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ห้องเรียนผูป้ระกอบการ 
มิถนุายน  2559 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

เปิดโลก Startup  
ตอน: Angel Investor vs. Venture Capitalist ใครคือคนท่ีใช่ส าหรบั Startup 
 

เงนิทุนในการเริม่ตน้ท าธุรกจิ เป็นสิง่ส าคญัอนัดบัตน้ๆ ทีผู่ป้ระกอบการจะตอ้งใหค้วามส าคญัอยา่งมาก  โดยสว่นใหญ่
ของการเริม่ตน้กจ็ะใชเ้งนิทุนของตนเองและครอบครวัหรอืผูใ้กลช้ดิ (Bootstrap) ธุรกจิ Startup กเ็ช่นกนัทีม่จีุดเริม่ตน้
ของการลงทุนเป็นเช่นน้ี การท าธรุกจิ Startup เกอืบทัง้หมดนัน้ จะไมม่สีนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน (Tangible Asset) เช่น 
อาคาร ทีด่นิ เครื่องจกัร ฯลฯ แต่สนิทรพัยข์อง Startup ในชว่งเริม่ตน้จะเป็นแค่ Idea ทีร่อการทดสอบเพื่อพฒันาเป็น
รปูแบบผลติภณัฑต่์อไป 

ดงันัน้เงนิทุนของธุรกจิ Startup จงึไม่ใช่สนิเชื่อในระบบสถาบนัการเงนิ ในธุรกจิ Startup เงนิทุนจะมาจากผูล้งทุน 2 
ประเภทใหญ่ๆ คอื Angel Investor และ Venture Capitalist หรอื VC  

Angel Investor หรอืเรียกสัน้ๆ ว่า Angels เป็นผูล้งทุนหรอืกลุ่มบุคคลทีใ่ชเ้งนิตวัเองมารว่มลงทุนกบับรษิทั Startup 

ถูกจดัเป็นบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลทีร่วยมาก  หรอืทีเ่รามกัจะเหน็ตวัย่อว่า HNIs (High Net-worth Individuals) ซึง่อาจ
เป็นเจา้ของธุรกจิทีป่ระสบความส าเรจ็  มปีระสบการณ์ทางธุรกจิมามากและยาวนาน อาจจะยงัคงท าธุรกจิอยูห่รอื
เกษยีณตวัเองไปแลว้ หรอืเป็นผูท้ีเ่คยท าธุรกจิ Startup มาก่อน Angels ถอืเป็นผูท้ีม่บีทบาทสงูมากในช่วงเริม่ตน้ 
ธุรกจิ สามารถชว่ยเหลอืใหค้ าแนะน าแก่ Startup ทัง้เรื่องของการลงทุน ความรูท้างธุรกจิหรอืแมแ้ต่เครอืขา่ยธุรกจิที่
ตนเองม ีAngels มกัจะลงทุนกบั Startup ในช่วง Seed และ Early Stage ซึง่เป็นช่วงทีก่ าลงัทดสอบและพฒันา
ผลติภณัฑ ์(Prototype) โดยทีย่งัไมม่รีายไดก้ลบัเขา้มา Angels จงึเป็นผูท้ีม่คีวามเสีย่งทีส่งูมาก เพราะถา้กจิการไม่
สามารถด าเนินต่อไปได ้Angels จะไมไ่ดร้บัอะไรคนืกลบัมาเลย วงเงนิในการลงทุนของ Angels จะอยู่ในช่วงระหว่าง 
250,000 ถงึ 2 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ วงเงนิน้ีจะแตกต่างกนัไปตามภูมภิาคของโลก ส าหรบัในประทศไทยจะอยูใ่นชว่ง 
100,000 ถงึ 1 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ โดยจะแลกกบัหุน้จ านวนหนึ่ง  ซึง่จะใหผ้ลตอบแทนเป็นตวัเงนิในอนาคต หาก 
Startup ประสบความส าเรจ็ ทัง้น้ี อาจไดร้บัเป็นเงนิปนัผลจากการท าธุรกจิและมผีลก าไร  หรอืการไดร้บัผลตอบแทน
จากการทีบ่รษิทัถูกขายใหก้บับรษิทัทีใ่หญ่กว่า และบรษิทัใหญ่ๆ นัน้ ซือ้หุน้จากผูถ้อืหุน้เดมิทุกคน หรอืการไดร้บั
ผลตอบแทนจากมลูค่าหุน้ทีส่งูขึน้มากจากการน าบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหุน้   

