาะจง เชี่น การได้รับชีำาระค่าคอมมิชีชีั่นใน
ระดับห้น้่งในแต่ละเดือน การทำางานร่วมกับลูกค้าจริงจำานวนห้น้่ง ฯลฯ 

สี่ำาห้รับสี่ิ่งที่ควรอยู่ในแผนธุรกิจของคุณ คุณจะต้องคิดถ้งสี่ิ่งต่อไปนี้: 

ในการสี่ร้างการรับรู้และความสี่นใจ เป็นเรื่องสี่ำาคัญที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาเว็บไซัต์ที่
ดูเป็นมืออาชีีพและสี่ร้างโปรไฟล์โซัเชีียลมีเดียที่ห้ลากห้ลาย ซั้่งคุณสี่ามารถใชี้เพื่อ
รับการเข้าถ้งเป้าห้มายที่ห้ลากห้ลาย เว็บไซัต์และโปรไฟล์สี่าธารณะทั้งห้มดควรระบุ
บริการและสี่ิทธิประโยชีน์ที่คุณนำาเสี่นอให้้แก่ลูกค้าอย่างชีัดเจน โดยรวมถ้งลิงก์ไป
ยังโบรกเกอร์ที่เลือก 

ในการสี่ร้างความสี่นใจ คุณจะต้องคิดถ้งเนื้อห้าพิเศษที่คุณกำาลังนำาเสี่นอเพื่อด้งดูด
ผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า นอกจากนี้ คุณจะต้องคิดว่าคุณจะโพสี่ต์เนื้อห้าบ่อยเพียง
ใดและคุณจะมีปฏิสี่ัมพันธ์กับผู้ที่อาจเป็นลูกค้ามากเพียงใด คุณต้องตรวจสี่อบให้้

แน่ใจว่าคุณสี่ามารถจัดการชี่องทางโซัเชีียลมีเดียทั้งห้มดได้อย่างมีประสี่ิทธิภัาพ
และดูแลให้้มีข้อมูลล่าสีุ่ด 

เมื่อคุณมีชี่องทางการสี่ื่อสี่ารห้ลากห้ลายและคุณได้คิดเนื้อห้าที่คุณจะนำาเสี่นอรวม
ถ้งวิธีสี่ร้างความสี่นใจ จากนั้น คุณจะต้องคิดวิธีเปลี่ยนผู้ที่สี่นใจให้้กลายเป็นลูกค้า
จริง โดยต้องใชี้เวลาในการคิดกลยุทธ์ที่มีประสี่ิทธิภัาพ เชี่น การสี่่งเนื้อห้าแบบ
พรีเมี่ยม การมีปฏิสี่ัมพันธ์ที่มากกว่า การให้้บริการที่เห้นือกว่าเพื่อชี่วยเปลี่ยนผู้ที่
สี่นใจให้้กลายเป็นลูกค้าจริง 

นอกจากนี้ การแจกแจงประเภัทเทรดเดอร์ที่แตกต่างกันอาจมีประโยชีน์ โดยคุณ
จะสี่ร้างความสี่นใจได้จากการสี่ร้างโปรไฟล์ผู้ใชี้ โปรไฟล์ผู้ใชี้เห้ล่านี้จะกำาห้นด
ลักษณะพื้นฐานของเทรดเดอร์ประเภัทที่คุณต้องการสี่ร้างความสี่นใจ เชี่น ตาม
ประเภัทกลยุทธ์การเทรดห้รือระดับประสี่บการณ์ จากนั้น คุณจะสี่ามารถปรับเนื้อห้า
ที่นำาเสี่นอเพื่อด้งดูดประเภัทเทรดเดอร์ที่เจาะจงซั้่งเห้มาะกับคุณ

