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Angel บริหารพอรต์ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยอย่างไร 
HIGHLIGHT : 

• บทบาทของ Angel และแนวทางการจดัการการลงทุน (Portfolio Management) หลงัการรว่มลงทุนกบัสตารท์อพั ผ่าน
กระบวนการต่างๆ อาท ิแนวทางการตดิตามผลการด าเนินงานทางธุรกจิของสตารท์อพั การวดัมลูค่าการลงทุน และ
การรกัษาสทิธขิองนกัลงทุนตามขอ้ตกลงการร่วมทุน ซึง่เป็นกลยุทธท์ี ่Angel ควรน ามาพจิารณาในช่วงภาวะเศรษฐกจิ
ถดถอย 

 
เวลาในการอ่าน 3  นาท ี

 
 จากบทความที่เคยพูดถึง สตารท์อพัสิงคโปรฝ่์าวิกฤตโควิด-19กนัอย่างไร โดย Angel Central* (การรวมตวัของ

กลุ่มนักลงทุน Angel ในประเทศสงิคโปร์ ทีส่นใจการระดมทุน ร่วมลงทุนและสนับสนุนสตารท์อพัทีม่คีุณภาพในเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต้) ซึง่พูดถงึการรบัมอืของธุรกจิสตารท์อพัในสถานการณ์โควดิ-19 และเมื่อวนัที ่30 พฤษภาคม ทีผ่่านมา Angel Central 

ได้จัดอบรม AngelCentral MasterClass ส าหรับนักลงทุน Angel ในหัวข้อ “การบริหารกลุ่มหลักทรพัย์ลงทุนในช่วง

เศรษฐกิจถดถอย” โดย Lim Der Shing Partner, AngelCentral ซึง่ประสบความส าเรจ็ในการสรา้งธุรกจิ และผนัตวัเองมาเป็น

นกัลงทุน ไดม้าแชรม์ุมมองและแบ่งปันประสบการณ์ดา้นการร่วมลงทุนกบัสตารท์อพัในช่วงภาวะวกิฤต ิ 

 

 

เนื้อหาการอบรมในครัง้นี้ ไดพู้ดครอบคลุมถงึกระบวนการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้หลงัจากทีน่ักลงทุน Angel ไดร้่วมลงทุนใน

สตารท์อพั อาท ิแนวทางการตดิตามผลการด าเนินงานทางธุรกจิของสตารท์อพั การวดัมูลค่าการลงทุน และการรกัษาสทิธขิอง

นักลงทุนตามขอ้ตกลงการร่วมทุน รวมถงึมุมมองการจดัการการลงทุนในช่วงเศรษฐกจิชะลอตวั โดยยกตวัอย่างกรณีศกึษาจาก

วกิฤตโควดิ 19 ซึง่มมีุมมองและแนวคดิทีน่่าสนใจดงันี้  

 

 

https://www.set.or.th/set/enterprise/article/detail.do?contentId=6908
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บทบาทและหน้าท่ีของนักลงทุน Angel หลงัการรว่มลงทุนในสตารท์อพั (Post-Investment) ประกอบดว้ย  

• การตดิตามการด าเนินธุรกจิของสตารท์อพั โดยใหค้วามส าคญักบัรายงานความคบืหน้าทีส่ตารท์อพัสง่ใหร้ายเดอืนหรอื

หรอืรายไตรมาส  ซึง่นกัลงทุนควรท าความเขา้ใจสถานภาพทางการเงนิ และตวัชีว้ดัส าคญัต่างๆ เช่นรายรบั รายจ่าย กระแสเงนิ

สด และ Run way การด าเนินการทางธุรกจิ เช่น อตัราการเตบิโตของยอดขาย แผนการขาย แผนการพฒันาผลติภณัฑ ์เป็นตน้ 

นอกเหนือจากการตดิตามรายงานแลว้ นักลงทุนควรรกัษาระดบัความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูก้่อตัง้สตารท์อพั ผ่านการนัดพบแบบเป็น

