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ประวัตวิิทยากร 
ยุวาน ปิยะตระกูลรัตน์ 
ประสบการณ์ 10 ปี นกัลงทนุและนกัเก็งก าไร 
 

การศึกษา 

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

 ผู้ชนะเลิศการแขง่ขนัระดบัมืออาชีพ TFEX Trading Challenge 2017  

จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ขึน้ทะเบียนหลกัสตูรผู้แนะน าการลงทนุตราสารซบัซ้อนประเภท 3 “IC Complex3” รับรองโดย กลต. 

 หลกัสตูรท่ีปรึกษาทางธุรกิจ (ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) 

 หลกัสตูร เสริมสร้างผปูระกอบการใหม่ (กรมสง่เสริมอตุสาหกรรมกระทรวงอตุสาหกรรม) 

ประสบการณ์การท างาน 

 บริษัท ซินเนท คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 

 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขยายโครงขา่ยโทรคมนาคม 

หลักสูตรอบรม 

 CME Proprietary Trader (หลกัสตูร คดัเลือกพร้อมเทรดตราสารอนพุนัธ์ตลาดตา่งประเทศ) 

 Super Trader 1-4 #Globlex (โครงการแข้งขนัการเทรดและลงทนุภายในประเทศไทย) 

 The Global Stock Market (โครงการเรียนรู้ตลาดตา่งประเทศ) 

 Elliote Wave Analysis 

 Mudley Group 

 Swing Trade Analysis 

 Trader Delverlopment Insensive 
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วัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีผู้เรียนจะได้รับ 
1. ผู้ เรียนจะได้รับการปรูากฐานความรู้ในตลาดตราสารอนพุนัธ์ แบบ ถกูต้องและเข้าใจง่าย 
2. ผู้ เรียนจะยน่ระยะเวลา ลดการลองผิดถกู จากประสบการณ์ 10 ปี ของผู้สอน 
3. ผู้ เรียนจะอยู่รอดในตลาดทีเฟกได้นานขึน้และสามารถพฒันาตนเองสูก่ารเติบโตและมัง่คัง่ได้ 
 
เนือ้หาและรายละเอียดคอร์ส 
1. ปฐมบทตราสารอนพุนัธ์ 
2. คณุรู้จกัทีเฟกดีแคไ่หน? (แบบทดสอบตราสารอนพุนัธ์) 
3. เปิดพอร์ตทีเฟกให้ได้ประโยชน์สงูสดุแบบนกัเก็งก าไร 
4. รู้จกั 3M เร่ืองง่ายๆ ท่ีใครๆ ก็(ไม)่รู้!!  
5. Hello TFEX ทีเฟกคืออะไร? เกิดขึน้มาเพื่ออะไร?  
6. ท าความรู้จกักบัครอบครัวทีเฟก? (สินค้าทางการเงินในตลาดตราสารอนพุนัธ์) 
7. ศพัท์ตา่งๆท่ีควรรู้ในตลาดตราสารอนพุนัธ์ 
8. รู้จกักฎ กตกิา มารยาท ทีเฟกได้เสียอย่างไร? (HMUZ ปิดซีร่ีย์ ย้ายซีร่ีย์เม่ือไหร่ดี? เปิดปิดก่ีโมง?) 
9. แทงขึน้ก็ได้ แทงลงก็ดี แล้ว....ทีเฟกท าก าไรกนัอยา่งไร?   
10. การบริหารหน้าตกั รู้มัย้!!! ท าไม? คนส่วนใหญ่เจ๊งทีเฟก ...  
11. รู้ไว้ป้องกนัการหมดตวัในการเลน่ทีเฟก (FC/IM/MM/FM) 
12. รู้จกั Risk of Ruin (ความเส่ียงในการหมดตวั)  
13. วางเงินอยา่งไรให้พอร์ตไมแ่ตก  
14. การบริหารหน้าตกัแบบ %Risk และ Fixed Ratio 
15. การบริหารหน้าตกัให้เหมาะสม 3 รูปแบบ (ดีเฟ้นส์ซีฟ/แอคเกรสซีฟ/เค้าท์เตอร์แอ็ทแท็ค) 
16. Say Hi Streaming  
17. การติดตัง้และตัง้คา่โปรแกรมซือ้ขาย 
18. การสง่ค าสัง่ซือ้ขาย ฉบบัเซียน สามรูปแบบ (BS/Click/Condition Order) 
19. เปิดตวัฟังก์ชัน่ลบัในต านาน (Auto Advance Condition สง่ค าสัง่ซือ้ขายอตัโนมตั)ิ 
20. เร่ืองไมล่บัแตไ่มรู้่ ในสตรีมมิ่ง 
21. กลยทุธ์ แท็กตกิ และ ปัจจยัแวดล้อมในการเทรดทีเฟก 
22. รู้จกัผู้ เลน่ในตลาดทีเฟก (กอง ปอบ หร่ัง ย่อย ) 
23. การดปัูจจยัหลกัและรองในการวิเคราะห์ 
24. การดปัูจจยัอ่ืนๆ ประกอบการวิเคราะห์ 
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25. กลยทุธ์การเลน่ทีเฟกในไทม์เฟรมเดย์ 
26. กลยทุธ์การเลน่ทีเฟกภายในวนัเดย์เทรด 
27. กลยทุธ์การห่อทีเฟกข้ามวนั 
28. จิตวิทยาการลงทนุ 
29. คณุเป็นแบบไหน? นกัลงทนุ / นกัเก็งก าไร / นกัพนนั  
30. เงินจริง หรือ เงินปลอม เร่ิมต้น….เอาไงดี? 
31. การวางแผน การก าหนดเป้าหมาย (7 Checklists) 
32. ไดอาร่ีเทรดเตือนความจ าย า้ความคิด 
33. หลกั (ธรรม) ในการเลน่ทีเฟก 
34. Workshop & Practice 
35. Workshop Streaming Setting By Doing 
36. Practice ทดสอบแบบจ าลองเทรดและลงบนัทกึการเทรด 
 