www.tickmill.com

บัญชีทดลอง บัญชีเทรดจริง

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


สุดยอดคู่มือเพื่อการสมัครเป็น IB

| 13 |

โอกาสี่ให้ม่สี่ำาห้รับผู้แนะนำาโบรกเกอร์

เนื่องจากตลาดรายย่อยเติบโตอย่างต่อเนื่องและเทคโนโลยียังคงก้าวห้น้า
ต่อไป IB จ้งมีโอกาสี่เพิ่มข้้นเชี่นกัน แต่เดิมนั้น IB มีข้อจำากัดในการเสี่นอ
บทวิเคราะห้์ สี่ัญญาณการเทรดและการสี่อน แต่ขณะนี้ IB ห้ลายรายนำา
เสี่นอบริการด้านการเทรดที่ทันสี่มัยยิ่งกว่าเดิมมาก ความแพร่ห้ลายของ 
Expert Advisor และอัลกอริท้มการเทรดเท่ากับ IB ในปัจจุบันสี่ามารถ
นำาเสี่นอบริการเทรดอัตโนมัติให้้แก่ลูกค้าผ่านโบรกเกอร์ที่เลือก 

ตัวอย่างเชี่น สี่มมติว่า IB พัฒนา EA ที่ทำากำาไรได้ต่อเนื่องข้้นมาซั้่งพวก
เขาสี่ามารถนำาเสี่นอการเข้าใชี้บริการ แต่แทนที่เทรดเดอร์จะชีำาระเงินเพื่อ
เข้าใชี้ EA และติดตั้งบนแพลตฟอร์ม MT4 ของตนเอง แต่เทรดเดอร์จะ
เปิดบัญชีีกับโบรกเกอร์ IB เพื่อเข้าใชี้ EA ของ IB จากนั้น IB จะชีำาระค่า
คอมมิชีชีั่นในแต่ละล็อตที่ผู้ใชี้ EA เทรด ซั้่งเป็นการเปิดตลาดให้ม่ให้้แก่ IB 

คนบางคนมีเวลาและต้องการเรียนรู้วิธีเทรด รวมถ้งต้องการรับบทวิเคราะห้์
และการสี่อนเป็นประจำา อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์บางรายเพียงต้องการทำา
เงิน และการเข้าใชี้โปรแกรมอัตโนมัติก็เป็นตัวเลือกที่น่าสี่นใจกว่า
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ขอ้ไมค่วรทำา
ดำาเนินการขายในทันที คุณควรใชี้เวลาในการทำาความเข้าใจสี่ิ่งที่ลูกค้าต้องการ

ใชี้ความก้าวร้าว 

ให้้สี่ัญญาห้รือรับประกันผลการดำาเนินการ เพราะเทรดเดอร์ควร
ตระห้นักถ้งโลกแห้่งความจริงและสี่ิ่งที่จะต้องพบ

ไม่ทำาให้้เข้าใจผิดห้รือเลื่อนลอย เทรดเดอร์ทุกรายมีสี่ิทธิ์ได้รับ
ข้อมูลที่เป็นจริงและเที่ยงตรงเมื่อพวกเขาลงทุน 

พูดให้้ร้ายห้รือพูดถ้งคู่แข่งในแง่ลบ (ทั้งโบรกเกอร์และ IB)

ร่วมงานกับโบรกเกอร์คุณภัาพแย่ IB จะไม่สี่ามารถสี่ร้างความสี่ัมพันธ์ใน
ระยะยาวกับลูกค้าได้ ห้ากโบรกเกอร์ของพวกเขาให้้บริการไม่ดี

ขอ้ควรทำา

 
 

 

 

จัดเตรียมข้อมูลที่มีประโยชีน์และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

พยายามสี่ร้างปฏิสี่ัมพันธ์กับผู้ที่อาจเป็นลูกค้าให้้มากข้้น

พิถีพิถัน จัดห้าบริการและเนื้อห้าที่ปรับให้้เห้มาะสี่มแก่กลุ่มเป้าห้มายซั้่งจะชี่วยด้งดูดพวกเขา 