ทางการหรอืไม่เป็นทางการ เพื่อพูดคุย แบ่งปันประสบการณ์ รวมถึงให้ค าปรกึษาและความช่วยเหลอืด้านต่างๆ เช่นแนะน า

ลกูคา้ supplier หรอื เครอืขา่ยนกัลงทุน ตามความช านาญของนกัลงทุน ซึง่หากลกัษณะการใหค้ าปรกึษานัน้ใชเ้วลาค่อนขา้งมาก 

ทัง้สองฝ่ายควรมขีอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อก าหนดบทบาทของนักลงทุนในฐานะทีป่รกึษา ตามความเหน็ชอบของทัง้

สองฝ่าย  

• ศกึษารายละเอยีดต่างๆ ในขอ้ตกลงการร่วมทุน เพื่อท าความเขา้ใจขอ้ก าหนดและสทิธทิางกฎหมาย ขอ้ปฏบิตัขิองนกั

ลงทุน เช่น การลงนามในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี การลงนามในเอกสารต่างๆ ที่ขอ้ตกลงการร่วมทุนก าหนดให้ขอความ

ยนิยอมจากนักลงทุนก่อน นอกจากนี้ นักลงทุนควรติดตาม Corporate Actions ส าคญัๆ เช่น การระดมทุนรอบใหม่ (Future 

Round) การขายกจิการ (Secondary Sales & Exits) หรอืกรณีเลกิกจิการ (Distressed Situation) ทัง้นี้เพื่อรกัษาสทิธขิองตน

และทราบแนวทางปฏบิตัใินกรณีต่างๆ โดยในประเดน็น้ี วทิยากรไดย้กตวัอย่างการใชส้ทิธกิารลงทุนตามสดัสว่น เมื่อมกีารระดม

ทุนรอบใหม่ และตวัอย่างการไกล่เกลีย่ เจรจาหรอืด าเนินการตามกฎหมาย เมื่อผูก้่อตัง้สตารท์อพักระท าผดิเงื่อนไขขอ้ตกลงการ

ร่วมทุน  

• บนัทกึรายละเอยีดการลงทุนในสตารท์อพัทีไ่ดร้่วมลงทุนไปทัง้หมด เพื่อตดิตาม และวดัมูลค่าการลงทุน โดยใชต้วัชีว้ดั

ต่างๆ เช่น Internal Rate of Return, Unrealized Gain, Realized Gain, Total Value Paid In* ซึง่วธิกีารค านวณดงักล่าวเป็นวธิี

ทีไ่ดร้บัความนิยมในกลุ่มนกัลงทุนสถาบนั VC และ Private Equity นกัลงทุนสามารถคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิและสามารถใช ้excel 

ในการค านวณ โดยวทิยากรเสรมิว่า การบนัทึกมูลค่าการลงทุนในสตารท์อพัเมื่อเทียบกบัสินทรพัยอ่ื์นๆ นัน้ควรบนัทึก

มูลค่าตามเงินลงทุนจริง และควรปรบัมูลค่าการลงทุนในสตารท์อพัเมื่อมีเหตกุารณ์ Exits หรอื Write Off เท่านัน้ ซึง่ถอื

เป็นการรบัรูก้ าไรและขาดทุนจรงิ ดงันัน้วธิกีารวดัมลูค่าดงักล่าวจะช่วยลดจติวทิยาอคต ิ(Psychological Bias) ทีอ่าจเกดิขึน้เมื่อ

มูลค่าทางธุรกจิของสตาร์ทอพัปรบัตวัสูงขีน้ในรอบการระดมทุนต่อๆ ไป รวมถึงอาจจะท าให้นักลงทุนเกดิความรู้สกึว่าผลการ

ลงทุนใหผ้ลตอบแทนทีด่ ีทัง้ๆ ทีต่ามความเป็นจรงิ เป็นเพยีงก าไรทีย่งัไม่สามารถไถ่ถอนเป็นเงนิสดได ้ทีส่ าคญัยิง่กว่านัน้ การ