คอร์สเรียนนีเ้หมาะกับใคร? 
1. ผู้สนใจการลงทนุและเก็งก าไรในตลาดตราสารอนพุนัธ์ 
2. ผู้ ท่ีไมมี่ความรู้พืน้ฐานในตลาดตราสารอนพุนัธ์หรือมีไมม่าก 
3. ผู้ ท่ียงัขาดทนุหรือยงัท าก าไรไมไ่ด้ 
4.. ผู้ ท่ีมีเงินทนุ ตัง้แต ่200K/ 500K / 1MB บาท  
 
อุปกรณ์ท่ีผู้เรียนต้องใช้ 
- มือถือระบบสมาร์ทโฟน (แนะน าขนาดหน้าจอ 6 นิว้ขึน้ไป) 
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แผนที่โรงแรม บนัยนัทรี สาทรใต้ 

จากต้นถนนสาทรใต้  ผ่านโรงแรมสโุขทยั  ก่อนไฟแดงแรกจะเหน็โรงแรมบนัยนัทรีซ้ายมือ  เลีย้วซ้ายเข้าโรงแรม  

หลงัจากเลีย้วเข้ามาแล้ว จะเหน็ทางเข้า 2 ทาง คือ 1. ทางเข้าอาคารไทวา (ตรงไป) และ 2.ทางเข้าโรงแรมบนัยนัทรี 

(ทางขวา)  ให้ขบัรถชิดขวาสดุทนัทีเพ่ือเข้าอาคารจอดรถของโรงแรมบนัยนัทรี 

หมายเลขตดิต่อเจ้าหน้าที่ในวันงาน 08-6313-1903 
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กา
รโ
อน

เง
นิ 1. เช็คสั่งจ่าย 

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

2. โอนเงนิเข้าบัญชีออมทรัพย์

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

ธนาคารยโูอบี สาขาบางนา กม.2

เลขที่ 767-1-14508-2

หมายเหตุ

1.กรุณาช าระทันทีหลังจากยนืยนัจัดอบรม 
(เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบทางอีเมล)

2. กรุณาออกใบหักภาษี ณ ที่จ่ายเดือน
เดียวกับเดือนที่โอนช าระเงนิ

3. ใบเสร็จจะลงวันที่ในเดอืนเดียวกับเดือนที่
โอนช าระเงนิ

4. ทางบริษัทไม่รับช าระค่าอบรมด้วยเงนิสด
หรือบัตรเครดิตในวันงาน

แจ้
งก

าร
โอ
นเ
งนิ กรุณาส่งสแกนหลักฐานการโอนเงนิหรือหน้า

เช็คพร้อมระบุชื่อบริษัทและชื่อหลกัสูตร
มายงัอีเมลนี ้

คณุธษมณ  ป่ินนิล (ฝ่ายอบรม)
โทร 0-2338-3705-7
tasamon_pin@nationgroup.com 

www.bangkokbiznews.com/trainingcourse
www.facebook.com/Panyaturakij

ชื่อที่อยู่ส าหรับออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่
1854 ชัน้ 9, 10, 11 ถนนเทพรัตน 
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพ 10260

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี: 0107536001524

กรุณาน าใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
มาให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหน้างาน

เพื่อรับใบเสร็จรับเงนิ

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% 
(ส าหรับนิติบุคคล)

บุค
คล

ธร
รม

ดา 25,900 บาท

อตัรา 24,205.61 บาท + 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 1,694.39 บาท

และรวมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแล้ว

นิต
บิุค

คล 25,173.83 บาท

อตัรา 24,205.61 บาท +
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 1,694.39 บาท  -
ภาษี ณ ที่จ่าย 3 726.17 บาท
และรวมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแล้ว

อัตราค่าอบรม ท่านละ 

 

 

 

การช าระค่าอบรม 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
กรณียกเลกิการเข้าอบรม  
• หากต้องการยกเลกิการเข้าอบรม ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัท าการ  
• ในกรณีแจ้งยกเลกิภายใน 7 วนัท าการ ทางบริษัทจะคดิคา่อบรมในอตัราเต็มของคา่อบรม เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจอง

และช าระคา่ห้องและคา่อาหารให้กบัโรงแรมส าหรับผู้ เข้าอบรมทกุทา่นแล้ว  
• หากไมส่ามารถเข้าอบรมได้ สามารถเปลีย่นผู้ เข้าอบรมเป็นทา่นอืน่แทนได้ 