สี่ร้างความสี่ัมพันธ์ระยะยาว รักษาระดับความไว้ใจโดยติดตามผลและตรวจสี่อบความน่าเชีื่อถือเสี่มอ

ปรับให้้เข้ากับพื้นที่ – ลองจัดเตรียมเนื้อห้าในภัาษาที่เห้มาะสี่ม
ด้วยแห้ล่งข้อมูลที่ใชี้ได้ในพื้นที่ของเป้าห้มาย

ปิดข้อตกลง: ตั้งเป้าห้มายในการเปลี่ยนผู้สี่นใจให้้เป็นลูกค้าจริง

มีความสี่ม่ำาเสี่มอ ห้ากคุณกำาลังใชี้กระดานสี่นทนา Facebook ห้รือชี่องทางโซัเชีียลมี
เดียอื่นๆ ฯลฯ คุณควรตรวจสี่อบให้้แน่ใจว่าคุณได้รักษาและดูแลให้้มีข้อมูลล่าสีุ่ด

ร่วมงานกับโบรกเกอร์ที่ดี เพราะเป็นวิธีสี่ำาคัญที่จะทำาให้้ประสี่บความสี่ำาเร็จภัายห้ลัง

เคล็ดลับความสี่ำาเร็จในฐานะผู้แนะนำาโบรกเกอร์
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การตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

ในสี่่วนของการสี่ร้างและการรักษาการเป็น IB ที่ประสี่บความสี่ำาเร็จ สี่ิ่งสี่ำาคัญห้ลักๆ ควรอยู่ที่การทำาให้้แน่ใจว่าคุณได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ห้มายความว่า
ควรทำาให้้แน่ใจว่าคุณสี่ามารถนำาเสี่นอสี่ิ่งต่อไปนี้ได้:

บริการที่มีเงินคืน ห้รือที่เรียกว่า Rebate

Social Trading / แพลตฟอร์ม Algorithmic Trading

การรีวิว การจัดอันดับ และการเปรียบเทียบที่ดี

มีความเคลื่อนไห้วในชีุมชีนและกระดานสี่นทนาประจำา

การศ้กษา (ออนไลน์และออฟไลน์)

การวิเคราะห้์ตลาด

การเข้าถ้งห้รือการแนะนำาชี่องทางและไซัต์ข่าว

การให้้สี่ัญญาณเทรด

การแบ่งปัน EA

www.tickmill.com
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ประโยชีน์ของการร่วมงานกับโบรกเกอร์ที่น่าเชีื่อถือ

ในฐานะ IB คุณจะดูดีในระดับเดียวกับโบรกเกอร์ที่คุณร่วมงานด้วย 
เทรดเดอร์ที่ไม่พอใจกับการบริการที่ย่ำาแย่ของโบรกเกอร์ที่เลือกจะปิด
บัญชีีในท้ายที่สีุ่ด โดยไม่คำาน้งว่าการวิเคราะห้์และสี่ัญญาณการเทรดของ
คุณจะให้้ผลในเชีิงบวกห้รือไม่ ห้รือบริการลูกค้าของคุณจะมีความใสี่่ใจ
และเข้าใจผู้อื่นห้รือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ เมื่อมีการพูดคุยกับเทรดเดอร์รา
ยอื่นๆ เกี่ยวกับประสี่บการณ์ที่ไม่ดี ชีื่อเสี่ียงของคุณก็จะย่ำาแย่ไปด้วย 