ลงทุนในสตารท์อพัตอ้งถอืครองระยะยาวและยงัต้องเผชญิความเสีย่งทีจ่ะเกดิการขาดทุนหรอืสญูเสยีเงนิต้น เช่น ในกรณีวกิฤต

โควดิ 19 เป็นต้น ดงันัน้การบนัทกึมูลค่าโดยใช้เงนิลงทุนตามจรงิ จะช่วยป้องกนัไม่ใหน้ักลงทุนเพิม่การลงทุนในสตารท์อพัใน

สดัสว่นทีส่งูจนเกนิไป เมื่อเทยีบกบัสนิทรพัยอ์ื่นๆ ของนกัลงทุน 

• ระหว่างการบรรยาย วทิยากรไดย้กตวัอย่างกรณีศกึษาทีเ่กีย่วกบัการพจิารณาการร่วมลงทุนในการระดมทุนรอบต่อไป 

(Follow on Round) โดยใหค้ าแนะน าว่า นกัลงทุน  Angel ควรมหีลกัเกณฑก์ารลงทุนใน Follow on เช่น จ านวนเงนิสงูสดุส าหรบั

การลงทุนในแต่ละสตาร์ทอัพ และหลักเกณฑ์วิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจโดยพิจารณาจากอัตราการเติบโตของธุรกิจ 

คุณลกัษณะ แนวทางการท างาน และพฤตกิรรมของผูป้ระกอบการหลงัจากร่วมลงทุน รวมถงึปัจจยัแวดลอ้มอื่นๆ เช่น นักลงทุน

ที่จะเขา้ร่วมลงทุนในรอบต่อไป โดยยกตวัอย่างเหตุการณ์จรงิจากสตาร์ทอัพสองบรษิทัที่ขอเพิม่ทุนในช่วงวกิฤตโควดิ โดยใน

กรณีของบรษิทั A ผูป้ระกอบการอธบิายถงึความจ าเป็นในการเพิม่ทุน สถานการณ์การแขง่ขนัในอุตสาหกรรม วตัถุประสงคก์าร
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ใชเ้งนิทุน และผูป้ระกอบการจะเพิม่เงนิลงทุนสว่นของตวัเองในการเพิม่ทุนครัง้นี้ดว้ย ในขณะทีบ่รษิทั B ตอ้งการระดมทุนจากนกั

ลงทุนเพยีงอย่างเดยีว ถงึแมว้่าทางผูป้ระกอบการมเีงนิทุนสว่นตวัทีจ่ะสามารถร่วมลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ต่อไป ซึง่ตวัอย่างทัง้

สองกรณีนี้ สง่ผลต่อความเชื่อมัน่และความกงัวลของนกัลงทุน ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจว่าจะร่วมลงทุนต่อหรอืไม่  

• ก่อนจบการอบรมในครัง้นี้ วทิยากรได้ให้ขอ้มูลเพิม่เติมด้านการบรหิารจดัการการลงทุนในช่วงวกิฤต ซึ่งใช้แนวทาง

เดียวกนักบันักลงทุนสถาบนั โดยแบ่งสตาร์ทอพัออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อติดตามสถานการณ์ และใช้กลยุทธ์การด าเนินธุรกจิที่

แตกต่างกนั ดงันี้ 

 กลุ่มแรก คือกลุ่มธรุกิจท่ีได้รบัอานิสงสจ์ากวิกฤตโควิด-19 ไดแ้ก่ eLearning, Healthcare, eCommerce, Delivery/ 

Logistics gaming ซึ่งวิทยากรให้ความเหน็ว่า สตาร์ทอพัที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจดงักล่าวต่างได้รบัอานิสงส์จากมาตรการปิดเมอืง

ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งหากไม่ใช่เป็นบรษิัทที่เป็นผู้น าในกลุ่มอุตสาหกรรมนัน้ๆ กอ็าจจะไม่ได้รบัความสนใจจากนักลงทุนในแง่ 

