บทนำ
ทุ ก วั น นี ต้ ้ องยอมรั บ ว่ า การซื อ้ -ขาย แลกเปลี่ ย นสิ่ ง ของต่ า งๆบน
อินเตอร์ เน็ตมีความนิยมมากขึ ้นในประเทศไทย ทังคนไทยยั
้
งชอบการซื ้อ
ของออนไลน์มากขึ ้น จากความสะดวกสบายเป็ นหลัก ที่ทาให้ คนไทยหัน
มาซื ้อของออนไลน์เพิ่มขึ ้นอย่างชัดเจน ทังยั
้ งไม่ต้องเดินทางออกไปหาซื ้อ
ของที่อาจจะหาซื ้อไม่ได้ สาหรับคนไม่มีเวลา
สิ่ง ที่ เ ติบโตตามมาก็ คือร้ านค้ าออนไลน์ ม ากมายที่ ผุดขึน้ มาตอบสนอง
ความต้ องการสินค้ าและบริ การของคนไทย เอื ้อประโยชน์ให้ เกิดอาชีพที่
สร้ างรายได้ มากมาย ทังคนที
้ ่เป็ นเจ้ าของร้ านค้ าเอง คนรับทาเว็บไซต์ คน
ทา Graphic ประกอบเว็บไซต์ คนเขียนเนื ้อหา คนรับทพโฆษณา ฯลฯ
ทังนี
้ ้ยังส่งผลให้ คนที่อาจจะไม่มีเงินทุนมากพอสาหรับเปิ ดร้ านค้ าออนไลน์
eCommerce สามารถสร้ างรายได้ จ ากการเป็ น Affiliate หรื อนายหน้ า
ออนไลน์ ที่เราจะได้ เรี ยนรู้กนั ในคูม่ ือเล่มนี ้ ใช้ เงินลงทุนน้ อย ความเสี่ยงต่า
ไม่มีความรู้เรื่ องการสร้ างเว็บไซต์ก็สามารถทาได้ (ปั จจุบนั คุณสามารถใช้
CMS ในการสร้ างเว็บไซต์ได้ รวดเร็ วทันใจ) เชื่อว่าสาหรับคนที่สนใจการ
สร้ างรายได้ ผา่ นอินเตอร์ เน็ตจะได้ รับประโยขน์
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บทที่ 1 พืน้ ฐานเกีย่ วกับ Affiliate Marketing
มื่ อคุณ สนใจการหารายได้ บนอินเตอร์ เ น็ตแล้ ว สิ่ง แรกที่ ต้ องทาคือ
เรี ยนรู้ว่าสิ่งนันคื
้ ออะไร สร้ างรายได้ ให้ คณ
ุ จริ งไหม เข้ าข่ายหลอกลวง

หรื อเปล่า มีความน่าเชื่อถือมากน้ อยแค่ไหน ซึง่ ในปั จจุบนั มีการหลอกลวง
วิธีรวย วิธีทาเงิน มากมายตามเว็บไซต์ต่างๆ ไม่เว้ นแม้ กระทัง่ ใน Social
Media ที่มีคนใช้ งานมาก อย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram หรื อ
ในโปรแกรมแชทยอดนิยมอย่าง Line ก็มีให้ เห็นอยูเ่ สมอ
และมักมีคนที่หลงเชื่อคาโฆษณาเหล่านันอยู
้ ่เสมอ แม้ ว่าจะมีคนออกมา
ให้ ค วามรู้ ในเรื่ อ งนี อ้ ยู่ ก็ ต ามที ด้ ว ยความโลภมากและหลงเชื่ อ จริ ง ว่า
วิธีการเหล่านันจะสร้
้
างรายได้ ที่ยงั่ ยืน เร็ว สบาย แทบไม่ต้องลงมือทาอะไร
เลยอยูเ่ ฉยก็ได้ รับเงินแบบง่ายๆ
สาหรับคนที่กาลังเข้ ามสู่วงการ “Internet Marketing” หรื อการตลาดผ่าน
อินเตอร์ เน็ต แนะนาให้ หาความรู้ ในเรื่ องนันๆให้
้ ดี เสียก่อน และพยายาม
สืบค้ นข้ อมูลความน่าเชื่อถือก่อนเสมอ และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าเนื ้อหาต่อ
จากนี ้จะช่วยให้ คณ
ุ เข้ าใจวิธีทาเงินออนไลน์ด้วย Affiliate มากยิ่งขึ ้น!
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Affiliate คืออะไร?
ลายคนอาจสงสัยกับคาว่า Affiliate ที่หยิบยกมาใช้ นี ้เป็ นวิธี
ใหม่ บ้ างอาจจะตีความหมายว่า นี่จะต้ องเป็ นศัพท์ใหม่ หรื อ
เป็ นเทคนิคทางการตลาดออนไลน์ แบบใหม่กันแน่ อันที่
จริ ง แล้ วค าว่ า Affiliate นัน้ หาใช่ เ รื่ อ งใหม่ แ ต่ อ ย่ า งใด ซึ่ ง แนวทางนี ้
ต่างประเทศใช้ กันอย่างแพร่ หลาย แต่อาจเป็ นเรื่ องใหม่สักนิ ดส าหรั บ
เมืองไทย
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หากเปรี ยบเทียบถึงวิธีการที่เราคุ้นเคยแล้ วนัน้ การทา Affiliate ในรูปแบบ
Offline เดิม อาทิเช่น นายหน้ าขายที่ ดิน นายหน้ าขายอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
หรื อนายหน้ าขายสินค้ าตามห้ างสรรพสินค้ าทัว่ ไป เป็ นต้ น ดังนัน้ Affiliate
Marketing คื อ วิ ธี ก ารท าการตลาดโดยอาศัย ตัว แทน นายหน้ า เพื่ อ
โฆษณาสินค้ าหรื อบริ การ เมื่อเกิดการซื ้อขายหรื อผลลัพท์ขึ ้นแล้ ว จะได้ รับ
ค่าตอบแทนเป็ นค่าคอมมิสชัน่ ตามที่ได้ ตกลงไว้
Affiliate จึ ง เป็ นช่ อ งทางท าเงิ น รู ป แบบใหม่ ช่ อ งทางหนึ่ ง ส าหรั บ ผู้ ที่
ต้ องการสร้ างรายได้ บนอินเตอร์ เน็ต จากกระแสนิยมของการทา Affiliate
ในประเทศไทย ช่ว งที่ ผ่า นมานัน้ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม มากยิ่ ง ขึน้ อย่า งก้ าว
กระโดด ทัง้ จากฝั่ ง ของร้ านค้ า โมเดิร์น เทรดชัน้ น าของไทย ที่ หันมาให้
ความสาคัญกับการขายของออนไลน์มากยิ่งขึ ้น รวมถึงฝั่ งเจ้ าของเว็บไซต์
เองก็ให้ ความสนใจที่จะร่ วมทา Affiliate เพิ่มมาก จึงเป็ นสิ่งที่ตอกย ้าว่ า
วงการ Affiliate จะเติบโตอย่างสวยงามในอนาคตอันใกล้ อย่างแน่นอน
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หลักการทาเงินออนไลน์ จาก Affiliate
โดยปกติแล้ วการทาเงินออนไลน์จาก Affiliate มีหลากหลายวิธี แต่ทงหมด
ั้
ยืนอยู่บนหลักการเดียวกันคือ…..
“ต้ องมีคนคลิกลิงก์ Affiliate ของแต่ ละคนเข้ าไปซื้อของ กรอกใบ
สมัคร หรื อทาการอย่ างใดอย่ างหนึ่งตามที่ร้านค้ าต่ างๆเป็ นคน
กาหนด....”
และรับค่าคอมมิสชัน่ เป็ นค่าตอบแทน ตามที่ร้านค้ าตกลงกับพันธมิตร
หรื อ Affiliator นันๆ
้
ดังนัน้ วิธีการสามารถปรับประยุกต์ให้ เข้ ากับความถนัดของแต่ละคนได้
แต่ “ต้ องมี ค นคลิ ก ลิ ง ก์ Affiliate ของคุ ณ ” เท่ า นั น้ ! คุ ณ จะได้ รั บ ค่ า
Commission เมื่อเกิดการกระทาของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น การซื ้อของ
หรื อกรอกใบสมัคร ติดตังโปรแกรม
้
เป็ นต้ น ตามที่ได้ แนะนาไปแล้ วข้ างต้ น
ดังนัน้ ก่อนที่คณ
ุ จะเริ่มทา Affiliate คุณจะเป็ นต้ องมีเว็บไซต์เป็ นของ
ตัวเอง เพื่อที่จะนาป้ายแบนเนอร์ โฆษณาที่มีลิงก์ Affiliate ไปติดตังใน
้
เว็บไซต์ของคุณ และเป็ นข้ อมูลสาคัญที่ร้านค้ าต่างๆที่เปิ ดรับนายหน้ าเพื่อ
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โปรโมทสินค้ าให้ กบั ร้ านค้ า (Affiliate Program) จะขอ และพิจารณาก่อน
เสมอ ว่าจะให้ คณ
ุ เข้ าร่วมหรื อไม่