Venture Capitalist หรอื VC เป็นกองทุนทีร่วบรวมเงนิลงทนุมาจากผูล้งทุนอื่นๆ ทีส่นใจร่วมทุน โดยทัว่ไป VC จะ
มรีะยะเวลาลงทุนประมาณ 3-5 ปี และจะมกีารลงเงนิเป็นรอบๆ ตาม Stage ของธุรกจิ VC จะเริม่เขา้มามบีทบาท
ในช่วงทีธุ่รกจิมคีวามตอ้งการดา้นเงนิทุนทีส่งู ถา้พดูตามศพัท ์Startup กค็อื VC จะเขา้มาลงทุนตัง้แต่ระดบั Series A 
(Growth / Survival Stage) ขึน้ไป ระยะนี้เป็นระยะทีธุ่รกจิเริม่มรีายไดเ้ขา้มาแลว้ เป็นช่วงทีม่กีารปรบัปรุงผลติภณัฑ์
เพื่อตอ้งการขยายกจิการหรอืขยายฐานลกูคา้ใหก้วา้งขึน้ หรอืเขา้สูต่ลาดใหม่ๆ  วงเงนิทีใ่ชใ้นการสนบัสนุนธุรกจิใน
ระยะ Series A จะอยู่ที ่2-15 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ซึง่เป็นวงเงนิทีส่งูกว่าที ่Angels จะลงทุนได ้ โดยแลกกบัหุน้รว่มกบั
การขอเขา้มามสีว่นร่วมในการด าเนินงาน เช่น อาจขอทีน่ัง่ในบอรด์ การมสีว่นร่วมในการบรหิารกจิการ เป็นตน้ เมื่อ
ธุรกจิเตบิโตและตอ้งขยายกจิการต่อเนื่องกจ็ะมกีารขอเงนิทุนในรอบ Series B (Expansion/Rapid Growth Stage) 
และ C  (Maturity Stage) ต่อไป  ซึง่ VC กจ็ะไดส้ดัสว่นของหุน้จากผูป้ระกอบการมากขึน้ 
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เมื่อ VC สนใจร่วมลงทุนกบัธุรกจิใดๆ จะท าการยื่นขอ้เสนอเบือ้งตน้หรอื Term Sheet ซึง่จะมกีารเจรจาต่อรองกบั
ผูป้ระกอบการตามเงื่อนไขใน Term Sheets รวมทัง้จะมกีารท า Due Diligence และวเิคราะหผ์ลจากการท า Due 
Diligence เพื่อปรบัปรุงเงื่อนไขต่างๆ ก่อนจะออกเอกสารการเขา้ร่วมทุนกบัผูป้ระกอบการอย่างเป็นทางการต่อไป 

นอกจากการใหเ้งนิลงทุนแลว้ VC ยงัใหค้ าปรกึษาทางดา้นการเงนิ รวมถงึการใหค้ าปรกึษาในการบรหิารกจิการ เพื่อให้
สามารถเตบิโตไดอ้ย่างรวดเรว็  และอย่างทีท่ราบกนัว่า ธุรกจิเริม่ตน้นัน้มคีวามเสีย่งสงู VC เมื่อเขา้มาลงทุนในธุรกจิ
เริม่ตน้กม็คีวามเสีย่งสงูเช่นเดยีวกนั ถงึแมจ้ะมทีมีงานวเิคราะหท์ีส่นบัสนุนขอ้มลูการลงทุนเป็นอย่างด ี ดงันัน้ การ
ลงทุนของ VC จงึตอ้งการผลตอบแทนทีส่งู  เพื่อใหส้ามารถชดเชยกบัการขาดทุนจากกจิการอื่นๆ ทีล่ม้เหลว เมื่อธุรกจิ
เริม่ตน้เตบิโตและขยายตวัตามทีค่าดหวงั VC กจ็ะหาจงัหวะทีเ่หมาะสมทีจ่ะถอนตวั (Exit) เพื่อท าก าไรจากเงนิลงทุน 
โดยวธิกีารต่างๆ ที ่VC อาจเลอืกเป็นทางออก ไดแ้ก่ การขายหุน้ใหแ้กก่จิการขนาดใหญ่ทีม่คีวามสนใจซือ้  การน า
บรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์หรอื การควบรวมกบักจิการอื่นและมกีารแลกหุน้กนั VC จะไดร้บัผลตอบแทน
จากหุน้นัน้ แต่จะไม่ไดใ้นทนัท ีเป็นตน้ 

ดงันัน้ ทัง้ Angels และ VC ต่างกม็คีวามส าคญัต่อ Startup ทัง้นัน้ แต่การทีน่กัลงทุนทัง้ 2 ประเภทจะลงทุนกบั Startup 
นอกจากการลงทุนตาม Stage การเตบิโตของ Startup แลว้ ยงัมปีจัจยัอื่นๆ อกีทีต่อ้งน ามาพจิารณาตดัสนิใจร่วมลงทุน
ดว้ย อาทริปูแบบการท าธุรกจิ หรอืแมแ้ต่ตวัผูป้ระกอบการและทมีงาน เป็นตน้ 

 

บทความโดย... 

ปิยารมย ์ปิยะไทยเสรี 

ฝา่ยพฒันาความรูผู้ป้ระกอบการ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 


