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“หลักสตูรที5นักลงทนุ และนักเก็งกําไรไมค่วรพลาด” 

“ทฤษฎกีารเก็งกําไร ที5จะชว่ยป้องกันการขาดทนุและสรา้งหลักการลงทนุอยา่งเป็นระบบ” 
 
MT 301 Trading System Development and Money Management 
หลักสตูรเพื5อพัฒนาระบบการเทรดและการบรหิารเงนิลงทนุ (หลักสตูรที5จําเป็นสําหรับนักลงทนุทกุคน) 
 

บนัไดกา้วแรก ของความสําเร็จในการเป็นเทรดเดอรม์อือาชพี ไมว่า่จะตอ้งการเทรดดว้ยตัวเอง หรอื 
บรหิารเงนิใหก้บับคุคลอื5น คณุจําเป็นตอ้งรูจั้กระบบการเทรดของคณุเองวา่เป็นอยา่งไร การมรีะบบเทรดทําใหก้าร
วางแผนการเทรดของคณุนั[นมปีระสทิธภิาพ ทําใหค้ณุมวีนัิยในการเทรด ซึ5งกค็อื ปัจจัยสําคญัในการประสบ
ความสําเร็จในการเทรด  

 
“ในการเทรดน ั"น กําไรเป็นสิ)งที)คณุควบคมุไมไ่ด ้แตค่วามเสี)ยงเป็นสิ)งที)คณุควบคมุได ้

เมื)อความเสี)ยงถกู Minimize แลว้ กาํไรจะเป็นสิ)งที)ตามมาเอง” 
 
ดังนั[นหลกัสตูรนี[จะชว่ยใหค้ณุเขา้ใจถงึสิ5งที5สําคญัในการสรา้งระบบเทรดของตวัคณุเอง เพื5อความสําเร็จ

ในระยะยาว และคณุจะเขา้ใจ Golden Rule of Trading “Cut your loss short and let your profits 
run” ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
 
ซึ5งผูเ้ขา้อบรมจะสามารถใชห้ลกัคดิดว้ยคณติศาสตรอ์ยา่งงา่ย บนทฤษฎคีวามน่าจะเป็น ที5จะเป็นหลกัในการเป็น
นักเก็งกําไรอยา่งมอือาชพี หรอื Hedge Fund ไดอ้ยา่งเหมาะสม  โดยเขา้ใจถงึระบบความคดิในการซื[อขาย
หลกัทรัพย ์ตั [งแต ่การกรองหุน้ , การตั [งเงื5อนไข (กรอบการลงทนุ), Entry point จดุเขา้ซื[อ, จดุทํากําไร, จดุ
หยดุขาดทนุ, Positions Sizing (วธิคํีานวณหนา้ตัก),Risk & Reward การวัดความเสี5ยงและผลตอบแทน,และ 
การกําหนดวตัถปุระสงคใ์นการเทรด เป็นตน้ 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพื5อใหผู้เ้รยีนไดส้รา้งระบบเทรดที5เหมาะกบัตวัเอง 
2. ชว่ยใหค้ณุเขา้ใจแนวคดิและขั [นตอนในการสรา้งและพัฒนาระบบเทรด รวมทั [งเขา้ใจ expectancy, R-

multiples, system quality and position sizing 
3. เพื5อใหผู้เ้รยีนสามารถกําหนด objective ที5เหมาะสมได ้
4. เพื5อใหผู้เ้รยีนสามารถที5จะออกแบบระบบเทรดของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมเพื5อที5จะบรรล ุobjective ที5

ตนเองตอ้งการได ้
5. เพื5อใหผู้เ้รยีนสามารถที5จะทดสอบระบบเทรดไดด้ว้ยตนเอง 

 
เนื"อหาและหวัขอ้อบรม 

1. Key element of Successful Trading System 
2. R-Multiples (Reward to Risk ratio) and Expectancy  
3. The Golden Rules of Trading 
4. How to Evaluate the Quality of the system  
5. Drawdown/Equity Curve  
6. How to determine your trading objective 
7. Equity Model 
8. Basic of Position Sizing and Core Position Sizing Model 
9. How to use Fixed Ratio Position Sizing model to meet your objectives 
10. How to use position sizing to reduce Drawdown 
11. Process of Trading System Development  
12. Entry 
13. Stop loss  
14. Exit 

 
เวลาอบรม  9:00-16:30 น. (อบรม 1 วนั)  
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สถานที)อบรม    ศนูยฝึ์กอบรม บ.บสินวิส ์อาคารมณียา ชั [น16, ใกลอ้าคารอมัรนิทรพ์ลาซา่  

(สถานรีถไฟฟ้าชดิลม) 
 
วทิยากร   คณุ สทุธา ศรมยรุา 
 

การศกึษา  
• Thammasat University/M.B.A., Major in Marketing and International business 
• The University of New South Wales, Australia /M.Eng.Sc, Major in Biomedical Engineering 
• King Mongkut Institute of Technology /B.Eng, Major in Electrical Engineering 
 
ประสบการณ์ 
• ผูช้ํานาญการดา้นการวเิคราะหท์างเทคนคิ Elliott wave, esoteric Trading, Numerology and 

Financial astrologer 
• ผูช้ํานาญกลยทุธด์า้น Options trading System ในตลาดหุน้สหรัฐอเมรกิา 
• ผูเ้ขยีนหนังสอื  Options business ใน e-book ของ www.clickbank.com 
• อดตี Hedge Fund Advisory Service และ Professional Trading Mentorship program  
• ของบรษัิท  Picco Investment (Hong Kong) Ltd.  

______________________________________________________ 
 
คา่อบรม       4,500 บาทตอ่ทา่น (คา่อบรม1วัน, เอกสารประกอบการสมัมานา, coffee break) 

o นติบิคุคลสามารถหกัภาษ ีณ ที)จา่ย3% 
o ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถนําไปบนัทกีหกัคา่ใชจ้า่ยทางบญัชไีด ้200% 
o เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ี3033055207 

 
วธิกีารชําระคา่อบรม 
สามารถชาํระคา่อบรม ผา่นธนาคารดังตอ่ไปนี[ 

� เชค็ขดีครอ่มสั5งจา่ย บรษิทั อนิเวสเตอร ์ชารท์ 
� โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรัพย ์/ชื5อบญัช ี บรษัิท อนิเวสเตอร ์ชารท์ จํากดั  

� ธ.กสกิรไทย         สาขา ยอ่ยถนนนราธวิาสราชนครนิทร ์ บญัช ี608-2-02421-0 
� ธ.ไทยพาณชิย ์     สาขา ถนนสาทร                   บญัช ี101-2-31332-2 

  
หลังจากทา่นชาํระคา่อบรมเรยีบรอ้ยแลว้ขอใหท้า่นสง่สําเนาการชําระเงนิเพื5อ ยนัยนืการชาํระเงนิไดท้ี5 
info@Investorchart.com หรอื ที5โทรสารหมายเลข 02-332-4074  

 
การแจง้ยกเลกิ : กรณีที5ทา่นมเีหตจํุาเป็นตอ้งการยกเลกิการสํารองที5นั5ง โปรดแจง้ลว่งหนา้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรกอ่นวันเริ5มอบรมอยา่งนอ้ย 7 วัน โดยบรษัิทจะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมคัร 