รูปด้ านบนคือขันตอนการสร้
้
างรายได้ จาก Affiliate โดยผู้ใช้ งานเข้ ามายัง
เว็บไซต์ของเรา คลิ กป้ายโฆษณาเข้ าไปที่ ร้านค้ า ซื อ้ ของ และจ่ายเงิน
Affiliate หรื อ Partner จะได้ รับค่าตอบแทนเป็ นค่า Commission ตามที่
ตกลงไว้
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Affiliate Network คืออะไร

สา

หรั บร้ านค้ าที่ ต้ องการเปิ ดรั บสมาชิ กช่ว ยขายของผ่านเว็ บ ไซต์
จ าเป็ นต้ อ งมี ร ะบบ Affiliate Platform ซึ่ ง การมี ร ะบบนี จ้ ะช่ว ย
ติดตามผล Tracking ข้ อมูลต่างๆของสมาชิกหรื อ Partner ว่าใคร คนไหน
ขายอะไรได้ บ้าง ร้ านค้ าจึงจะจ่ายค่าตอบแทนได้ ถกู ต้ อง
กาจะมีระบบ Affiliate Program สาหรับร้ านค้ า มีวิธีได้ มาหลายๆวิธี เช่น
สร้ างโปรแกรมนี ้คุณมาด้ วยตัวเอง เช่าระบบ Affiliate ซื ้อโปรแกรมสาหรับ
บริหารงานจัดการ Affiliate หลักๆก็ประมาณนี ้
Affiliate network คื อ ระบบ Affiliate Platform ที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ นตัว กลาง
เชื่อมระหว่างร้ านค้ าและ Partner ให้ มาเจอกัน โดยที่ร้านค้ าไม่ต้องไปรับ
สมัคร Partner เอง และ Partner ก็ ไ ม่ต้องไปสมัคร Affiliate กับหลายๆ
ร้ านค้ าด้ วยตัวเอง เพราะ Affiliate network รวบรวมมาให้ แล้ ว
ดังนัน้ สาหรั บร้ านค้ าที่ไ ม่มี ความเชี่ ยวชาญ ไม่มี บุคคลากรที่เข้ าใจการ
สร้ าง บริ ห ารงานจัด การ ระบบ Affiliate จึ ง นิ ย มเช่ า ใช้ งาน Affiliate
Network มากกว่า
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ใครคือ ACCESSTRADE
CCESSTRADE คือ Affiliate Network ที่ให้ บริ การโดยบริ ษัท
Interspace Thailand จ ากัด ซึ่ง ถื อ ว่า ACCESSTRADE นัน้
เป็ น Affiliate Platform ระบบแรกและระบบเดี ย ว ที่ มี ก าร
ให้ บริการในประเทศไทยอยูใ่ นขณะนี ้
ทำควำมรู้ จักกับ Interspace ประเทศไทย จำกัด

โดยบริ ษัท Interspace ได้ เริ่ มต้ นทาระบบ ACCESSTRADE ในประเทศ
ญี่ปนเมื
ุ่ ่อปี 1999 ซึ่งเป็ นระบบ Affiliate ที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศญี่ปนุ่ ด้ วย
ประสบการณ์ ด้านการเป็ นที่ปรึ กษาให้ กับลูกค้ ามากว่า 6,000 ราย และ
ดูแลส่วนส่วนของเจ้ าของเว็บไซต์อีก 340,000 เว็บไซต์ในประเทศญี่ ปนุ่
จากนัน้ บริ ษั ท Interspace จึง ได้ ข ยายธุ ร กิ จ ไปยัง นานาประเทศ อาทิ
ประเทศจีนและอินโดนิเซีย รวมถึงได้ ขยายเข้ าสูป่ ระเทศไทยในปี 2013
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บริ ษัท Interspace มีทีมงานผู้มีประสบการณ์มากกว่า 3,000 คนทัว่ โลก
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร Interspace ประเทศไทย จากัดคือคุณ ยูยะ นา
กะ ได้ เริ่ มต้ นด้ านการบริ หารให้ กบั บริ ษัท Interspace ประเทศไทยจากัด
ซึ่ ง มาพร้ อมด้ ว ยความสามารถรวมถึ ง ประสบการณ์ ด้ า นการตลาด
ออนไลน์ อย่างยาวนาน

ระบบของ ACCESSTRADE จะประกอบไปด้ วยการทางานของ 2 ฝั่ ง คือ
ฝั่ งของเจ้ าของสินค้ าหรื อบริ การที่เรี ยกว่า ADVERTISER และ ฝั่ งของ
เจ้ าของเว็บไซต์ที่ทาการโฆษณาโปรโมทสินค้ าที่เรี ยกว่า PARTNER โดย
จะทาการโฆษณา ขายสินค้ า ร่วมกัน ผ่านระบบ Affiliate Network
ตัวกลางของ ACCESSTRADE นัน่ เอง
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ข้ อดีของกำรทำเงินออนไลน์ ด้วย Affiliate
ต้ องบอกว่าการทาเงิน การสร้ างรายได้ มีหลากหลายวิธีด้วยกัน และการ
ท าเงิ น ด้ ว ยการเป็ น Affiliate หรื อ เป็ นนายหน้ า ออนไลน์ ก็ เ ป็ นหนึ่ง ใน
หลายๆวิธีที่สามารถเริ่ มต้ นได้ ง่าย ต้ นทุนต่า และมีความเสี่ยงน้ อยที่จะ
ขาดทุน หากคุณทาอย่างถูกวิธี