การตรวจสี่อบให้้แน่ใจว่าคุณร่วมงานกับโบรกเกอร์ที่น่าเชีื่อถือจะชี่วย
ให้้คุณมีโอกาสี่ประสี่บความสี่ำาเร็จสีู่งกว่ามากเมื่อพยายามเปลี่ยนผู้ที่
สี่นใจให้้กลายเป็นลูกค้าจริง นอกจากนี้ ยังจะชี่วยให้้คุณรักษาลูกค้าจริง
เห้ล่านี้เอาไว้ได้เมื่อพวกเขาเทรด การใชี้โบรกเกอร์ที่มีชีื่อเสี่ียงมั่นคง มี
จุดยืนด้านกฎระเบียบที่โปร่งใสี่ และมีการรีวิวที่ดีจะสี่่งเสี่ริมให้้เทรดเดอร์
ใชี้บริการของคุณ รวมถ้งชี่วยให้้คุณทำาธุรกิจได้ราบรื่นยิ่งข้้น

 

 

 

 

 

ใชี้เวลาและความพยายามในการเปลี่ยนและการรักษาลูกค้าน้อยกว่า 

มีใบอนุญาตและมีชีื่อเสี่ียง 

IB สี่ามารถบอกลูกค้าที่ได้รับการแนะนำา 

ผลิตภััณฑ์์ที่ดีจะขายได้ง่าย 

ผลลัพธ์แบบปากต่อปาก 

มีทรัพยากรการตลาดและการสี่นับสี่นุนที่ครอบคลุม

ประโยชนท์ ีส่ ำาคญั 
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ข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับ Tickmill

Tickmill มีประวัติผลงานทางการเงินที่มั่นคงและการเติบโตสี่ม่ำาเสี่มอ จ้งทำาให้้เรามีภัาพพจน์ที่ดีในฐานะผู้นำาและนักนวัตกรรมใน
ตลาดที่เชีื่อถือได้ ทีมงานมากกว่า 100 คนของเราชี่วยให้้เราสี่ามารถรวบรวมความคิดดีๆ ในอุตสี่าห้กรรมเพื่อให้้แน่ใจว่าแต่ละ
แผนกของบริษัทเราจะทำางานได้ดีที่สีุ่ด

Tickmill เป็นโบรกเกอร์ Forex ที่ได้รับการยอมรับในฐานะห้น้่งในกลุ่มผู้นำาของอุตสี่าห้กรรม โดยมี 5 ใบอนุญาตจาก 
FCA (อังกฤษ), CySEC (สี่ห้ภัาพยุโรป), FSA (Labuan), FSCA (SA) และ FSA (เซัเชีลสี่์ ) ภัายใต้กลุ่ม Tickmill 
Group 

Tickmill ยังนำาเสี่นอสี่ภัาพคล่องที่สีู่งมากเนื่องจากความสี่ัมพันธ์ที่ดำาเนินการอย่างเอาใจใสี่่ของเรากับ
พันธมิตร สี่ภัาพคล่องพิเศษเชี่นนี้ห้มายความว่า Tickmill สี่ามารถเสี่นอสี่เปรดต่ำาพิเศษตั้งแต่ต่ำาเพียง 0 
pips นอกจากนี้ ลูกค้ายังได้ประโยชีน์จากการดำาเนินการเร็วพิเศษโดยไม่มีการรีโควต และค่าคอมมิชีชีั่น
ต่ำารวมถ้งไม่มีการจำากัดกลยุทธ์ในการทำากำาไร 
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เงินของลูกค้าจะเก็บไว้ในบัญชีีที่แยกต่างห้าก

พันธมิตรสี่ถาบันธนาคารชีั้นนำา

เทคโนโลยีขั้นสีู่งสี่ำาห้รับสี่ภัาพคล่อง ฟีดราคา การรวม ฯลฯ

แพลตฟอร์ม MT5 ที่ได้มาตรฐานอุตสี่าห้กรรม
และ CQG สี่ำาห้รับฟิวเจอร์สี่และออปชีั่น 

การดำาเนินการเร็วพิเศษ (ความเร็วในการดำาเนินการเฉลี่ย 15 มิลลิวินาที)

นอกจากสภาวะในการดำาเนินการที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้แล้ว Tickmill ยัง
ทำางานเพื่อส่งเสริมและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับพันธมิตรผ่าน:

