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”How to be The Professional Trader” 
ท าอยา่งไรถงึจะเป็นเทรดเดอรม์อือาชพี 

 
วนัอาทติยท์ ี ่3 ต.ค. 2553 เวลา 9.00-16.00 น.   

ณ โรงแรม Bangkok Centre Hotel (ใกล ้MRT หวัล าโพง)  
  
  

   เนือ่งดว้ยปัจจุบัน นักลงทนุจ านวนมากมคีวามใฝ่ฝันทจีะเพิม่มลูคา่เงนิในอนาคตดว้ยการลงทนุในหลักทรัพยห์รอือาจจะยดึอาชพีการ
ลงทนุในหลักทรัพยใ์หเ้ป็นอาชพีหลัก  แตก็่ตอ้งพบกับความพา่ยแพจ้ากความไมรู่ ้ในเรือ่งตา่งๆมากมาย โดยหลายคนนัน้ตอ้งเสยีเวลาและ
เงนิทองจ านวนมากในการซือ้ประสบการณ์จรงิ โดยการลองถกูลองผดิดว้ยตัวเอง 
 
ดังนัน้ทาง InvestorChart.com จงึไดม้กีารจัดอบรมใหก้ับผูส้นใจเรยีนรูก้ารวเิคราะหก์ารลงทนุในรูปแบบต่างๆ เพือ่ใหเ้พือ่นนักลงทนุ
เขา้ใจถงึกลไกการเปลีย่นแปลงของราคาและกลยทุธด์า้นการลงทนุ เพือ่ลดขอ้ผดิพลาดและการสญูเสยีจากการลงทนุ 
 
แตอ่ยา่งไรก็ด ีการสรา้งกลุม่เพือ่นนักลงทนุเพือ่ทีจ่ะชว่ยเหลอืกันส าหรับการแบง่ปันความรูแ้ละประสบการณ์รว่มกันนัน้เป็นอกีแนวทางหนึง่ที่
ทาง InvestorChart.com เห็นควรวา่จะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ใหก้ับเพือ่นสมาชกิ InvestorChart.com ได ้
 
ดว้ยเหตนุีท้าง InvestorChart.com จงึไดม้โีครงการทีจ่ะจัดงาน InvestorChart Live Talk เพือ่ใหเ้ป็นประโยชนต์อ่เพือ่นสมาชกิและ
เพือ่นนักลงทนุของ InvestorChart.com ทีจ่ะแลกเปลีย่นประสบการณ์และไดร้ับความรูด้า้นการลงทนุในกจิกรรมดังกลา่ว 

 
 
โดยมวีตัถปุระสงค ์
1.เพือ่เป็นกจิกรรมทีจ่ะใหเ้พือ่นสมาชกิ Investorchart.com ไดพ้บปะพดูคยุแลกเปลีย่นประสบการณ์การลงทนุรว่มกัน 
   และยังเป็นสรา้งกลุม่เพือ่นนักลงทนุทีจ่ะชว่ยเหลอืกันในอนาคต 
2.เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งความรู ้ดา้นการลงทนุหรอืหลักการวเิคราะหก์ารลงทนุในเรือ่งใหม่ๆ จากวทิยากรรับเชญิทีม่ปีระสบการณ์ 
   มาใหก้ับเพือ่นสมาชกิ 
3.เพือ่เป็นการแนะแนวทาง การเป็นนักลงทนุอยา่งมอือาชพี ซึง่จะเป็นการเพิม่นักลงทนุทีม่คีณุภาพใหก้ับตลาดทนุไทย 
4.เพือ่เป็นการใหบ้รกิารทางวชิาการแกส่ังคม 
 
 
รปูแบบกจิกรรม 
  สัมมนาความรูเ้พือ่เตรยีมพรอ้มสูก่ารเป็น Trader มอือาชพี  
  จัดท ากจิกรรม Mini Workshop เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มสัมมนาเห็นภาพการลงทนุ โดยการมสีว่นรว่ม 
  รับประทานอาหารรว่มกัน พรอ้มแลกเปลีย่นมมุมองการลงทนุกับเพือ่นนักลงทนุและวทิยากร 
  เสวนาแลกเปลีย่นมมุมองประสบการณ์จากนักวเิคราะหม์อือาชพีทีอ่ยูใ่นตลาดหุน้มายาวนาน  

    ผูซ้ ึง่เป็นทัง้วทิยากรและผูเ้ขยีนหนังสอืใหก้ับตลาดหลักทรัพย ์
  แลกเปลีย่นมมุมอง พรอ้มวเิคราะหก์ารลงทนุในสนิทรัพยต์า่งๆ รว่มกับผูเ้ขา้สัมมนา 
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ก าหนดการสมัมนา 
 