หากคุณเป็ นเจ้ าของเว็บไซต์อยู่แล้ ว คุณสามารถสร้ างรายได้ จากผู้เยี่ยม
ชมเว็บไซต์ของคุณได้ ด้วยสินค้ าที่ใกล้ เคียงกับเนื ้อหาของคุณได้ เลย โดยที่
ACESSTRADE ได้ พยายามหาร้ านค้ าที่หลากหลายเข้ ามาใช้ ระบบของ
เรา ให้ Partner สามารถนาสินค้ าที่ใกล้ เคี ยงกับเนื อ้ หาไปโปรโมท และ
สร้ างยอดขายได้ มากหรื อที่ เ รี ยกว่ า High Conversion ทั ง้ สิ น ค้ า
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เครื่ องสาอาง แฟชัน่ เครื่ องประดับ ของใช้ ในบ้ าน อาหารเสริ ม เครื่ องมือ
ช่ า ง มื อ ถื อ แท็ ป เล็ ต อุป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งมื อ ช่ า ง ประกัน ภัย
ร้ านอาหาร ดาวน์โหลดเกมส์ บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล ฯลฯ
ทังหมดล้
้
วนเป็ นร้ านค้ าชันน
้ าของไทย ที่มีสินค้ าให้ เลือกนาไปโปรโมทได้
มากมาย ไม่ว่าคุณจะมีเว็บไซต์ที่มีเนื ้อหาแบบไหนก็สามารถทาเงินจาก
Affiliate ได้ ไม่ยาก จากคนที่เข้ าชมเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งคุณแค่สมัครเข้ า
ร่ วมเป็ น Partner กับ ACCESSTRADE และนาป้ายแบนเนอร์ ในระบบ
ของเราไปวางในเว็บไซต์ของคุณเพื่อสร้ างรายได้ ทนั ที
สาหรับคนที่ยงั ไม่มีเว็บไซต์ เราแนะนาให้ คณ
ุ สร้ างเว็บไซต์ขึ ้นมา โปรโมท
เว็บไซต์ให้ มีผ้ เู ยี่ยมชมพอสมควรจากเทคนิค Drive traffic จาก Search
engine หรื อ Social media ทัง้ Facebook, twitter, Instagram, line หรื อ
YouTube เมื่อมีคนเข้ ามารับชมเนื ้อหาในเว็บไซต์ และเห็นป้ายโฆษณาก็
มีโอกาสคลิกป้ายโฆษณานันๆไปซื
้
้อสินค้ าจากร้ านค้ า และรับค่าตอบแทน
เป็ น Commission
ทังนี
้ ้ไม่มีคา่ ใช้ จา่ ยในการสมัครเข้ าร่วมกับ ACCESSTRADE แต่อย่างใด
สาหรับเจ้ าของเว็บไซต์ การสมัครเข้ าร่วมดูเนื ้อหาในห้ วข้ อ สมัครเข้ า
ร่วมกับ_ACCESSTRADE_อย่างไร หน้ า 17 พร้ อมบริ การคาแนะนาจาก
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ทีมงานคนไทยที่คอยดูแลอย่างใกล้ ชิดสาหรับการเผยแพร่โฆษณาต่างๆ
เพื่อสร้ างรายได้ กบั Affiliate marketing
ทังนี
้ ้ข้ อดีของการหารายได้ จากการทา Affiliate นัน้ มีหลักๆดังต่อไปนี ้
เข้ ำร่ วมฟรี คุณสามารถสมัครเข้ าร่วมกับ ACCESSTRADE ได้ ฟรี โดยไม่
มีคา่ ใช้ จา่ ยใด
มีทีมงำนคนไทยคอยช่ วยเหลือ สานักงานของเราตังอยู
้ ใ่ นประเทศไทย
ย่านสุขมุ วิทเปิ ดทาการวันจันทร์ -วันศุกร์ มีทีมงานคนไทยผู้เชียวชาญ
การตลาดออนไลน์ให้ คาปรึกษา
เครื่องมือโฆษณำที่หลำกหลำย เราเตรี ยมเครื่ องมือสาหรับโปรโมท
เอาไว้ ให้ Partner มากมายทังป
้ ้ ายโฆษณษ Graphic, Text link, เครื่ องมือ
สร้ างลิงก์ ดูหวั ข้ อ Get Link: วิธีนาลิงค์ไปสร้ างรายได้ ? หน้ า 30 และ
ข้ อมูลสินค้ าต่างๆในรูปแบบของ Data feed (นามสกุล .csv เปิ ดด้ วย
โปรแกรม Microsoft Excel) ดู Data Feed Tools หน้ า 39
จ่ ำยเงินตรงเข้ ำบัญชีธนำคำรของคุณ ทีมงานตังใจมอบประสบการณ์
้
ที่ดีสาหรับการทาเงินออนไลน์ด้วย Affiliate กับ ACCESSTRADE ด้ วย
คามัน่ ว่าการจ่ายเงินเข้ าบัญชีธนาคารที่คณ
ุ ได้ แจ้ งเอาไว้ กบั เรา
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ดูหวั ข้ อ จะได้ เงินเมื่อไหร่ หน้ า 35 ทุกวันที่ 15 ของเดือน มุกๆเดือนที่คณ
ุ
สามารถสร้ างรายได้ ขึ ้นต่ากับเราได้
รวมร้ ำนค้ ำออนไลน์ ไว้ มำกที่สุด แน่นอนว่าเราต้ องการตอบสนอง
Partner ที่มีหลากหลายและสร้ างเนื ้อหาในเว็บไซต์ที่แตกต่างกัน เรา
พยายามที่จะหาร้ านค้ ามากๆเพื่อให้ Partner ได้ เลือกร้ านค้ าที่ตรงกับ
เนื ้อหาของเว็บไซต์ของคุณ สร้ าง Conversion ที่มากขึ ้น
สำมำรถใช้ Blog free ในกำรโปรโมทสินค้ ำได้ สาหรับน้ องๆนักศึกษา
หรื อคนที่ยงั ไม่สะดวกในการลงทุนสร้ างเว็บไซต์เป็ นของตัวเองเพื่อโป
รโมทสินค้ าผ่าน Affiliate คุณสามารถใช้ Blog Free หรื อเว็บไซต์ฟรี ที่มี
บริการทัว่ ไปสมัครเข้ าร่วมกับ ACCESSRADE ได้ เช่น Bloggang.com,
Exteen Blog, Blogger.com Bloggang.com เป็ นต้ น
นัน่ คือข้ อดีหลักๆที่คณ
ุ ควรเริ่ มต้ นหาเงินออนไลน์ด้วยการเป็ นนายหน้ า
ออนไลนกกับ ACCESSTRADE ที่นอกจากจะต้ นทุนต่าแล้ ว ยังง่าย
สาหรับคนที่ไม่เคยทา หรื อเริ่ มต้ นมาก่อนด้ วย เพราะระบบหลังบ้ านและ
วิธีโปรโมทสินค้ าสามารถทาได้ ง่ายผ่านเว็บไซต์ของคุณเอง หรื อผ่าน
Social media ต่างๆได้ ด้วย
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Part 2 เตรียมตัวอย่ างไรก่อนเริ่มต้ น
นี่คือวิธีการสร้ างรายออนไลน์อย่างหนึ่งที่ต้นทุนน้ อยมาก เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับ วิ ธี ก ารอื่ น ๆ ทัง้ ยัง มี ค วามเสี่ ย งต่ า อย่า งที่ บ อกไปแล้ ว ส าหรั บ คนที่
ต้ องการเริ่ มต้ น นี่คือวิธีการคร่ าวๆในการเตรี ยมตัวก่อนสมัครเข้ าร่ วมกับ
ACCESSTRADE ที่อยากแนะนา
1. มีเว็บไซต์หรื อ Blog เป็ นของตัวเอง
2. สมัครเข้ าร่วมกับ ACCESSTRADE
3. Make Partnership กับร้ านค้ าในระบบ
4. Get link ไปโปรโมทในเว็บไซต์
5. ตัดยอดสิ ้นเดือน รับเงินค่าคอมมิสชัน่
นี่คือขันตอนง่
้
ายๆ ที่คณ
ุ สามารถเริ่มต้ นได้ เลย ซึง่ ทังหมดนี
้
้จะแจกแจง
รายละเอียดให้ ทราบในหัวข้ อถัดๆไป สาหรับคนที่พร้ อมเริ่มต้ นสร้ างรายได้
ออนไลน์จาก ACCESSTRADE คุณจะได้ เรี ยนรู้วิธีการอย่างละเอียด
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เตรียมข้ อมูลอะไรบ้ ำงก่ อนสมัครเป็ น Partner กับ
ACCESSTRAD
ก่อนทาการสมัครเป็ น Partner กับ ACCESSTRAED เบื ้องต้ นคุณต้ องมี
Website ที่มีเนือ้ หาต่างๆที่เผยแพร่ ต่อสาธารณะแล้ ว มีคนเข้ าเยี่ยมชม
เว็บไซต์อยูพ่ อสมควร หรื ออย่างน้ อยที่สดุ ควรมีบทความอย่างน้ อย 10-20
บทความเพื่ อช่ ว ยให้ การอนุ มั ติ Website รวดเร็ วยิ่ ง ขึ น้ เพ ราะ
ACCESSTRADE จะต้ องตรวจสอบคัดกรองคุณภาพของ WEBSITE ที่จะ
สมัครเข้ ามาเป็ น Partner ก่อนเสมอ
เมื่ อ มี ก ารอนุ มั ติ ก ารสมั ค รเป็ น Partner กั บ ระบบ ACCESSTRADE
เรี ยบร้ อยแล้ วนัน้ คุณจะต้ องเตรี ยมเอกสารเกี่ ยวกับการรั บเงิ นค่า คอม
มิสชัน่ ไว้ 3 ใบดังนี ้ โดยทาสาเนาเอกสารเป็ ยรูปภาพเพื่ออัพโหลดเอกสาร
นี ้ให้ กบั ทางบริษัทฯ

