แนะนำ “LIVE”
แพลตฟอร์มเพื่อกำรลงทุนในธุรกิจ Startup
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“LIVE” คืออะไร
• “LIVE” คือ ระบบเครือข่ายอิเลคทรอนิคส์เพือ่ การระดมทุน (Funding Portal) และการซือ้ ขายหลักทรัพย์
(Electronics Trading Platform) ทาหน้าทีเ่ ป็ น Market place สาหรับธุรกิจประเภท SME และ Startup
ช่วยลดข้อจากัดในการระดมทุนเพือ่ นาเงินทุนไปใช้ในการขยายธุรกิจ เข้าถึงกลุม่ นักลงทุนทีแ่ สวงหา
ธุรกิจทีม่ นี วัตกรรมและการเติบโตสูง อีกทัง้ ช่วยให้เกิดสภาพคล่องในการลงทุน มีทางเลือกในการบริหาร
จัดการเงินลงทุน ทาให้เกิดการซือ้ ขายเปลีย่ นมือสาหรับนักลงทุนได้สะดวก รวดเร็ว
• “LIVE” ดาเนินงานโดย บริษทั ไลฟ์ ฟิ นคอร์ป จากัด โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นผูถ้ อื หุน้
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทาหน้าทีใ่ ห้บริการระดมทุนในรูปแบบ Equity
Crowdfunding และ ซือ้ ขายหลักทรัพย์ในลักษณะ Over The Counter
LIVE

LIVE ต่ำงจำก SET และ mai อย่ำงไร
• LIVE คือแพลตฟอร์มสาหรับการระดมทุนและการซือ้ ขายแลกเปลีย่ น ไม่กาหนดคุณสมบัตใิ นการเข้าจด
ทะเบียน (Listing Requirement) ไม่มกี ารกระจายหุน้ วงกว้างในลักษณะทีเ่ ป็ นบริษทั มหาชน เป็ นเพียง
การระดมทุนจากนักลงทุนเฉพาะกลุม่ ทีม่ คี วามรู้ ความเข้าใจความเสีย่ งในการลงทุนของธุรกิจ Startup
และ SME การซือ้ ขายเป็ นแบบเจรจาต่อรอง ไม่มกี ารจับคูซ่ อ้ื ขายอัตโนมัติ
เรือ่ ง
สถำนะ
ทุนชำระแล้ว
ผลกำรดำเนิ นงำน
กำรเสนอขำยหุ้นแก่ประชำชน
อื่นๆ

นำยทะเบียน
กำรซื้อขำยในตลำดรอง
วันที่ชำระเงิ น

คุณสมบัติ
SET
mai
บริษทั มหำชนจำกัด หรือนิ ติบุคคลที่มีกฎหมำยไทยจัดตัง้ ขึน้ โดยเฉพำะ
> 300 ล้ำนบำท
> 50 ล้ำนบำท
มีกำไรสุทธิ ในระยะเวลำ 2 ปี หรือ 3 ปี ล่ำสุดรวมกัน > 50 ล้ำนบำท
มีกำไรสุทธิ ในปี ล่ำสุด > 10 ล้ำนบำท
และปี ล่ำสุด > 30 ล้ำนบำท

LIVE
บริษทั จำกัด
ไม่กำหนดขัน้ ตำ่
ไม่กำหนดกำไรสุทธิ

> 15%/10% ของทุนชำระแล้ว ขึน้ อยู่กบั ทุน
> 15% ของทุนชำระแล้ว
ไม่กำหนดกำรกระจำยหุ้น
มีกำรกำกับดูแลกิ จกำรและกำรควบคุมภำยใน
กำรห้ำมขำยหุ้น (Silent Period) ขึน้ อยู่กบั
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อตกลงระหว่ำงบริษทั และผูถ้ ือหุ้น
มีกำรห้ำมขำยหุ้น (Silent Period)
แต่งตัง้ ให้บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) หรือบุคคลที่ตลำดหลักทรัพย์เห็นชอบเป็ นนำยทะเบียนหลักทรัพย์
ระบบจับคู่อตั โนมัติ (Auto-matching)
ระบบเจรจำต่อรอง (Dealing)
T+3
T+1

LIVE
สามารถหาข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี https://www.set.or.th/th/regulations/simplified_regulations/common_shares_p1.html