โปรโมชีั่นตามปกติ

ความชี่วยเห้ลือด้านการตลาดและคำาแนะนำาเกี่ยวกับแนวทางด้านการตลาดที่ดีที่สีุ่ด

การเป็นผู้สี่นับสี่นุนกิจกรรม

การจัดห้าสี่ินค้าต่างๆ

ในสี่่วนของเงื่อนไขการเทรด Tickmill สี่ามารถนำาเสี่นอสี่ภัาพแวดล้อมในการเทรด
ที่ยอดเยี่ยมเพื่อความสี่ำาเร็จ: 

ค่าคอมมิชีชีั่นในการเทรดต่ำา: 

2 ยูนิตต่อล็อต/การเทรดห้น้่งรอบสี่ำาห้รับบัญชีี VIP

4 ยูนิตต่อล็อต/การเทรดห้น้่งรอบสี่ำาห้รับบัญชีี Pro

ไม่มีการรีโควต

ไม่มีข้อจำากัดของกลยุทธ์การเทรด (รวมถ้ง Expert Advisors 
การป้องกันความเสี่ี่ยง และการเทรดแบบ Scalping)

ไม่มีเวลาขั้นต่ำาที่กำาห้นดให้้ถือสี่ถานะ

ไม่กำาห้นดความเคลื่อนไห้วของราคาขั้นต่ำา

ไม่มีค่าธรรมเนียมการฝากเงิน: เราเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมฝากเงินสี่ำาห้รับ
อี-วอลเล็ตทั้งห้มดและออกค่าใชี้จ่ายในการโอนเงินทางธนาคารสีู่งสีุ่ด $100 
สี่ำาห้รับการฝากเงิน $5000 ห้รือมากกว่า เราไม่คิดค่าใชี้จ่ายในการโอน
ใดๆ สี่ำาห้รับการใชี้วิธีฝากและถอนเงินของเรา แต่ธนาคารที่เป็นตัวกลาง
ห้รืออี-วอลเล็ตอาจคิดค่าใชี้จ่าย ซั้่งอยู่นอกเห้นือการควบคุมของเรา

ลูกค้าจะได้รับสี่่วนลดค่าคอมมิชีชีั่น 5% ในบัญชีี Pro เมื่อ
พวกเขาได้รับการแนะนำามาจากพันธมิตร

ความปลอดภััยของเงิน

เงื่อนไขการเทรด

www.tickmill.com
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ตอนนี้ คุณได้อ่านสีุ่ดยอดคู่มือเพื่อการสี่มัครเป็น IB ของเราแล้ว อาจถ้งเวลาที่จะดำาเนินการต่อไปโดยสี่มัครเป็น IB ของ 
Tickmill ขั้นตอนค่อนข้างง่ายดายจริงๆ เพียงดำาเนินการตามขั้นตอนทางด้านล่างเพื่อเริ่มต้น 

คุณมีคำาถามเพิ่มเติมใชี่ไห้ม ติดต่อเรา
แล้วเราจะติดต่อกลับห้าคุณโดยเร็วที่สีุ่ด 

การสี่มัครเป็นผู้แนะนำาโบรกเกอร์ของ Tickmill

กรอกฟิลด์ที่กำาห้นดซั้่งเกี่ยวกับข้อมูลสี่่วนตัว
และความเชีี่ยวชีาญในการเทรดของคุณเพื่อ
ลงทะเบียนในพื้นที่ไคลเอ็นต์ให้้แล้วเสี่ร็จ 

ข ั น้ตอนท ี ่ 1 ลงทะเบ ยีน 

เข้าห้้อง IB ในพื้นที่สี่มาชีิกของคุณเพื่อเปิดใชี้บัญชีี 
IB มีทุกสี่ิ่งพร้อมสี่ำาห้รับคุณเพื่อให้้คุณโปรโมท
เราแล้ว รับลิงก์ โลโก้ แบนเนอร์ และห้น้าเริ่มต้น