1.
2.
3.

สาเนาบัตรประชาชน
หน้ าแรกของบัญชีธนาคาร
ลายมือชื่อ (ลายเซ็น)
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**ตัวอย่างการเตรี ยมข้อมูลเพือ่ อัพเดทข้อมูลบัญชี Partner

เอกสารทัง้ 3 ใบจะใช้ ในการทาเรื่ องขอรับค่าคอมมิสชัน่ ทุกครัง้ ดังนันคุ
้ ณ
จะต้ องไม่ลืมที่จะเพิ่มเอกสารเข้ าไปในระบบให้ เรี ยบร้ อยเสมอ โดยทังหมด
้
คุณจะต้ องทาเป็ นไฟล์ภาพ เห็นชัดเจน นามสกุล .jpeg หรื อ .png ได้ ตาม
สะดวก (ดูวิธีทา อัพเดทข้ อมูลบัญชี หน้ า 23)
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สมัครเข้ ำร่ วมกับ ACCESSTRADE อย่ ำงไร
โดยการสมัครร่วมเป็ น Partner นันคุ
้ ณสามารถทาได้ โดยเข้ าไปที่ Link
http://ACCESSTRADE.in.th/
จากนันคลิ
้ กที่ เพื่อเข้ าสูห่ น้ า ลงทะเบียน (ปุ่ ม Register) เพื่อเข้ าไปยัง
หน้ าลงทะเบียนเป็ น Partner
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จากนันจะเข้
้
าสูข่ นตอนของการกรอกแบบฟอร์
ั้
มสมัครสมาชิก ซึง่ ขันตอนนี
้
้
คุณจะต้ องกรอกข้ อมูลต่างๆ ให้ ครบถ้ วนทุกช่อง

จากนันกดยอมรั
้
บเงื่อนไข และกฏการเข้ าร่วมกับ ACCESSTRADE เสร็ จ
แล้ วกดปุ่ ม ลงทะเบียน เพื่อส่งข้ อมูลการสมัครเข้ าเป็ น PARTNER กับ
ระบบ ACCESSTRADE ขันตอนนี
้
้จะใช้ เวลาประมาณ 1-2 วัน เพื่อทาการ
ตรวจสอบ และอนุมตั ิการสมัครขอเข้ ามาเป็ น PARTNER กับระบบ
ACCESSTRADE และหลังจากอนุมตั ทิ ีมงายจะส่ง E-mail ไปแจ้ งข้ อมูล
ในการ Log in เข้ าระบบเพื่อใช้ งาน Dashboard ดู บทที่ 3 ใช้ งาน
Dashboard หน้ า 19
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บทที่ 3 ใช้งาน Dashboard
ในบทนี ้คุณจะได้ เรี ยนรู้การใช้ งานระบบหลังบ้ านของ ACCESSTRADE
หลังจากที่ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว จะมี Email จากทีมงานส่งไปเพื่อแจ้ งยืนยัน
การสมัครเข้ าร่วมเป็ น Partner กับ ACCESSTRADE ในอีเมล์มีจะมีข้อมูล
บัญชีของคุณ ลิงก์ URL สาหรับ Login เข้ าสูบ่ ญ
ั ชี
แต่หากคุณยังไม่ได้ รับการอนุมตั ิ ไม่ต้องกังวลเพราะการอนุมตั ใิ ช้ เวลา
เพียง 1-2วันทาการเท่านัน้ ระหว่างนี ้คุณสามารถศึกษาข้ อมูล การใช้ งาน
ระบบหลังบ้ านของ ACCESSTRADE ซึง่ ออกแบบมาให้ งานง่าย เป็ นมิตร
กับผู้ใช้ งาน รองรับภาษาไทย ไม่มีความซับซ้ อน เมนูแต่ละส่วนแยกออก
จากกันอย่างชัดเจน
และช่วยให้ การทางานของคุณง่ายขึ ้นมากด้ วย ทังหมดนี
้
้คือส่วนสาคัญใน
การใช้ งาน Dashboard ของ ACCESSTRADE
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Dashboard
หลังจากที่คณ
ุ สมัครเข้ าร่วม Affiliate Network กับ ACCESSTRADE
เรี ยบร้ อยแล้ ว อย่างที่ได้ เคยอธิบายไปแล้ วข้ างต้ นว่า สิ่งแรกที่คณ
ุ ต้ องทา
ก่อนการโปรโมท คือ การตังค่
้ า บัญชีเพื่อสาหรับรับค่าคอมมิสชัน่

Dashboard โดยเมื่อคุณ Login เข้ าสูร่ ะบบ ACCESSTRADE แล้ วนัน้
หน้ าแรกจะแสดงเมนู Dashboard หรื อ กระดานหลังบ้ านที่สาคัญ ต่างๆ
ดังนี ้
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1. GET LINK: APPROVED CAMPAIGNS สาหรับสร้ าง LINK ที่
ได้ รับอนุมตั แิ คมเปญจาก แล้ ว Advertiser แล้ ว
2. SPECIAL OFFER สาหรับแสดงผลแคมเปญพิเศษ
3. NEW OFFER : สาหรับแสดง แคมเปญ ใหม่ที่มีการเพิ่มเข้ ามา
ในระบบ ACCESSTRADE
4. PARTNERSHIP : RUNNING CAMPAIGNG สาหรับให้
Partner สมัครเข้ าร่วมแคมเปญต่างๆที่อยูใ่ นระบบ
5. PAYMENT : คือ เมนู Dashboard สาหรับ แสดงสถานะรายได้
เงินค่าคอมมิสชัน่ ของ Partner
6. REPORT : Reward This Month คือ เมนูกระดานหลังบ้ าน
สาหรับ แสดงผลรายงานรายได้ คา่ คอมมิสชัน่ รวมไปถึงข้ อมูล
อื่นๆ ที่ได้ รับผลลัพท์สาหรับเดือนปั จจุบนั
นัน่ คือเมนูทงั ้ 6ที่เป็ นเครื่ องมือสาหรับ Partner ทุกคน สามารถ Log in
เข้ ามาใช้ งานส่วนต่างๆของแต่ละคนได้ ซึง่ ข้ อมูลที่แสดงจะเป็ นเฉพาะ
บัญชีของคุณเองเท่านัน้ คุณไม่สามารถเข้ าดูข้อมูลของ Advertiser หรื อ
ข้ อมูลอื่นๆของ Partner ท่านอื่นๆได้
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อัพเดทข้ อมูลบัญชี
คุณสามารถตังค่
้ าบัญชีได้ ด้วยการเข้ าไปที่เมนูด้านขวาบน [Account
Setting] เพื่อทาการตังค่
้ าบัญชีของคุณ ซึง่ จาเป็ นมากๆ สาหรับการโอน
เงินค่าคอมมิสชัน่ ไปให้ คณ
ุ เป็ นข้ อมูลจริง และถูกต้ อง