9.00 - 9.30 น.  ลงทะเบยีนเขา้รว่มงาน 

   
9.30 - 10.30  สัมมนาความรูเ้พือ่เตรยีมพรอ้มสูก่ารเป็น Trader มอือาชพี I 

         บันไดกา้วแรกสูก่ารเป็น Traderและเรือ่งทีท่กุคนอยากรูต้อ่การเป็น Trader มอือาชพี 

         ความต่างระหวา่ง Trading และ Investing 

         Golden rule of trading หัวใจส าคัญส าหรับการเทรด 

 
10.30 - 11.00  Coffee breaks 
 
11.00 - 12.00  สัมมนาความรูเ้พือ่เตรยีมพรอ้มสูก่ารเป็น Trader มอือาชพี I 

         เลา่ต านานความส าเร็จของ Trader มอือาชพี 

         Financial Astrology and Numerology เพือ่สรา้งแนวรับแนวตา้น Geometry of the market 

 
12.00 -14.00  รับประทานอาหารร่วมกัน พรอ้มแลกเปลีย่นมมุมองการลงทนุกับเพือ่นนักลงทนุและวทิยากร 

 
14.00 - 15.00  พดูคยุเสวนา กับวทิยากรมอือาชพีดา้นการลงทนุ 

         การสรา้ง Model เพือ่การ Trading as a business  

         World Economy in the near future 

 
15.00 - 15.30  Coffee breaks 
 
15.30 - 16.30  แลกเปลีย่นมมุมอง พรอ้มวเิคราะหก์ารลงทนุในสนิทรัพยต์า่งๆ 

   
  
วทิยากร 

 
คณุ น าชยั เตชะรตันะวโิรจน ์
 ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการฝ่ายวเิคราะหห์ลักทรัพย ์บล.ยูไนเต็ด จ ากัด (มหาชน) 
 ผูเ้ขยีนหนังสอื “อยากรวยตอ้งรู”้ เลม่ 1-4 ใหก้ับตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
คณุ สทุธา ศรมยรุา 
 ผูช้ านาญการดา้นการวเิคราะหท์างเทคนคิ Elliott wave, esoteric Trading, Numerology and Financial astrologer 
 ผูช้ านาญกลยทุธด์า้น 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.  
 
คณุ ดลนภตัถ ์เย็นชยัสทิธิ ์
 SAVP. ฝ่ายวางแผนกลยทุธแ์ละคา้ตราสารการเงนิ บมจ.หลักทรัพยบั์วหลวง   
 ผูช้ านาญการดา้นการลงทนุในตราสารอนุพันธแ์ละการลงทนุในหลักทรัพยท์างการเงนิประเภทตา่งๆ 
 ผูช้ านาญการดา้นการวเิคราะหท์างเทคนคิและเป็นวทิยากรอบรมใหก้ับสถาบันการเงนิ, สถานศกึษา และบรษัิทเอกชน 
 อดตีผูเ้ขยีนบทความใหก้ับหนังสอืพมิพค์อหุน้ และ หนังสอืพมิพท์ันหุน้  

 
คา่ใชจ้า่ย 
ส าหรบัผูเ้ขา้รว่มงานทา่นละ 800 บาท (รวมบรกิาร Coffee break เชา้และบ่าย และรับประทานอาหารกลางวันแบบ บบุเฟ่ต)์ 
#หมายเหต ุจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้อบรม ตามล าดบัการช าระเงนิ 
 

พเิศษ++ ส าหรบัผูล้งทะเบยีน 50ทา่น รบัDVD "Technical Analysis E-book" ในวนัสมัมนา 
 
วธิกีารช าระคา่อบรม 
 
สามารถช าระคา่อบรม ผา่นธนาคารดังตอ่ไปนี ้ ชือ่บญัช ีบรษิทั อนิเวสเตอร ์ชารท์ จ ากดั / บญัช ีออมทรพัย ์

� ธ.กสกิรไทย สาขา ยอ่ยถนนนราธวิาสราชนครนิทร ์บัญช ี608-2-02421-0 
 � ธ.ไทยพาณชิย ์สาขา ถนนสาทร บัญช ี101-2-31332-2 
 
#   หลังจากทา่นช าระคา่สัมมนาเรยีบรอ้ยแลว้ขอใหท้า่นสง่ส าเนาการช าระเงนิเพือ่ยันยนืการช าระเงนิไดท้ี ่seminar@Investorchart.com 

หรอื ทีโ่ทรสารหมายเลข 02-332-4074 

 
สอบถามขอ้มลู คณุกมลชนก โทร.083-8260700  / email:  seminar@investorchart.com 
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