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หลกัสตูร I-Technical Workshop 201  
(Technical Advance with Case study)  
ฝึกฝนการวเิคราะหห์ุน้ทางเทคนคิเชงิปฎบิัต ิดว้ยกรณีศกึษา  
 
ปัจจบุนั นักลงทนุสว่นใหญ่ ไดเ้รยีนรูก้ารวเิคราะหท์างเทคนคิ แลว้ แต่ไมม่กีารฝึกฝน จงึไมเ่กดิทักษะ และ
ความชํานาญ รวมถงึ ไมม่ผีูช้ ีYแนะระหวา่งปฎบิตั ิจงึไมส่ามารถรูไ้ดว้า่สิZงทีZตัวเองวเิคราะหอ์ยูถ่กูหรอืผดิ ดังนัYน
การฝึกฝน ดว้ยกรณีศกึษา และวเิคราะหเ์ชงิลกึจากหุน้ในอดตี ดว้ยการฝึกปฎบิัตขิณะอบรม  จะชว่ยสรา้ง
ความมัZนใจในการตัดสนิใจในการลงทุน รวมถงึไดรู้ว้่าจุดแข็งหรอืจุดออ่นของการวเิคราะหข์องผูล้งทุนนัYนมี
อะไรบา้ง โดยการอบรมจะสอดแทรกการวเิคราะหเ์ชงิกลยทุธ ์ในรปูแบบตา่งๆ  
 
หลักสตูรนีY มวีัตถุประสงคเ์พืZอใหนั้กลงทุนผูม้คีวามรูท้างเทคนคิอยูบ่า้งแลว้ ไดฝึ้กฝนปฎบิัต ิ และเรยีนรูก้ล
ยทุธก์ารใชเ้ครืZองมอืทางเทคนคิมากยิZงขึYน โดยจะมกีารปรับพืYนฐานความเขา้ใจหลักการวเิคราะหท์างเทคนคิ 
และกลยุทธทางเทคนคิ12ขอ้ พรอ้มฝึกการใชโ้ปรแกรมวเิคราะหร์ะหว่างอบรม ฝึกปฎบิัต ิจากตัวอยา่งการ
วเิคราะหห์ุน้ทางเทคนคิใน รูปแบบต่างๆ กว่า 40ตัวอยา่ง จากสัญญาณเทคนคิต่างๆ เชน่  Channel break 
up, Channel Break down, Bollinger band, RSI Pattern, momentum MACD, Trend, Moving, 
Divergence pattern 
 
นอกจากนีYผูอ้บรมจะไดฝึ้กฝนการวเิคราะห ์ดว้ยกรณีศกึษาจากการดพูฤตกิรรมในอดตีของหุน้ เชน่ คน้หาหุน้
เด่นแห่งปี  ตัวอย่างหุน้ทีZมีรูปแบบการเคลืZอนทีของราคาหุน้ก่อนมีข่าวการเพิZมทุน หรือ ข่าวต่างๆทีZมี
ผลกระทบตอ่ราคาหุน้ และการวเิคราะหก์ารเคลืZอนทีZของหุน้ IPO เป็นตน้ 
 
  
หลกัสตูรนี�เหมาะสําหรบั  
1.ทา่นทีZมคีวามรูท้างเทคนคิอยูบ่า้ง แตอ่ยากฝึกฝนมากขึYน 
2.ทา่นทีZตอ้งการเพิZมความมัZนใจในการวเิคราะห ์และการตัดสนิใจในการลงทนุซืYอขายหุน้ 
3.ทา่นทีZตอ้งการฝึกการวเิคราะหก์ราฟ พรอ้มการวเิคราะหต์ัวอยา่งหุน้ในรปูแบบตา่งๆ  
4.ผูท้ีZตอ้งการฝึกทักษะการวเิคราะหท์างเทคนคิเชงิระบบ เพืZอเขา้ใจถงึความสําคัญและความสัมพันธข์อง
เครืZองมอืทางเทคนคิ ดว้ย Technical Tactic 12ขอ้  
5.ทา่นทีZตอ้งการเรยีนรูก้ลยทุธก์ารลงทนุ จากรปูแบบราคาในหุน้เพิZมทุน หุน้IPO หรอืหุน้ Super Stock จาก
กรณีศกึษา 
 