เมื่อเข้ ามาแล้ ว ตรวจสอบข้ อมูลต่างๆ ที่ได้ กรอกลงไปในขันตอนของการ
้
สมัคร เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องอีกครัง้
จากนัน้ เลื่อนลงมาด้ านล้ างเพื่อทาการเพิ่มไฟล์ บัตรประชาชน และ
ลายมือชื่อ เพื่อใช้ สาหรับการรับเงินค่าคอมมิสชัน่ เลือกที่ชอ่ ง Edit :
จากนันจะมี
้ แบบฟอร์ มสาหรับการเพิ่มไฟล์เอกสารถูกเปิ ดขึ ้นมา
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 ช่อง Signature สาหรับการเพิ่มไฟล์ลายมือชื่อของคุณ
 ช่อง ID Card : สาหรับการเพิ่มไฟล์บตั รประชาชนของคุณ
เมื่อทาการเพิ่มไฟล์เอกสารเรี ยบร้ อยแล้ วนันให้
้ เลือกที่ SAVE จากนันจะ
้
ปรากฏข้ อความว่า “Change Account Information Successful”
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กำรตั้งค่ ำบัญชีธนำคำร
เมื่อตังค่
้ าบัญชีแล้ วนัน้ ขันตอนต่
้
อไปคุณจะต้ องทาการตังค่
้ าสาหรับบัญชี
ธนาคาร เพื่อรับการโอนเงินเข้ าสูบ่ ญ
ั ชีดงั เกล่า
ทาได้ โดยเข้ าไปที่เมนูด้านบน Payment เลือก Bank Account จากนัน้ ให้
กรอกข้ อมูลต่างๆ ลงไปให้ ครบถ้ วน
Bank Name = ชื่อธนาคารในประเทศที่คณ
ุ ใช้ สาหรับรับเงินค่า
คอมมิสชัน่
Account Type = ประเภทของบัญชี โดยปกติแล้ วให้ เลือกเป็ น
แบบ
ออมทรัพย์ (Saving)
Bank Branch = ให้ คณ
ุ กรอกสาขาบัญชีธนาคารของคุณ
(สามารถกรอกเป็ นภาษไทยได้ )
Account name = ให้ คณ
ุ กรอกชื่อบัญชีธนาคารของคุณ
Upload Bank book = ช่องสาหรับเพิ่มไฟล์เอกสาร หน้ าบัญชี
ธนาคารของคุณลงไป
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เมื่อทาการเพิ่มไฟล์เอกสารหน้ าแรกบัญชีธนาคาร รวมถึงกรอกข้ อมูล
ต่างๆ ครบถ้ วน เลือกที่ SAVE เพื่อบัญทึกข้ อมูลบัญชีธนาคารของคุณ
โดยบัญชีธนาคารที่ทาการเพิ่มเข้ าไปในระบบจะต้ องเป็ นชื่อและนามสกุล
เดียวกันกับไฟล์เอกสารสาเนาบัตรประชาชน หากไม่ตรงจะไม่สามารถรับ
เงินค่าคอมมิสชัน่ ได้

**ตัวอย่างสมุดบัญชี ธนาคาร

ควรรกรอกข้ อมูลต่างๆให้ ครบทุกช่อง และตรวจสอบความถูกต้ องของ
ข้ อมูลก่อน อัพโหลดไฟล์รูปภาพ หน้ าบัญชีธนาคาร แล้ วจึงกดปุ่ มบันทึก
ข้ อมูล เพื่อส่งข้ อมูลนี ้ให้ กบั ผู้ดแู ลระบบ
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เพิม่ เว็บไซต์ ใหม่
กรณีที่คณ
ุ มีหลายเว็บไซต์และต้ องการนาแบนเนอร์ คือโฆษณาจากร้ านค้ า
ที่อยู่ในระบบไปโปรโมทในเว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถเพิ่มเว็บไซต์ใหม่
เข้ าไปขออนุมัติได้ ที่เมนู [เว็บไซต์ ] > [เพิ่มเว็บไซต์ ] หน้ าต่างใหม่เปิ ด
ขึน้ มาให้ กรอกข้ อมูลที่เกี่ ยวกับเว็บไซต์ให้ ครบถ้ วน กดปุ่ มบันทึกเพื่อส่ง
เว็บไซต์อนุมัติ รอ 1-2วัน เมื่ อเว็บไซต์อนุมัติแล้ ว สถานะจะแสดงเป็ น
[อนุมัติ] คุณสามารถใช้ เว็บไซต์ที่เพิ่มเข้ าไปนี ้ Partnership กับร้ านค้ าใน
ระบบได้ เลย เมื่อร้ านค้ าอนุมตั ิคณ
ุ สามารถเข้ าไป Get Code ไปโปรโมท
ในเว็บไซต์ได้ ทนั ที
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Make Partnership
เมื่อสมัครเข้ าร่วมเป็ น Partner กับ ระบบ ACCESSTRADE เรี ยบร้ อย
แล้ วนัน้ Partner จะสามารถสมัครเข้ าร่วมแคมเปญต่างๆ เพื่อนาลิงก์ของ
สินค้ าหรื อบริการนันๆ
้ ไปโปรโมทได้ ซึง่ ขันตอนในส่
้
วนนี ้เรี ยกว่า Make
Partnership โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้ เข้ าไปที่เมนู [Partnership]

