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หลกัสตูร I-Technical Workshop 202  
(Technical Strategy as Analyst)  
กลยทุธก์ารวเิคราะหห์ุน้ทางเทคนคิ อยา่งนักวเิคราะห ์(ภาคปฎบิัต)ิ 

 
บอ่ยครัง้ นักลงทนุสว่นใหญต่อ้งรอบทวเิคราะหจ์ากนักวเิคราะหท์ีจ่ะสรปุขอ้มลูใหใ้นตอนเชา้ 

กอ่นตลาดหุน้เปิดเพยีงไมก่ีน่าท ีหลายครัง้ทีไ่ดข้อ้มลูมาก็ไม ่Update ซึง่ในโลกการลงทนุนัน้ตอ้งแขง่ 
ในเรือ่ง ของขอ้มลูขา่วสารทีร่วดเร็วและถกูตอ้ง ซึง่ผูท้ีไ่ดข้อ้มลูทีม่ากกวา่และรวดเร็วกวา่ ก็จะเป็นผูท้ี ่
ไดเ้ปรยีบในการลงทนุ ดังนัน้หลักสตูรกลยทุธก์ารวเิคราะหห์ุน้ทางเทคนคิอยา่งนักวเิคราะห ์จงึเป็นหนีง่ใน 
ค าตอบทีจ่ะชว่ยพัฒนาศักยภาพการหาขอ้มลูและการวเิคราะหก์ารลงทนุไดด้ขี ึน้เปรยีบเสมอืนผูล้งทนุเป็นนัก
วเิคราะหเ์อง 
 
 

โดยหลกัสตูรการวเิคราะหท์างเทคนคิขัน้สงูนี ้จะฝึกปฎบิตัปิระกอบการอบรม เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม 
ทราบถงึแนวทางการเขา้ถงึขอ้มลู และวธิกีารวเิคราะหค์วามสมัพันธจ์ากสนิทรพ้ยต์า่งๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุ เพือ่การวางแผนการลงทนุของนักลงทนุเองในอนาคต ไดแ้ก ่ การวเิคราะหก์ราฟ 
ราคาทองค า ราคาน ้ามนั โลหะมคีา่ ดัชนคีา่ระวางเรอื อตัราดอกเบีย้ Future และดัชนหีุน้ตา่งประเทศ 
รวมถงึกลยทุธต์า่งๆ ทีต่อ้งใชเ้พือ่การตัดสนิใจการลงทนุระหวา่งวัน ขอ้มลูทีจ่ าเป็นตอ้งตรวจสอบทกุวัน 
หรอืขอ้มลูใดทีใ่ชเ้พือ่กลยทุธก์ารลงทนุในแตล่ะรอบ ทัง้ก าหนดกลยทุธภ์าพรวม หรอื กลยทุธส์ว่นบคุคล 
 
  
หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั  
 
1.ทา่นทีม่คีวามรูท้างเทคนคิอยูบ่า้ง แตอ่ยากฝึกฝนมากขึน้ 
2.ทา่นทีต่อ้งการเพิม่ความมัน่ใจในการวเิคราะห ์และการตัดสนิใจในการลงทนุซือ้ขายหุน้ ดว้ยทักษะขัน้สงู 
3.ทา่นที ่ตอ้งการเรยีนรูก้ารวเิคราะห ์จากขอ้มลูการลงทนุตา่งๆ ในแบบทีนั่กวเิคราะหใ์ช ้
4.ทา่นทีต่อ้งการพัฒนาศักยภาพการวเิคราะหท์างเทคนคิ ดว้ยกลยทุธก์ารลงทนุ ในรปูแบบตา่งๆ 
5.ผูท้ี่ตอ้งการฝึกทักษะเพื่อวิเคราะห์แนวโนม้เพื่อการซื้อขาย,ดัชนีหุน้ , สินคา้ล่วงหนา้, Futures, 
Options,ทองค า, น ้ามนั หรอือตัราแลกเปลีย่น สกลุเงนิตา่งๆ 
 
 
เวลาอบรม  9:00-16:30 น. (6 ชัว่โมง) 
 
สถานทีอ่บรม    ศนูยฝึ์กอบรม บ.บสินวิส ์อาคารมณียา ชัน้16, ใกลต้กึอมัรนิทรพ์ลาซา่ 

(สถานรีถไฟฟ้าชดิลม) 
 
 
 
!!! ฟร ีส าหรบัผูเ้ขา้อบรมจะไดร้บั Template ส าหรบัการใชห้นา้จอของ Apex กวา่ 40แบบ 
เพือ่น าไปใชง้านจรงิ ไดแ้ก ่Daily check, strategy, individual, real time Trade 
 
# หมายเหต ุทางอาคารมณียา ไมม่บีรกิารทีจ่อดรถ 
ดงัน ัน้ทางเราแนะน าใหท้า่นเดนิทางดว้ยแทก๊ซี ่หรอืรถไฟฟ้า BTS ลงสถานชีดิลม จะสะดวกกวา่ 
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วทิยากร   คณุ ดลนภตัถ ์ เย็นชยัสทิธิ ์
 
การศกึษา  

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

 ประกาศนยีบตัร นักวนิจิฉัยสถานประกอบการ จากสมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ีไทย-ญีปุ่่ น 
 ใบอนุญาต ิผูต้ดิตอ่ผูล้งทนุประเภท ก เลขทีท่ะเบยีน 9299  

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 
 

ประสบการณ์ 
 

 DVP, Financial Products and Strategy Planning ,Bualuang Securities PLC. 
 วทิยากรหลักสตูรส าหรับผูล้งทนุ การวเิคราะหท์างเทคนคิ  