เวลาอบรม  9:00-16:30 น. (6ชัZวโมง) 
 
สถานที*อบรม    ศนูยฝึ์กอบรม บ.บสินวิส ์อาคารมณียา ชั Yน16, ใกลอ้าคารอมัรนิทรพ์ลาซา่ 

(สถานรีถไฟฟ้าชดิลม) 
 
คา่อบรม       4,500 บาทตอ่ทา่น (คา่อบรม1วัน, เอกสารประกอบการสมัมานา, coffee break) 
 
* จํากดัผูเ้ขา้อบรมเพยีง 14 ทา่น (คอมพวิเตอร ์1 เครื*อง ตอ่ 1ทา่น)  
 
 
# หมายเหต ุทางอาคารมณียา ไมม่บีรกิารที*จอดรถ ดงัน ั�นทางเราแนะนําใหท้า่นเดนิทางดว้ย
แทก๊ซี* หรอืรถไฟฟ้า BTS ลงสถานชีดิลม จะสะดวกกวา่ 
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วทิยากร   คณุ ดลนภตัถ ์ เย็นชยัสทิธิK 
 
การศกึษา  

• Bachelor Degree, IE., Sirindhorn International Institute of Technology, at Thammasat 
University  

• ประกาศนยีบตัร นักวนิจิฉัยสถานประกอบการ จากสมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ีไทย-ญีZปุ่ น 
• ใบอนุญาต ิผูต้ดิตอ่ผูล้งทนุประเภท ก เลขทีZทะเบยีน 9299  

สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 
 

ประสบการณ์ 
 
• DVP, Financial Products and Strategy Planning ,Bualuang Securities PLC. 
• วทิยากรหลักสตูรสําหรับผูล้งทนุ การวเิคราะหท์างเทคนคิ  และการวเิคราะหด์ว้ยปัจจัยพืYนฐาน

สถาบนัพัฒนาความรูต้ลาดทนุ ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (TSI) 
• Business Development Manager (Thailand), ShareInvestor PTE Ltd. 

www.shareinvestor.com / www.listedcompany.com 
• คอลัมนสิต ์หนังสอืพมิพค์อหุน้ และ หนังสอืพมิพท์ันหุน้ บทวเิคราะหห์ุน้ทางเทคนคิ 
• Head of Research, Corporate Vision Asia Co., Ltd. (Trade-Vizion; Technical Charting 

program) 
• ผูช้ว่ยผูจั้ดการ สว่นกลยทุธก์ารลงทนุ ฝ่ายวจัิย บล.ซกิโก ้จํากดั มหาชน 

 
 
คา่อบรม       4,500 บาทตอ่ทา่น (คา่อบรม1วัน, เอกสารประกอบการสมัมานา, coffee break) 
 
* จํากดัผูเ้ขา้อบรมเพยีง 14 ทา่น (คอมพวิเตอร ์1 เครื*อง ตอ่ 1ทา่น)  
 

_______________________________________________________ 
 
o นติบิคุคลสามารถหกัภาษ ีณ ที*จา่ย3% 
o ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถนาไปบนัทกีหกัคา่ใชจ้า่ยทางบญัชไีด ้200% 
o เลขประจาตวัผูเ้สยีภาษ ี3033055207 
 
วธิกีารชําระคา่อบรม 
สามารถชาํระคา่อบรม ผา่นธนาคารดังตอ่ไปนีY 
ชืZอบญัช ี บรษัิท อนิเวสเตอร ์ชารท์ จํากดั / บญัช ีออมทรัพย ์ 

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

หลังจากทา่นชาํระคา่อบรมเรยีบรอ้ยแลว้ขอใหท้า่นสง่สําเนาการชําระเงนิเพืZอ ยนัยนืการชาํระเงนิไดท้ีZ 
info@Investorchart.com หรอื ทีZโทรสารหมายเลข 02-332-4074  

 
 