1.เลือกเว็บไซต์ที่คณ
ุ ต้ องการ Make Partnership คุณควรเลือกเว็บไซต์ที่
ใช้ ในการสมัครแคมเปญ มีเนื ้อหาใกล้ เคียงกับแคมเปญนันๆ
้ เพื่อการ
ตรวจสอบเว็บไซต์ของคุณจะได้ รับการอนุมตั ิ ง่าย รวดเร็ว ยิ่งขึ ้นด้ วย
นัน่ เอง ดูวิธี เพิ่มเว็บไซต์ใหม่ หน้ า 24
2. ช่อง KEYWORD ใช้ สาหรับใส่คาหลักในการค้ นหาชื่อแคมเปญต่างๆ
เพื่อความรวดเร็ วในการค้ นหาแคมเปญมากยิ่งขึ ้น
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3.ตารางด้ านล่างจะเป็ นชื่อของ แคมเปญ ทังหมดของร้
้
านค้ าที่เปิ ดให้ คณ
ุ
สมัครร่วม เพื่อนาสินค้ าหรื อบริการไปโปรโมท โดยจะมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
1. ชื่อ: แคมเปญ
2. Status: ช่องสาหรับบอกสถานะของการสมัครเข้ าร่วมแคมเปญ
3. Reward Type: ช่องสาหรับบอกประเภทการได้ รับเงินค่าคอมมิสชัน่
3.1. Leads (THB) คือ การได้ รับเงินค่าคอมมิสชัน่ เมื่อเกิดการกระทา
ตามที่ Advertiser กาหนด
3.2. Sales คือ การได้ รับเงินค่าคอมมิสชัน่ เมื่อขายได้
3.3. Click (THB) คือ การได้ รับเงินค่าคอมมิสชัน่ จากการคลิก
4. Company Name: ช่องแสดงชื่อของบริ ษัทที่เป็ นเจ้ าของแคมเปญ
5. URL: ช่องสาหรับแสดงที่อยู่เว็บไซต์แคมเปญ
6. Description: ช่องสาหรับแสดงรายละเอียดต่างๆของแคมเปญ
รวมถึงเงื่อนไขข้ อบังคับการได้ รับเงินค่าคอมมิสชัน่
7. Acceptable Site: ช่องสาหรับแสดงเงินค่าคอมมิสชัน่ ที่จะได้ รับเมื่อ
เกิดผลลัพท์ตามเงื่อนไขที่ได้ แสดงไว้ ในช่องรายละเอียดของแคมเปญ
เสร็จสิ ้นแล้ ว
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หากคุณสนใจสมัครเข้ าร่วมแคมเปญกับร้ านค้ าใดให้ เลือกที่ Apply This
Campaign เพื่อส่งคาร้ องสมัครเข้ าร่วมแคมเปญ หลังจากที่ได้ สง่ คาร้ อง
ไปแล้ วนัน้ Status จะปรากฏคาว่า “Applying” สีเขียวขึ ้นมา แสดงว่าคุณ
อยูร่ ะหว่างช่วงเวลารออนุมตั ิการสมัครเข้ าร่วมแคมเปญ
โดยขันตอนนี
้
้จะใช้ เวลาดาเนินการประมาณ 1-5 วันทาการหลังจากที่คณ
ุ
ส่งคาร้ องไป ซึง่ สถานะของแคมเปญจะมีดงั นี ้
 Not Apply = ยังไม่ได้ สมัครเข้ าร่วมแคมเปญกับร้ านค้ า
 Applying = สมัครเข้ าร่วมแคมเปญกับร้ านค้ าแล้ ว รออนุมตั ผิ ล
 Affiliated = ได้ รับอนุมตั จิ ากร้ านค้ าแล้ ว
 Denied = ไม่ได้ รับการอนุมตั จิ ากร้ านค้ า
โดยปกติแล้ วคุณสามารถค้ นหาในช่องค้ นหาร้ านค้ าที่คณ
ุ ต้ องการได้ จาก
ชื่อร้ านค้ า เช่น Shopat7, Cdiscount, Topvalue ฯลฯ เป็ นต้ น แบบนี ้ทา
ให้ คณ
ุ เข้ าถึงร้ านค้ านันๆได้
้ อย่างรวดเร็ ว
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Get Link: วิธีนำลิงค์ ไปสร้ ำงรำยได้ ?
หลังจากผ่านขันตอนการ
้
Make Partnership ไปแล้ วนัน้ Partner จะ
สามารถทาการ Get Link หรื อ นาลิงค์ของแคมทเปญนัน้ ๆ ไปโปรโมท
เพื่อสร้ างรายได้ ทนั ที ทาได้ ด้วยขันตอน
้
ดังนี ้
เข้ าไปที่เมนู [Get Link]
เมื่อเข้ ามาที่เมนู จะมีตาราง แคมเปญ ทังหมดที
้
่ Partner ได้ รับการอนุมตั ิ
เข้ าร่วม แคมเปญ แล้ ว แสดงอยู่ เลือก Get Code ในส่วนท้ ายของตาราง
แคมเปญ ที่คณ
ุ ต้ องการจะทาไปทาการโปรโมท
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เมื่อเลือก Get Code แล้ วนันจะปรากฏหน้
้
าต่างเครื่ องมือ สาหรับทาการ
ขอลิงค์โปรโมทแคมเปญ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. Banner คือ ป้ายโฆษณาที่เป็ นรูปภาพ
2. Text ลิงค์ที่แสดงเป็ นตัวหนังสือ
3. Mail คือ ข้ อความโฆษณาและลิงค์สาหรับการนาไปโปรโมททาง
อีเมล์
4. Product link คือ เครื่ องมือทาสาหรับสร้ าง Link ไปยังหน้ าใดๆ
ของ Advertiser เจ้ านันๆ
้ (ดูวิธีใช้ Product Link Tools หน้ า 36)
5. Data feed คือ ข้ อมูลสินค้ าทังหมดในร้
้
านค้ า (ดูวิธีการใช้ Data
Feed Tools หน้ า 39)
โดยแต่ละแคมเปญร้ านค้ า อาจจะมีแสดงผลไม่ครบทัง้ 5เครื่ องมือ เช่น ถ้ า
คุณเลือกที่ BANNER จะแสดงส่วนของ Available Banners ขึ ้นมา
 Size: คือ ขนาดของป้ายโฆษณา
 BANNER: คือ รูปของป้ายโฆษณา
 CODE: คือ ส่วนที่เลือกเพื่อแสดงลิงค์สาหรับการนาป้ายโฆษณา
นันไปท
้ าการโปรโมท
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เมื่อคุณเลือกขนาดและรูปแบบของป้ายโฆษณาที่ต้องการได้ แล้ วนันเลื
้ อก
ที่ Get Code จะปรากฏหน้ าต่าง Get code for banner ขึ ้นมา คุณ
สามารถคัดลอกนา ลิงค์นี ้ไปทาการโปรโมทได้ ทนั ที

นี่คือตัวอย่างโค้ ด Html สาหรับนาไปติดตังในเว็
้ บไซต์ของคุณ ในตาแหน่ง
ที่คณ
ุ ต้ องการ
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รำยงำนยอดขำย
ไปที่เมนู [รำยงำน] จะมีเมนูยอ่ ยให้ เลือก 2อย่างคือ
Performance คือ ประสิทธิภาพในการขายสินค้ า ว่าสามารถขายสินค้ าได้
มากน้ อยแค่ไหน สามารถแยกดูรายงานเป็ น รายเดือน (สามารถเลือก
ช่วงเวลาได้ ) รายเดือนต่อเคมเปญ และรายวัน เมื่อเลือกแบบที่คณ
ุ
ต้ องการให้ คลิกที่ปมุ่ [รำยงำน] รายงานยอดขายก็จะแสดงตามเงื่อนไขที่
คุณเลือกออกมาตามตารางด้ านล่าง

**ตัวอย่างรายงานแบบ Performance
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ผล คือ รายงานที่แสดงยอดขายมาจากเว็บไซต์ของ Partner เว็บไหน ดู
เพิ่มเว็บไซต์ใหม่ หน้ า 26 จากร้ านค้ าหรื อ Advertiser เจ้ าไหน และแต่
ละออเดอร์ ได้ รับการจ่ายเงินจาก Advertiser หรื อยัง หากได้ รับแล้ ว
สถานะในรายงานจะเป็ นจาก Pending เป็ น Approved โดยรายสามารถ
ดูยอดขายในแต่ละเดือนได้

