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STOCK MARKET STRATEGIES
for IPO, START-UP & LISTED COMPANIES
กลยุทธลงทุนตลาดหลักทรัพย ราคาหุน IPO/Listed
ความเสี่ยงที่ผูบร�หาร กรรมการ เจาของตองรูทัน

21 MAY 2021

COURSE LEADER

Mrs. Viriya Lappromrattana
Senior Executive Vice President
I V Global Securities PCL.

10% OFF for 2-3 Persons

คบหาปร�กษาผูเชี่ยวชาญชั้นนำ

#มุงชนะอุปสรรคธุรกิจ เรงพ�ชิตอนาคตที่ดีกวา

ความรูเร�่องหุนที่ผูบร�หารและกรรมการบร�ษัทตองรูกอนเพ�่อชี้นำองคกร
• ความไมรูเปนความเสี่ยงที่แก ไขไดหากตองการรูเพ�่อนำองคกรสูความสำเร็จ
• การลงทุนผานตลาดหุนเปนอาวุธสำคัญในการผลักดันองคกรสูเปาหมายธุรกิจ
• เร�ยนรูแบบรวบยอด “การลงทุน” ผานบทเร�ยนบร�ษัทจดทะเบียนในตลาดหุน
• ความรูการลงทุน ลึกชัด ซื้อขาย เพ�่อเปนแนวทางตอยอดธุรกิจและชี้นำองคกร

‘STOCK INVESTMENT & STOCK PRICE’: ความเสี่ยงบร�ษัทที่ผูบร�หารพ�งระมัดระวัง
• Understand Global Market, Stock Market and SET Index
• Fundamental & Technical Analysis for corporate investment
• Managing Key Drivers of stock market and apply for your business
• Strategic Thinking: for making decision in stock market and for your business
• Explore best practices & apply to your company using practical examples.

เจาะลึกประสบการณเขมขน-กรณีศึกษา Stock Market - Stock Price - Stock Investment
ผูบร�หารและกรรมการบร�ษัทตองเขาใจพลวัต การขับเคลื่อน ของตลาดทุนโลกและตลาดหุนไทย การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอธุรกิจ
และองคกร ผลตอบแทน และความเสี่ยงของหุน พันธบัตร สินคาโภคภัณฑ และ product ใหมๆเชน DW (Derivative Warrant)
Bitcoin ตลอดจน “เซียนหุนที่ตองรูจักและ สไตลการลงทุนที่ตองรูเทาทัน”
• Overview of Global and Stock Market:
Trend and forward moving
• Return on Investment and compounded return
• Knowing in SET, MAI, TFEX

• Overall of product in stock market
• Differentiate investment between Stock and Fund
• Impact Factor: Trade War, Interest rate, crude oil price
• Choice of Investment / Broker and service

www.omegaworldclass.org

Call: +66 (0) 2158 9892, +66 (0) 89 692 9900 Email: conference@omegaworldclass.org

STOCK MARKET STRATEGIES for IPO, OWNERS & EXECUTIVES
สัมมนาการลงทุนในหุน ราคาหุน ความเสี่ยงองคกรสําหรับผูบริหาร กรรมการบริษัทในตลาดฯ & IPO

MORNING SESSION
รูลึกกลยุทธ: วางแผนบริหารการลงทุนที่ผูบริหาร
และกรรมการบริษัทควรรู ใหลุมลึก
•
•
•
•

การลงทุนสรางผลตอบแทนใหมั่นคงจริงหรือ และจะทําไดอยางไร
ที่วา ‘High risk High return’ ใช ไดกับทุกการลงทุนหรือไม
ความเสี่ยงใดของบริษัทที่พึงระวังในการบริหาร/ลงทุน
เทาทันการลงทุนแบบปจจัยพื้นฐาน / แบบเทคนิเคิล เพื่อรับมือ
ในฐานะผูบริหาร
• ควรคาดหวังประโยชน ใดจากการลงทุน/บริหารในหุน (Dividend
/ Capital Gain (loss) /Vote)
• แบบไหนดี หุนใหญ พื้นฐานดี หรือ หุนเล็ก เก็งกําไร (Type of stocks)
• สํารวจตัวเองวา เปนนักลงทุนประเภทไหน หรือนักลงทุนแบบไหน
ที่ผูบริหารตองการ

เคล็ดวิธีลงทุนในหุนใหปลอดภัย /
การตรวจสอบบริษัท กอน “ซื้อ/ขาย”
• Fundamental and Technical analysis เรื่องธรรมดา
ที่ไมธรรมดา
• วิธีคํานวณเพื่อดูความถูก-ความแพงของหุน (PE, PBV)
• Key financial ratio: P/E, P/BV, D/E, ROE, ROA
• Only Moving average to predict trend
• ลงทุนอยางไรให ไมเสี่ยง การใชเครื่องมือในการชวยตัดสินใจ
ในการลงทุน
• วิธีการดูพื้นฐานของบริษัท วาบริษัทใดที่พื้นฐานดี หรือ บริษัท
ใดควรหลีกเลี่ยง
• วิธีการหามูลคาของบริษัท แบบไมเกงคํานวณก็ทําได
• วิธีใดที่จะใชตัดสินใจในการเลือกหุน เอาแบบที่ไปใชจริง
• วิธีการหาจังหวะในการลงทุน ทั้งการซื้อและการขาย (Trend)
• ควรตัดสินใจในการถือหุนระยะสั้น หรือ ถือแบบระยะยาว
แบบไหนปลอดภัย
• ไมพรอมจะเสี่ยงแตอยากจะลอง “ซื้อขายหุน” ทําอยางไรดี (DCA)

www.omegaworldclass.org

AFTERNOON SESSION
“สุดยอดเทคนิคและการเทรด” Tips for trading
ที่ผูบริหารและกรรมการบริษัทตองรูเทาทัน
การใชกฎ 5 ขอในการซื้อ
•
•
•
•