การแจง้ยกเลกิ : ผูส้มคัรสามารถทีZจะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ในกรณีทีZทา่นยกเลกิกอ่นวันงาน 15 วัน 
บรษัิทฯ จะหกัคา่ธรุการรอ้ยละ 10 ของคา่สมคัร และในกรณีทีZทา่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน บรษัิทฯจะคนื
เงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมคัร นอกเหนอืจากนีYแลว้ บรษัิทฯจะไมค่นืเงนิใดๆ ทั YงสิYน การจองมผีลเมืZอชาระเงนิ
เรยีบรอ้ยแลว้โปรดแฟกซห์รอืสแกนใบ Pay-in เพืZอเป็นการยนืยนั 
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กาํหนดการสมัมนาหลกัสูตร “i-Technical Workshop 201” 
 
08.40   ลงทะเบยีนเขา้รับการอบรม, รับเอกสาร 
 
09.00   แนะนําวธิกีารใชโ้ปรแกรม Apex เบืYองตน้ 
 
09.15  ปรบัพื�นฐานทบทวนความเขา้ใจหลกัการวเิคราะหท์างเทคนคิ 

o ทบทวนเรืZองอารมณ์ซืYอ ขาย จากกราฟแทง่เทยีน  
 

09.30   เรยีนรูห้ลกัการคดิเชงิระบบ ดว้ย Technical Tactics 12 ขอ้ (i) 
o วเิคราะหแ์นวโนม้ และเลอืกระยะเวลาการลงทนุใหเ้หมาะสมกบัตัวเอง 
o หาตําแหน่งของตวัเอง วา่จดุสงูสดุและตํZาสดุอยูต่รงไหน ใชก้ลยทุธอ์ยา่งไร 
o กําหนดจดุกลับตวั 
 

10.30   พกัทานกาแฟและของวา่ง  
 

10.45  เรยีนรูห้ลกัการคดิเชงิระบบ ดว้ย Technical Tactics 12 ขอ้ (ii) 
• วเิคราะหเ์สน้แนวโนม้ และเสน้คา่เฉลีZย 
• จดุซืYอมากเกนิไป และจดุขายมากเกนิไป 
• วเิคราะห ์กระแสมวลชน ดว้ย MACD 
• ปรมิาณการซืYอขายกําหนดแนวโนม้ 
• สญัญาณเตอืน จาก Indicator’s Divergence 
• Price pattern ประวัตศิาสตรม์กัซํYารอย 
• ความเสีZยงคอืการทําในสิZงทีZตนเองไมรู่ ้

 
11.30  Technical Analysis in Practice (i) 

o ฝึกปฎบิตั ิจากตัวอยา่งการวเิคราะหห์ุน้ทางเทคนคิใน รปูแบบตา่งๆ กวา่ 40ตัวอยา่ง 
จากสญัญาณเทคนคิตา่งๆ เชน่  Channel break up, Channel Break down, 
Bollinger band, RSI Pattern, momentum MACD, Trend, Moving, Divergence 
pattern 

 
12:00   พกัทานอาหารกลางวนั 
 
13.30  Technical Analysis in Practice (ii) 

o ฝึกปฎบิตั ิจากตัวอยา่งการวเิคราะหห์ุน้ทางเทคนคิใน รปูแบบตา่งๆ (ตอ่) 
 
14.15  การวเิคราะหท์างเทคนคิ ดว้ยขอ้มลูกรณีศกึษา Case Study 

• วเิคราะหห์ุน้เดน่แหง่ปี ไดแ้ก ่การเรยีนรูพ้ฤตกิรรมซืYอขาย กอ่นการปรับตวัขึYนหรอืลง 
• วเิคราะหห์ุน้เพิZมทนุ และวเิคราะหห์ุน้ควบรวมกจิการ มรีปูแบบเชน่ไร 

 
15.00   พกัทานกาแฟและของวา่ง 
 
15.15   การวเิคราะหท์างเทคนคิ ดว้ยขอ้มลูกรณีศกึษา Case Study 

• วเิคราะหห์ุน้ใหมเ่ขา้ตลาด (IPO) 
• วเิคราะหห์ุน้เกา่ทีZกลับมาซืYอขายใหม ่ 
 

16.00    จติวทิยากบัการวเิคราะหท์างเทคนคิ  
• ความผดิผลาด ขอ้สําคญั 9 ประการของนักลงทนุ 

   
16:20  ถาม-ตอบ และ ปิดการสมัมนา, กรอกแบบสอบถาม, ถา่ยรปูทีZระลกึ 