**ตัวอย่างรายงานแบบ “ผล”
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จะได้ เงินเมื่อไหร่
การรับเงินค่าคอมมิสชัน่ จาก ACCESSTRADE นันจะสามารถท
้
าได้
วิธีการเดียวเท่านัน้ คือ รับเงินด้ วยการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารที่ Partner
ได้ ลงข้ อมูลไว้ ในระบบ
เงินค่ ำคอมมิสชั่นเข้ ำวันที่เท่ ำไหร่ ?
ในส่วนของเงินค่าคอมมิสชัน่ นันจะถู
้ กโอนเข้ าบัญชีธนาคารที่คณ
ุ ลงไว้ ใน
ระบบ ดูหวั ข้ อ การตังค่
้ าบัญชีธนาคาร หน้ า 24 ทุกวันที่ 15 ของเดือน
โดยถ้ าตรงกับวันเสาร์ อาทิตย์ หรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะเลื่อนการโอนเงิน
ออกไปเป็ นวันทาการถัดไป
รอบกำรจ่ ำยเงินตอบแทนของ ACCESSTRADE
ยอดขันต
้ ่าในการเบิกค่าคอมฯ ก็คือ 500บาท หากยอดรวมค่าคอมฯก่อน
สิ ้นเดือนเกิน 500บาท บริษัทฯจะโอนเงินเข้ าบัญชีของคุณที่ได้ แจ้ งเอาไว้
ในอีก 45วัน มีระยะเวลา 1เดือนให้ คณ
ุ เบิกเงินค่าคอมมิสชัน่ เข้ าบัญชีของ
คุณ หากเลยกาหนด บริ ษัทฯจะทบยอดไปรวมกับเดือนถัดไป
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Part 4 Tools Option
นอกจากเครื่ อ งมื อ ที่ ก ล่า วมาแล้ ว นัน้ บางร้ านค้ า ยัง มี เ ครื่ อ งมื อ เอาไว้
ตอบสนองความต้ องการของ Partner บางท่านที่สามารถปรับแต่ง ลิง ก์
หน้ าเว็บไซต์ หรื อแม้ แต่การสร้ างเว็บไซต์ให้ ออกมาตามความต้ องการของ
แต่ละคนที่แตกต่างกัน เราจึงเตรี ยมเครื่ องมือเอาไว้ ให้ ทา่ น
เครื่ อ งมื อ เสริ ม มี 2อย่ า ง คื อ Product Link ที่ คุ ณ สามารถสร้ างลิ ง ก์
เชื่อมโยงไปยังหน้ าใดๆก็ได้ ของร้ านค้ านันๆ
้ เป็ นรูปแบบ Html Code และ
Data feed ที่ เ ป็ นไฟล์ ข้อมูล สินค้ าทัง้ หมดของร้ านค้ าที่ อยู่ในระบบของ
ACCESSTRADE เป็ นรูปแบบของไฟล์ .csv
ทัง้ นี เ้ ครื่ องมื อของเรายัง คงไม่ หยุดการพัฒ นาเพื่อต่อยอด และอานวย
ความสะดวกให้ Partner ทุกคน มีเครื่ องมือดีๆในการโปรโมทสินค้ า จาก
ร้ านค้ าที่ อยู่ในระบบของ ACCESSTRADE ในอนาคตยัง จะมี การเพิ่ ม
เครื่ องมือต่างๆเข้ ามาอีกอย่างแน่นอน
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Product Link Tools
เมนู [Product link] เป็ นเครื่ องมือเสริมให้ คณ
ุ สามารสร้ างลิงก์เชื่อมโยงไป
หน้ าใดๆก็ได้ ของร้ านค้ านันๆ
้ ออกมาในรูปแบบ html code ซึง่ มีเครื่ องมือ
นี ้เฉพาะบางร้ านเท่านัน้ วิธีการดังนี ้
1.ไปที่เมนู [Get link] เลือกร้ านค้ าที่ต้องการ คลิกปุ่ ม [Get code]
2.หน้ าต่างใหม่เปิ ดขึ ้นมา กดปุ่ มเมนู [สินค้ ำ]
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3.ใส่ข้อมูลที่จาเป็ นลงไปในช่องว่างให้ ครบถ้ วนแล้ วกดปุ่ ม Get code
ข้ อมูลได้ แก่
 Landing page URL: คือที่อยู่ URL ที่คณ
ุ ต้ องการทาลิงก์
เชื่อมโยง
 ภำพ URL: คือ ที่อยู่ URL ของรูปภาพสาหรับแสดง หาก
ต้ องการเฉพาะลิงก์ Affiliate เพื่อทา Text link สามารถใช้ URL
เดียวกันกับ Landing page URL
 คำบรรยำย: คือ คาบรรยายลิงก์หรื อชื่อสินค้ าที่คณ
ุ ต้ องการ
แสดง
เมื่อครบแล้ ว โค้ ดลิงก์เชื่อมโยง (html code) จะแสดงที่กล่องข้ อความด้ า
นาล่าง โค้ ดสาหรับภาพ และโค้ ดสาหรับคาบรรยาย คุณสามารถนาโค้ ดนี ้
ไปติดตังยั
้ งเว็บไซต์ ตามตาแหน่งที่คณ
ุ ต้ องการแสดงป้ายโฆษณา
อนึ่ง ภาพ URL ให้ใช้รูปภาพจากเว็บไซต์ร้านค้านัน้ ๆเท่านัน้ ไม่สามารถ
ใช้รูปภาพจากเว็บไซต์อืน่ ได้
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Data Feed Tools
ข้ อมูล Data feed คือข้ อมูลสินค้ าของร้ านค้ านันๆทั
้ งหมดที
้
่ถกู เรี ยงมาเป็ น
ข้ อมูล .csv สาหรับนาไปใช้ งาน กรอง หรื อเลือกสินค้ าที่คณ
ุ ต้ องการไปใช้
เท่านัน้ หรื อเลือกทังหมดไปใช้
้
งาน

ตัวอย่างข้ อมูลสินค้ าใน Data feed ที่ดาวน์โหลดลงมาแล้ ว สามารถเปิ ด
ด้ วยโปรแกรม MS Excel เรี ยงข้ อมูลสินค้ าเป็ นแถวละ 1ชิ ้น ประกอบด้ วย
ข้ อมู ล สิ น ค้ า SKU, Name, Image, Url, Description, Price, Discount
Price, MainCategories, Sub-Categories
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วิธีการดาวน์โหลดทาดังนี ้
1.ไปที่เมนู [Get link] เลือกร้ านค้ าที่ต้องการ คลิกปุ่ ม [Get code]
2.หน้ าต่างใหม่เปิ ดขึ ้นมา กดปุ่ มเมนู [Data feed]

