
ขอเชิญร่วมบนัทึก VTR 

โครงการ Showcase ส าหรบั SMEs,Startups,SEs 

In brief สรปุส่ิงท่ีต้องเตรียม: 
1. นัดหมายวนัและเวลา โดยทีมงานจะแจ้งช่วงเวลาให้ 
2. เตรียมข้อมูลเพ่ือน าเสนอในระยะเวลา 3 นาที โดยส่งมาล่วงหน้าก่อนการนัดหมายท่ี 

contact@live-mkt.com โดยมีการเตรียมข้อมูลดงัน้ี 
a. Presentation File ในรปูแบบ PDF เพ่ือประกอบการน าเสนอ 
b. Logo บริษทัในรปูแบบ ai/jpg 
c. ภาพประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัเน้ือหาท่ีน าเสนอและภาพ CEO ความละเอียดตัง้แต่ 

1MB (1024x768) ขึ้นไป 5-6 ภาพ 
3. ซ้อมการน าเสนอให้กระชบั และน าเสนอโดยมีข้อมูลใน Presentation ประกอบ เน่ืองจากจะ

ท าเป็น live streaming ออก Facebook ไม่มีการตดัต่อ 
 
วตัถปุระสงค:์ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ละ LiVE Platform มแีนวคดิในการสรา้ง Community เพื่อใหธุ้รกจิขนาดเลก็ทัง้ Micro 
SME, Startup และ Social Enterprise เขา้ถงึแหล่งเงนิทุนจาก Angel Investors, Venture Capital, Private 
Equity และโอกาสในการหาพนัธมติรทางธุรกจิไดม้ากขึน้ จงึไดจ้ดัท า Market Place ในลกัษณะ Online 
Pitching และเปิดใหผู้ล้งทุนและเจา้ของธุรกจิทีต่อ้งการหาพนัธมติรและรปูแบบธุรกจิใหม่ๆ ม ีPlatform ใน
การคน้หาขอ้มลู นดัหมายพูดคุย และดลีธุรกจิกนัไดเ้องโดยตรง โดย LiVE Platform จะท าการ keep 
tracking ส าหรบัความก้าวหน้าในการเตบิโตของธุรกจิจากแต่ละดลีทีเ่กดิขึน้และจดัหาความช่วยเหลอืในดา้น
ต่างๆใหอ้ยา่งเหมาะสม 
 
รปูแบบ: 
เป็น live streaming หรอื ถ่าย VTR ความยาวไมเ่กนิ 5 นาทเีพื่ออธบิายความน่าสนใจของธุรกจิ ทศิ
ทางการเตบิโต แผนงานธุรกจิ และการสนบัสนุนทีต่อ้งการทัง้ในรปูแบบเงนิทุนและการหาพนัธมติร (โดยไม่
มกีารระบุถงึการเสนอขายหุน้ของบรษิทั) เป็นภาษาไทย ม ีSubtitle ภาษาองักฤษ โดยม ีpresentation 
ประกอบ คลา้ยรปูแบบ opportunity day ทีต่ลาดหลกัทรพัยใ์หบ้รษิทัจดทะเบยีนมารายงานความก้าวหน้า
ทางธุรกจิใหผู้ล้งทุนฟังเป็นระยะ 
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สิทธิและหน้าท่ีของผูเ้ข้าร่วมโครงการ: 
ผูเ้ขา้รว่มโครงการจะไดร้บัสทิธใินการน าเสนอขอ้มลูผ่านระบบที ่LiVE Platform จดัท าขึน้ผ่าน web site 
www.live-mkt.com รวมถงึเครอืขา่ยต่างๆและช่องทาง Social ของ LiVE, SET, Set Social Impact 
 
ผูเ้ขา้รว่มโครงการมหีน้าทีร่ายงานขอ้มลูความคบืหน้าของธุรกจิปีละ 2 ครัง้ (ทุก 6 เดอืน) เพื่อใหค้นทีส่นใจ
ไดต้ดิตามความคบืหน้า และมหีน้าทีต่อบค าถามจากคนทีเ่ขา้มาดูขอ้มลู 
ขอ้มลูทีค่วรมกีารรายงานความคบืหน้า 

 แผนธุรกจิ 
 การออกผลติภณัฑ ์การลงทุนใหมท่ีม่ผีลต่อฐานะการเงนิ 
 การขยายธุรกจิ การควบรวมกจิการ การซือ้กจิการ 
 งบการเงนิ 

ค่าใช้จ่าย: ไม่มคี่าใชจ้า่ยส าหรบับรษิทัทีไ่ดร้บัเชญิในช่วง 2 ปีแรก (2562-2563) และจะพจิารณาอกีครัง้  
 
ขัน้ตอนการเข้าร่วมโครงการ: 

1. นดัหมายเวลาในการด าเนินการบนัทกึรายการ ระบุชื่อ ต าแหน่ง ชื่อบรษิทั Presenter เป็น
ภาษาองักฤษเพื่อน ามาประกอบในคลปิ 

2. เตรยีมขอ้มลูเพื่อน าเสนอในระยะเวลา 3 นาท ีโดยส่งมาล่วงหน้าที ่contact@live-mkt.com โดยมี
การเตรยีมขอ้มลูดงันี้ 

a. Presentation File ในรปูแบบ PDF เพื่อประกอบการน าเสนอ 
b. Logo บรษิทัในรปูแบบ ai/jpg 
c. ภาพประกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนื้อหาทีน่ าเสนอและภาพ CEO ความละเอยีดตัง้แต่ 1MB 