ธุรกิจประเภทใดสำมำรถเข้ำมำระดมทุนผ่ำน LIVE
• นิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนตามกฎหมายไทย
• ไม่มขี อ้ จากัดในเรือ่ งทุนจดทะเบียนขัน้ ต่า
• ไม่มขี อ้ จากัดในเรือ่ งผลประกอบการทีต่ อ้ งมีกาไร
• เป็ นธุรกิจทีไ่ ม่ทาผิดกฎหมาย
• เป็ นธุรกิจหรือไอเดียทีน่ ่าสนใจมีความคิดสร้างสรรในเชิงนวัตกรรมทีส่ ามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ทางธุรกิจ
• เป็ นธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพในการเติบโตสูง
• เป็ นธุรกิจทีไ่ ด้รบั ความสนใจจากนักลงทุน
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ธุรกิจ Startup/SME จะได้รบั ประโยชน์ อย่ำงไร
• สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้งา่ ยขึน้ เพือ่ นาเงินทุนไปขยายกิจการ
• มีตลาดรองเพือ่ การซือ้ ขายสาหรับ Startup และ SME ทีม่ ศี กั ยภาพ ช่วยลดต้นทุนในการระดมทุนได้
• นักลงทุนสามารถทาการเปลีย่ นมือหลักทรัพย์ผ่านตลาดรองได้ ช่วยให้มผี สู้ นใจลงทุนในธุรกิจนัน้ ได้มาก
ขึน้ และช่วยให้มลู ค่าของุรกิจเพิม่ ขึน้ ได้
• เป็ นช่องทางในการประชาสัมพันธ์บริษทั ให้เป็ นทีร่ จู้ กั มากขึน้ ต่อกลุม่ ผูล้ งทุนตรงเป้ าหมาย
• สามารถทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ตลอดจนชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ผา่ นระบบทีป่ ลอดภัยและมี
ความโปร่งใส
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นักลงทุนประเภทใดสำมำรถลงทุนซื้อขำยผ่ำน LIVE
• ธุรกิจ SME/Startup แม้จะมีศกั ยภาพในการเติบโต แต่เป็ นธุรกิจทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ดังนัน้ ผูท้ เ่ี ข้ามาลงทุนใน
ธุรกิจประเภทนี้ตอ้ งมีฐานะการเงินทีม่ นคงและมี
ั่
ความรูใ้ นการลงทุนเป็ นอย่างดี แบ่งประเภทนักลงทุนดังนี้
•
•
•
•

นักลงทุนสถาบันตามนิยามของสานักงานกลต. เช่น ธนาคาร บริษทั หลักทรัพย์ บริษทั ประกัน กองทุน เป็ นต้น
กิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital)
นิตบิ ุคคลร่วมลงทุน (Private Equity)
ผูล้ งทุนทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะตามนิยามของสานักงานกลต. เป็ นได้ทงั ้ บุคคลธรรมดาและนิตบิ ุคคล ทีม่ รี ายได้ต่อปี ไม่ต่า
กว่า 4 ล้านบาท หรือมีสนิ ทรัพย์รวมไม่ต่ากว่า 50 ล้านบาท และมีประสบการณ์ในการลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ปี

• นักลงทุนรายย่อยทัวไปยั
่ งไม่สามารถลงทุนหรือซือ้ ขายผ่าน LIVE แต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะจัดอบรม
สัมมนา ให้ความรูก้ ารลงทุนและความเสีย่ งในธุรกิจ SME/Startup ก่อนประเมินความพร้อมในอนาคต
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นักลงทุนจะได้รบั ประโยชน์ อย่ำงไร
• ได้รบั ข้อมูลทีค่ รบถ้วนมากขึน้ ช่วยในการประเมินความสาเร็จสาหรับการลงทุนในธุรกิจ Startup/SME
• มีระบบทีช่ ว่ ยให้มนใจในการจองซื
ั่
อ้ หรือลงทุนในธุรกิจ Startup/SME
• มีสภาพคล่องในการซือ้ ขายเปลีย่ นมือผูถ้ อื หลักทรัพย์ได้งา่ ยขึน้
• สามารถทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ตลอดจนชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ผา่ นระบบทีป่ ลอดภัยและมี
ความโปร่งใสมากขึน้ กว่าเดิม
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ขัน้ ตอนกำรสมัครใช้บริกำรเป็ นอย่ำงไร
• ผูส้ นใจใช้บริการทาการสร้างบัญชีผใู้ ช้ระบบและยืนยันผ่านอีเมล์
• ผูล้ งทุน: กรอกข้อมูลพร้อมส่งเอกสารยืนยันตัวตน (Known Your Customer, KYC)
เพือ่ ทาการตรวจสอบ สามารถเริม่ ใช้บริการได้ในเวลา 5 วันทาการ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั
ระยะเวลาอนุมตั กิ ารตัดบัญชีจากธนาคาร
• ผูป้ ระกอบการ: กรอกข้อมูลบริษทั พร้อมส่งเอกสาร ทีต่ อ้ งการระดมทุนผ่าน LIVE
สามารถเริม่ สร้าง Campaign ในการระดมทุนได้ในเวลา 10 วันทาการ
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กำรใช้บริกำรบน LIVE มีค่ำใช้จ่ำยอะไรบ้ำง
• ค่าใช้จา่ ยในการใช้บริการบน LIVE มีดงั นี้
สำหรับผูล้ งทุน
• ค่าสมาชิกรายปี
• ค่าธรรมเนียมการซือ้ ขาย (เรียกเก็บจากผูซ้ อ้ื และผูข้ าย)
• ภาษีมลู ค่าเพิม่

สำหรับผูป้ ระกอบกำร
• ค่าสมาชิกรายปี
• ค่าธรรมเนียมการเสนอขายหลักทรัพย์
• ภาษีมลู ค่าเพิม่

อัตราค่าธรรมเนียมในแต่ละประเภทจะมีการประกาศเป็ นทางการเมือ่ เริม่ เปิ ดดาเนินงาน
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สนใจบริกำรและติดตำมข่ำวสำรต้องทำอย่ำงไร
• เนื่องจาก LIVE อยูร่ ะหว่างการขออนุญาตในการประกอบธุรกิจจากสานักงานกลต. คาดว่าจะสามารถเปิ ด
ให้บริการอย่างเป็ นทางการในช่วงปลายปี 2560
• ผูท้ ส่ี นใจสามารถกรอกข้อมูลเพือ่ รับข่าวสารและติดตามข่าวสารเพิม่ เติมได้ท่ี
web: www.live-mkt.com
email: contact@live-mkt.com
FB: “LIVE Platform”
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