3.คลิกปุ่ ม [Generate Download Link]
4.ดาวน์โหลดลิงก์

เมื่อเสร็จแล้ ว สามารนาไปใช้ งานได้ ตามที่คณ
ุ ต้ องการแล้ ว
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วิธีย่อลิงก์
หลักการย่อลิ ง ก์ นัน้ หรื อ url shortener เป็ นการท าให้ ที่ อ ยู่เ ว็ บไซต์ url
ยาวๆ นันให้
้ สนลงเพื
ั้
่อความสะดวกในนาไปใช้ งาน อีกทังยั
้ งเหมาะกับการ
แชร์ ในเว็บไซต์ตา่ งๆ โดยเฉพาะการแชร์ เว็บไซต์ผา่ นทาง social network
บริการที่แนะนาให้ ใช้ ก็มีผ้ ใู ห้ บริการอยูห่ ลายราย อาทิเช่น Goo.gl, bit.ly
และ is.gd เป็ นต้ น
หากคุณ ใช้ คอมพิ ว เตอร์ หรื อ โน๊ ตบุ๊ ค และเน็ ต บุ๊ ค สามารถเปิ ดเว็ บ
บราวเซอร์ แล้ ว เข้ า ไปใช้ บ ริ ก าร url shortener ได้ ที่ เว็ บ ไซต์ ข้ า งต้ น ที่
ยกตัวอย่างไป
จากนันวิ
้ ธีการใช้ งาน เพียงแค่วางที่อยู่ url มาใส่ในช่อง Paste your long
URL here: แล้ ว คลิ ก ที่ shorten URL ก็ จ ะได้ URL อย่า งย่อ นี ท้ ัน ที เช่น
goo.gl/JJd66g เป็ นต้ น เพื่อประโยชน์สาหรับการนาไปใช้ งานต่อไป
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Part 5 แนวทางการโปรโมทสิ นค้า
การสร้ างรายได้ จาก Affiliate ผ่าน ACCESSTRADE มีหลากหลาย
ช่องทางในการทาผ่านเว็บไซต์คณ
ุ เอง หรื อ Social Media ได้ ทงสิ
ั ้ ้น ก่อน
ทาการโปรโมทด้ วยวิธีการใดก็ตาม กรุณาอ่าน กฏ กติกาของ
ACCESSTRADE ฉบับเต็ม ได้ ที่นี่ [TOS ACCESSTRADE Affiliate]
ซึง่ วิธีที่ ACCESSTRADE แนะนามีดงั นี ้
1. ติดแบนเนอร์ บนเว็บไซต์
2. เขียนรี วิวสินค้ า
3. โปรโมท บน Social Media
ทังหมดนี
้
้คือเนื ้อหาทังหมดใน
้
Part 5 แนวทางการโปรโมทสินค้ า ที่มี
รายละเอียด แนวคิด และวิธีทาในหัวข้ อถัดไป
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ติดแบนเนอร์ บนเว็บไซต์
วิ ธี ก ารนี เ้ หมาะส าหรั บ ที่ มี เ ว็ บ ไซต์ มี ผ้ ูเ ยี่ ย มชมเป็ นของตัว เองอยู่แล้ ว
สามารถทาตามขันตอนและ
้
Get Code ป้ายโฆษณาที่เราเตรี ยมเอาไว้ ไป
ติดตังยั
้ งตาแหน่งต่างๆบนเว็บไซต์ได้ ตามต้ องการ โดยก่อน Partner จะ
Get code ได้ ต้ องทาการ Make Partnership หน้ า 28 เสียก่อน หลังจาก
ได้ รั บ การอนุมัติเ รี ย บร้ อยแล้ ว สามารถ Get Link: วิ ธี น าลิ ง ค์ ไ ปสร้ าง
รายได้ ? หน้ า 31

ตัวอย่างป้ าย Banner ในระบบ ACCESSTRADE
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เขียนรีววิ สิ นค้ ำ
การเขียนริ วิวสินค้ าลงในบล็อกหรื อเว็บไซต์เป็ นวิธีที่เราแนะนามากที่สดุ
เพราะการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ าที่ใช้ เอง หรื อข้ อมูลอื่นๆทามห้ คนที่เข้ า
มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ ประโยชน์ และหากผู้เยี่ยมชมเหล่านันสนใจสิ
้
นค้ า
ชิ ้นนันๆก็
้ มีโอกาสคลิกลิงก์เข้ าไปซื ้อสินค้ า และ Partner จะได้ รับค่าคอม
มิสชัน่ จากการขายสินค้ าได้ ดู Get Link: วิธีนาลิงค์ไปสร้ างรายได้ ? ทังนี
้ ้
ควรเน้ นการนาเสนอข้ อมูล และเขียนรี วิวดังนี ้





เน้ นข้ อมูลที่ถกู ต้ องและเป็ นประโยชน์



ใส่ปมุ่ Call to Action ให้ ชดั เจน เพื่อที่ผ้ เู ยี่ยมชมจะเห็นได้ สะดวก

หากเป็ นสินค้ าที่ Partner เคยใช้ มาก่อนจะดีมาก
ไม่ควรคัดลอกบทคใมมาจากเว็บไซต์อื่น เพราะจะมีผลกับการจัด
อันดับของ Search Engine

นันคื
้ อเคล็ดไม่ลบั สาหรับการเขียนริวิวสินค้ า อย่าลืมเลือกสินค้ าที่เป็ น
สินค้ าขายดี และได้ รับความนิยมจากลูกค้ า เพื่อเพิ่มโอกาสขายสินค้ าได้
ง่าย และมากขึ ้นด้ วย
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โปรโมท บน Social Media
Access Trade อนุญาตให้ คณ
ุ สามารถโปรโมทสินค้ าได้ บน Social
Media ต่างๆ ได้ ทังช่
้ องทาง Facebook, twitter, pinterest, line,
YouTube ฯลฯ โดยที่ห้ามโพสต์ก่อกวน (Spam) อีกทังห้
้ ามโพสต์ลงใน
Profile ส่วนตัวของคุณเอง แต่อนุญาตให้ โพสต์ลง Fan page หรื อกลุม่
facebook ที่เกี่ยวข้ องสินค้ าหรื อบริ การ
ซึง่ การนาลิงค์ไปโปรโมทบน Facebook Fan Page ทันทีนนไม่
ั ้ สามารถทา
ได้ เพราะ Facebook ไม่รองรับการแสดงผลแบบ HTML ท่าน Partner จึง
ต้ องนาเฉพาะ Tracking Link ที่ได้ จากการ Get Link เท่านันไปโพสต์
้
โป
รโมท โดยดูตวั อย่างจาก Code HTML ดังต่อไปนี ้
<a
href="http://click.ACCESSTRADE.in.th/adv.php?rk=xxxxxxxxxxx"
target="_blank"><img
src="http://imp.ACCESSTRADE.in.th/img.php?rk=00001q00002e"
border="0"/></a>
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โค้ ดตัวอย่าง ที่แสดงผลเป็ นรูปภาพบนเว็บไซต์ ให้ คณ
ุ นาเพียงข้ อความนี ้
http://click.ACCESSTRADE.in.th/adv.php?rk=xxxxxxxxxxx
ไปโพสต์ลงบน Fan Page ก็สามารถแสดงผลลิงค์โฆษณานันๆได้
้ ทนั ที
และหากต้ องการเพิ่มจานวนการกดเข้ าเยี่ยมชมโฆษณาหรื อเพื่อความ
สวยงามในการโพสต์ลิงค์โฆษณาลงไปนัน้ คุณสามารถใช้ บริการย่อลิงค์
จากเว็บไซต์ให้ บริ การต่างๆ ได้ ทนั ที และ ACCESSTRADE อนุญาติให้
Partner ย่อลิงค์ (ดู วิธียอ่ ลิงก์ หน้ า 41 )เพื่อใช้ สาหรับโพสต์ได้ เช่นกัน
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กฏ กติกำ กำรทำ Affiliate กับ ACCESSTRADE
1.ห้ ามไม่ให้ เจ้ าของเว็บไซต์ที่จะนา Link แคมเปญต่างๆ ของ Affiliate
Advertiser ไปทาการซ่อน Link เพื่อโปรโมท
2.ห้ ามไม่ให้ เจ้ าของเว็บไซต์ที่จะนา Link แคมเปญต่างๆ ของ Affiliate
Advertiser ไปทาการโปรโมทนัน้ ห้ ามใช้ Keyword ชื่อเดียวกับ
Advertiser เช่น แคมเปญของร้ าน AAA ห้ ามเจ้ าของเว็บไซต์ใช้ Keyword
AAA โดยตรง
3.ห้ ามไม่ให้ เจ้ าของเว็บไซต์ใช้ ชื่อโดเมนเนม ที่คล้ ายคลึงกับ Affiliate
Advertiser เช่น แคมเปญของร้ าน AAA มีชื่อ โดเมนเนมว่า
www.AAA.com ห้ ามเจ้ าของเว็บไซต์ใช้ ชื่อโดเมนเนมที่คล้ ายคลึงเด็ดขาด
4.ห้ ามไม่ให้ เจ้ าของเว็บไซต์ที่มีรูปลามกอนาจาร รวมถึงมีเนื ้อหาที่ละเมิด
ต่อความสงบ เรี ยบร้ อย และสังคมอันดีงาม
ทังนี
้ ้คุณสามารถอ่าน Term of Service ของ Partner ฉบับเต็มได้ ที่ลิงก์
ด้ านล่างนี ้
https://campaign.ACCESSTRADE.in.th/media/docs/partner/Terms
OfService.pdf
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