(1024x768) ขึน้ไป 5-6 ภาพ 
d. ขอ้มลูงบการเงนิบรษิทัในรปูแบบ pdf (ถา้ม)ี 

3. Presentation File ควรมกีารจดั Format ดงันี้ 
a. ตวัอกัษรควรใหญ่กว่า 24 pt 
b. มกีราฟิคประกอบขนาดใหญ่ 
c. ขอ้มลูทางการเงนิเน้น Key Financial 

4. สามารถดตูวัอยา่งการน าเสนอขอ้มลูและคลปิรายการไดท้ี่ https://scp.live-mkt.com 
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หวัข้อในการน าเสนอข้อมูล: รวม 3 นาที 
ช่วงท่ี 1 ความเป็นมาของธรุกิจ (Background)  
แรงบนัดาลใจในการท าธุรกจินี้มาจากอะไร และธุรกจินี้ปัญหาทีปั่จจบุนัไมส่ามารถแกไ้ด้ 

 ความเป็นมาของธุรกจิ เช่น การเดนิทางประชุมนดัหมายทางธุรกจิ ตอ้งการระยะเวลาในการ
เดนิทางทีค่ล่องตวั ไมเ่สยีเวลาหาทีจ่อดรถและไมส่ิน้เปลอืงค่าใชจ้า่ยในการจา้งพนกังานขบัรถ
ประจ า นอกจากนี้เพื่อน ญาตพิีน้่อง มกีารเดนิทางบ่อยแต่ประสบปัญหาการใชบ้รกิารจากรถ
สาธารณะ จงึมองว่าหากมบีรกิารทีด่ ีจะมผีูเ้ตม็ใจจ่ายเงนิเพื่อใหไ้ดร้บับรกิาร เกดิเป็นแรงบนัดาลใจ
ในการพฒันา Application เพื่อตอบสนองความสะดวกสบาย 

 Pain-point ทีธุ่รกจิมองเหน็ และสนิคา้/บรกิารทีต่อบสนอง เช่น เคยใชบ้รกิาร Taxi แลว้ไมไ่ดร้บั
บรกิารตามคาดหวงั กงัวลความปลอดภยั การเอาเปรยีบผูโ้ดยสาร จงึคดิท า Application ทีส่ามารถ
ตาม track status และ feedback การใชบ้รกิาร มกีารคดิค่าบรกิารตามระยะทางทีก่ าหนดชดัเจน 
ในขณะเดยีวกนัผูท้ีม่รีถขบัตอ้งการหารายไดผ้่อนรถ สามารถสมคัรเป็นผูใ้หบ้รกิารเพื่อช่วยลดภาระ
ผ่อนส่งรถยนต ์เป็นการน าแนวคดิในเรือ่ง Sharing Economy มาท าการ Digitize เพื่อใหเ้กดิ 
efficiency ในระบบขนส่ง และยงัสามารถเกบ้ขอ้มลูเพื่อน าไปต่อยอดบรกิารไดอ้กีหลากหลาย 

ช่วงท่ี 2 กลุ่มเป้าหมาย/การสร้างความต่าง (Target Customers/Differentiation) 
กลุ่มเป้าหมายคอืใคร และมกีารสรา้งจดุต่างจากคนอื่นอยา่งไร 

 กลุ่มเป้าหมายหลกัคอื พนกังานออฟฟิศทีต่อ้งการความสะดวกสบายในการเดนิทาง ไมต่อ้งหาที่
จอดรถเมือ่ตอ้งออกไปหาลกูคา้ นกัธุรกจิทีม่นีดัหมายประชุมสมัมนา นกัท่องเทีย่วทีต่อ้งการ
เดนิทางระหว่างโรงแรมและสถานทีท่่องเทีย่ว โดยรวมแลว้มผีูใ้ชบ้รกิารไมต่ ่ากว่า 1 ลา้นคน มลูค่า
ตลาด 5,000 ลา้นบาทต่อปี 

 กลุ่มเป้าหมายรองคอื ผูค้นทีต่อ้งการความเรง่ด่วนในการเดนิทาง 
 Application ทีแ่ตกต่างจากผูใ้หบ้รกิารรายอื่นคอื สามารถก าหนดค่าใชจ้า่ยและระยะเวลาในการ

เดนิทาง รวมถงึการใหบ้รกิารแบบเหมาตามระยะเวลาท าใหบ้รษิทัสามารถบรหิารค่าใชจ้่ายเองได้ 
ช่วงท่ี 3 ทิศทางธรุกิจและแผนในอนาคต (Strategies/Plan)  
เป้าหมายการท าธุรกจิคอือะไร และมองหาการสนบัสนุนอะไรบา้ง 

 เป้าหมายในการท าธุรกจิคอืการใหบ้รกิารใหค้รอบคลุมลูกคา้ใหม้ากทีสุ่ด โดยเริม่จากกรงุเทพ ขยาย
ไปยงัหวัเมอืงใหญ่ และประเทศในอาเซยีน 

 สิง่ทีต่อ้งการคอื Strategic Partner ในแต่ละเมอืงทีช่่วย operate ธุรกจิและเขา้ใจวถิทีอ้งถิน่ 
 

Contact: สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม 02 009 9504 email: contact@live-mkt.com 