และการวเิคราะหด์ว้ยปัจจัยพืน้ฐานสถาบนัพัฒนาความรูต้ลาดทนุ 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 ้จ ากดั มหาชน 

 

 
คา่อบรม       4,500 บาทตอ่ทา่น (คา่อบรม1วัน, เอกสารประกอบการสมัมานา, coffee break) 
 
* จ ากดัผูเ้ขา้อบรมเพยีง 14 ทา่น (คอมพวิเตอร ์1 เครือ่ง ตอ่ 1ทา่น)  

 
_______________________________________________________ 

 

o นติบิคุคลสามารถหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย3% 

o ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถนาไปบนัทกีหกัคา่ใชจ้า่ยทางบญัชไีด ้200% 

o เลขประจาตวัผูเ้สยีภาษ ี3033055207 

 

วธิกีารช าระคา่อบรม 

สามารถช าระคา่อบรม ผา่นธนาคารดังตอ่ไปนี ้

ชือ่บญัช ี บรษัิท อนิเวสเตอร ์ชารท์ จ ากดั / บญัช ีออมทรัพย ์ 

 ธ.กสกิรไทย         สาขา ยอ่ยถนนนราธวิาสราชนครนิทร ์ บญัช ี608-2-02421-0 

 ธ.ไทยพาณชิย ์     สาขา ถนนสาทร                    บญัช ี101-2-31332-2 

 

 
หลังจากทา่นช าระคา่อบรมเรยีบรอ้ยแลว้ขอใหท้า่นสง่ส าเนาการช าระเงนิเพือ่ ยนัยนืการช าระเงนิไดท้ี ่
info@Investorchart.com หรอื ทีโ่ทรสารหมายเลข 02-332-4074  

 
 
การแจง้ยกเลกิ : ผูส้มคัรสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 15 วัน 
บรษัิทฯ จะหกัคา่ธรุการรอ้ยละ 10 ของคา่สมคัร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน 
บรษัิทฯจะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมคัร นอกเหนอืจากนีแ้ลว้ บรษัิทฯจะไมค่นืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้ 
การจองมผีลเมือ่ชาระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้โปรดแฟกซห์รอืสแกนใบ Pay-in เพือ่เป็นการยนืยนั 

 
 
 

http://www.shareinvestor.com/
http://www.listedcompany.com/


 

Investor Chart Co.,Ltd. 
87 Sathupradit Soi 10 , Thungwatdorn, Sathorn, Bangkok, 10120 

Tel. 089-107-4715, 02-231-8074, Fax: 02-332-4074, Email: info@investorchart.com 

3 

 
 

ก าหนดการสมัมนาหลกัสูตร “i-Technical Workshop 202” 
 
 
08.40   ลงทะเบยีนเขา้รับการอบรม, รับเอกสาร 
 
09.00   แนะน าวธิกีารใชโ้ปรแกรม Apex เบือ้งตน้ 
 
09.15  กลยทุธการดขูอ้มลูประจ าวนั (Daily Check) 

 วเิคราะหเ์ทคนคิ แนวโนม้ตลาดตา่งประเทศ ,ราคาน ้ามนั ,ราคาทองค า, 
คา่เงนิสกลุตา่งๆ ,ปรมิาณการซือ้ขายหุน้จากนักลงทนุตา่งชาต ิ

 การเลอืกหุน้ทีน่่าจับตา เพือ่เลอืกซือ้ขาย ดว้ยการวเิคราะหท์างเทคนคิ  

 หลกัการอา่นขา่วและวเิคราะหข์า่วเบือ้งตน้ หรอืการคน้หาขอ้มลูขา่วยอ้นหลัง 
เพือ่ประกอบการวเิคราะหท์างเทคนคิ 

 
10.30   พกัทานกาแฟและของวา่ง 
 
10.45  การวเิคราะหข์อ้มลูแบบ Real-Time จากการจดัอนัดบัหุน้ 

 วเิคราะหท์างเทคนคิ กบั หุน้ Top Active Value, Top Active Volume ,Top Gain, 
Top Loss 

 วเิคราะหข์อ้มลูแบบ Real-Time จากการด ูTop impact (หุน้ทีผ่ลกระทบตอ่ตลาด) 
 
12.00    พกัทานอาหารกลางวนั 
 
13.30  การวเิคราะหเ์ทคนคิเพือ่ก าหนดกลยทุธใ์นการลงทนุภาพรวม (Macro Strategy)  

 การวเิคราะหแ์นวโนม้เงนิบาท อตัราดอกเบีย้ 
อตัราการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทจดทะเบยีน และผลตอบแทนของพันบตัร 
เพือ่ก าหนดกลยทุธก์ารลงทนุ 

 การวเิคราะหต์ลาด ดว้ย PE band 
,การเปรยีบเทยีบความแข็งแรงของหุน้ในแตล่ะอตุสาหกรรม,  

 การเปรยีบเทยีบหุน้ในกระดานตา่งประเทศ 
 การดแูนวโนม้ ตลาด จาก TFEX (Future Index) 

 
15.00   พกัทานกาแฟและของวา่ง 
 
15.15   การวเิคราะหเ์ทคนคิเพือ่ก าหนดกลยทุธส์ว่นบคุคล (Individual Strategy) 

 การเปรยีบเทยีบการซือ้หุน้ ตา่งประเทศและหุน้กระดานหลกั เลอืกอะไรดกีวา่ 
 การเปรยีบเทยีบการซือ้หุน้สามญัและใบส าคัญแสดงสทิธ ิเลอืกอะไรดกีวา่ 
 การวเิคราะหร์าคาทองค าเพือ่การลงทนุ,การวเิคราะห ์หาขอ้มลูหุน้ IPO 
 การเลอืกหุน้ เขา้ Watch list 

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

 