ข ั น้ตอนท ี ่ 3 สี่มคัรเป น็ 
IB และชีกัชีวนเทรดเดอร ์  

ล็อกอินเข้าสีู่่พื้นที่ของลูกค้า อัปโห้ลดเอกสี่ารที่
จำาเป็นเพื่อตรวจสี่อบยืนยันโปรไฟล์ของคุณ  

• ห้ลักฐานระบุตัวตน 

• ห้ลักฐานแสี่ดงที่อยู่

ข ั น้ตอน2 ย นืยนั
โปรไฟลข์องคณุ

รับเงิน $10 ต่อล็อตในบัญชีี Classic และ $2 ต่อล็อต
ในบัญชีี Pro ห้รือบัญชีี VIP สี่ำาห้รับการเทรดของลูกค้า
ที่กระทำากับ FX และโลห้ะมีค่าที่ตรงกับเงื่อนไข โดย
จะชีำาระให้้แก่ IB เมื่อลูกค้าเปิดและปิดการเทรด 

ข ั น้ตอนท ี ่ 4 ร บัคา่
คอมม ชิีชี ั น่ IB ของคณุ

www.tickmill.com

บัญชีทดลอง บัญชีเทรดจริง

คลิกที่นี่เพื่อเริ่มต้น
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Education

www.tickmill.com
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ว ดี โีอการศ ก้ษา อ บี ุก๊สี่ มัมนา

อภั ธิานศพัท ์ บทความการศ ก้ษา

สี่มัมนาออนไลน ์

คำาถามท ีพ่บบอ่ยบลอ็ก

อ นิโฟกราฟ กิ
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บัญชีีเทรดจริง

เงื่อนไขการเทรดชั้นนำา

รับประโยชีน์จากสี่เปรดที่แคบคอมมิชีชีั่นที่สี่ร้างความได้เปรียบ

กระจายความเสี่ยงพอร์ตโฟลิโอของคุณ

เข้าถ้งเครื่องมือทางการเงินห้ลายพันรายการในสี่ินทรัพย์ 6 ประเภัทรวมถ้งฟอเร็กซั์ 
ดัชีนีหุ้้น สี่ินค้าโภัคภััณฑ์์ พันธบัตร ฟิวเจอร์สี่ และออปชีั่น

ประสบความสำาเร็จกับสุดยอด MT5

การวิเคราะห้์ทางเทคนิคขั้นสีู่ง 50+ ตัวชีี้วัดและการสี่ร้างแผนภัูมิที่ปรับแต่งได้ ... ใน 
39 ภัาษา

คณุสมบตั หิลกั

บัญชีีทดลอง

เงื่อนไขของตลาดจริง

ฝ้กฝนการเทรดแบบเรียลไทม์ ทดสี่อบเครื่องมือ และกลยุทธ์ พัฒนาทักษะการซัื้อ
ขายของคุณในสี่ภัาพแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ี่ยงอย่างสี่มบูรณ์

 80+ เครื่องมือสำาหรับการเทรด ผ่านสินทรัพย์ 4 ประเภท

เข้าถ้งตลาดที่ห้ลากห้ลายรวมถ้ง ฟอเร็กซั์ ดัชีนีหุ้้น สี่ินค้าโภัคภััณฑ์์ และพันธบัตร 
ค้นพบสี่เปรดที่ต่ำาที่สีุ่ดในตลาด

แพลตฟอร์มการเทรดพร้อมอุปกรณ์ครบครัน

สี่ำารวจชีุดเครื่องมือและคุณสี่มบัติที่ปรับแต่งได้เต็มรูปแบบที่แพลตฟอร์ม MT5 
มอบให้้เพื่อปรับปรุงประสี่ิทธิภัาพการเทรดของคุณ

คณุสมบตั หิลกั
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