การวางขายหลังจากซื้อแลวกําไร/ขาดทุน
รูปแบบบัญชีซื้อขายและคาธรรมเนียม
ชองทางตอยอดในการหาขอมูล ใชงานไดจริง แบบมืออาชีพ
เทรด ONLINE สรางโอกาส การลงทุน (Online Trading)

Cryptocurrency

• ตามกระแสเงินดิจิตอล ไมใหตกtrend
• ICO จะเปนอยางไร ตอเนื่องแคไหน

CASE: การตอยอดธุรกิจ กับ
บทเรียนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุน
•
•
•
•

Case: ตอยอดธุรกิจ วาดวยผลประโยชนและการเพิ่มพูน
บริษัทที่วาดี มีอะไรที่แตกตาง
Case: ลดความเสี่ยงใหธุรกิจ วาดวยความเสี่ยงและการสูญเสีย
เจ็บตัวมาแลวตอไปจะได ไมเจ็บตองทําอยางไร

OPEN DISCUSSION & CONSULTATION
- ถามลึก-ตอบชัด
• รูกอนลงมือเทรด
• รูท ันกันผิดพลาด
• ขอควรระวังในการเขาลงทุนใน “บริษัทขาดทุน”

COURSE LEADER

Mrs. Viriya Lappromrattana
Senior Executive Vice President
I V Global Securities PCL.

• นักวิเคราะหตลาดทุน และ ผูบริหารบริษัทหลักทรัพยชั้นนํา
• ผูที่มีความเชี่ยวชาญดานตลาดทุนมากวา 25 ป ไดรับรางวัล
นักวิเคราะหยอดเยี่ยมสายผูลงทุนรายยอยประจําป 2550
(Best Analyst Award 2007: Retail Investor) จํานวน 2 รางวัล
ในกลุมพลังงาน & ปโตรเคมี (Energy & Petrochemicals)
และ กลุมธนาคารพาณิชย (Banking)
• นอกจากนี้ยังเปนวิทยากรและนักวิเคราะหดานตลาดทุนมานาน
กวา 17 ป ใหกับรายการชั้นนําทั้งโทรทัศนและวิทยุ อาทิ
Money Channel, Money 360, Money Daily, ชวงหุนใน
สนามขาว 101, หองขาว 101, Make Money FM 97,
Nation Radio, วิทยุครอบครัวขาวและ วิทยุจุฬา เปนตน
Call: +66 (0) 2158 9892, +66 (0) 89 692 9900 Fax: +66 (0) 2158 9910
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คบหาปร�กษาผูเชี่ยวชาญชั้นนำ #มุงชนะอุปสรรคธุรกิจ เรงพ�ชิตอนาคตที่ดีกวา
Key Information
When
21 MAY 2021
Where

Easy Ways to Register

To be held at a 5 star hotel with
convenient location in Bangkok CBD,
offering comfortable facilities & high
quality of service throughout the course.

REGISTER ONLINE:
https://www.omegaworldclass.org/register-online/
TEL: +66 (0) 2158 9892,
+66 (0) 89 692 9900
Fax: +66 (0) 2158 9910
E-mail: conference@omegaworldclass.org

HOW TO SECURE YOUR SEAT

1. Payment prior to the conference is
required to complete your registration.
2. Upon completion, a letter of confirmation
will be delivered to you before the event date.
3. The registration fee covers a detailed
conference documentation, lunches,
refreshments, and all meeting materials.
OMEGAWORLDCLASS 2021

Registration Fee

เจาะลึกปญหา ปร�กษาตรงจ�ด

Premium Seminar 10% Off for 2-3 Delegates or More
Fee Per 1 Person
ราคาตอผูสมัคร 1 ทาน

18,500.00

VAT 7%

1,295.00

Total Amount (Baht)

THB 19,795.00

คาอบรมสัมมนา ลดหยอนภาษี ได 200% (200% Tax Deduction)

Omega World Class Co., Ltd. reserves the right to change the content and timing
of the programme, the speakers and the date due to reasons beyond control.
If in the unlikely event that the course is cancelled, Omega World Class Co., Ltd.
will refund the full amount of registration fee and disclaim any further liabilities.
No refunds will be made for any cancellations on part of the participant, however,
program credits of equivalent value applicable for OMEGAWORLDCLASS event
will be provided. Credits can only be redeemed for 1 program and is valid for
only one year from date of issue. In case the participant would like to change the
participant, they must give notice in advance to OMEGAWORLDCLASS,
at least 5 working days before the course starts. A substitute is allowed with no
charges for each program. However, a subsequent substitute participant will be
charged 10% admin fee.
SEC_080321

OMEGAWORLDCLASS Provides Corporate Leaders and Executives with Global Foresight and Local Insight into the Future Direction
of Industrial Development, Business Excellence & Corporate Sustainability. For more details visit: www.omegaworldclass.org