เงนิทุนสนบัสนุน สว่นกลยุทธท์างธุรกจิทีแ่นะน าคอื ด าเนินตามแผนธุรกจิเดมิ ร่วมกบัการประเมนิความตอ้งการของลกูคา้อกีครัง้ 

หลงัจากทีธุ่รกจิต่างๆ เริม่กลบัมาใหบ้รกิารตามปกต ิรวมถงึสรา้งความแขง็แกร่งและความพรอ้มทางส าหรบัโอกาสทางธุรกจิใน

อนาคต 

กลุ่มท่ีสอง คือกลุ่ม Neutral ซึ่งครอบคลุมกลุ่มธุรกจิทีไ่ม่ได้รบัผลกระทบ หรอือาจจะได้รบัผลกระทบเพยีงเลก็น้อย 

ไดแ้ก่ ธุรกจิ SaaS IOT  เป็นต้น ส าหรบักลุ่มนี้เน้นการลดค่าใชจ้่ายทีไ่ม่จ าเป็นเพื่อยดืรนัเวยใ์หค้รอบคลุมอย่างน้อย 18 เดอืน 

ปรบัรปูแบบการสือ่สารเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และขยายธุรกจิหากเป็นไปไดแ้ละเหมาะสม 

กลุ่มท่ีสาม คือกลุ่มท่ีได้รบัผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ในทางลบ ได้แก่ ธุรกจิที่เกี่ยวกบัการท่องเที่ยว ธุรกจิ

ด้านการจดังานสมัมนาขนาดใหญ่ เป็นต้น โดยกลยุทธ์ที่แนะน าส าหรบัสตาร์ทอพัที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ คอืการลด

ค่าใชจ้่ายรอ้ยละ 50 – 70 เพื่อยดืรนัเวยใ์หค้รอบคลุมอย่างน้อย 24 เดอืน โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัคอืรอดพน้วกิฤต เพื่อรอเวลาให้

สถานการณ์ฟ้ืนตวั   

กลุ่มท่ีส่ี คือกลุ่มท่ีไปต่อไม่ได้ ซึง่จะต้องด าเนินการตามกระบวนการเลกิกจิการ และรบัรูมู้ลค่าการลงทุน (ขาดทุน) 

เมื่อเสรจ็สิน้กระบวนการ 

Lim Der Shing กล่าวเสรมิว่าในช่วงวกิฤต ควรมกีารจดัประชุมพูดคุยในกลุ่มผู้ก่อตัง้สตาร์ทอพัที่อยู่ในกลุ่มการลงทุน เพื่อให้

ผูป้ระกอบการได้แลกเปลีย่นมุมมอง และวธิกีารต่างๆ ทีไ่ดด้ าเนินการในช่วงวกิฤต แทนทีจ่ะเป็นค าแนะน าจากนักลงทุนเพยีง

อย่างเดยีว ซึง่พบว่าการจดัประชุมดงักล่าว ช่วยใหผู้ก้่อตัง้สตารท์อพัสามารถตดัสนิใจ ด าเนินการดา้นต่างๆ ไดเ้รว็ขึน้ เมื่อไดฟั้ง

ประสบการณ์ตรงจากผูป้ระกอบการคนอื่นๆ  

สุดทา้ยไดฝ้ากขอ้คดิไวว้่า การลงทุนในสตารท์อพัเป็นการลงทุนทีถ่อืเป็นการเรยีนรูต้ลอดเวลา ซึง่ในช่วงสถานการณ์ปกต ินัก

ลงทุนต่างต้องคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบัธุรกจิและเรยีนรูเ้กีย่วกบัอุตสาหกรรมทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็อยู่เสมอ ซึง่ภาวะวกิฤตนี้ก็

ถอืเป็นทัง้บทเรยีนและบททดสอบความอดึ ความอดทน รวมถงึความสามารถในการรบัความทา้ทายทีเ่กดิขึน้ของนักลงทุนและ

ผูป้ระกอบการ ซึง่นกัลงทุนและผูป้ระกอบการควรถอืว่าเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้เป็นขอ้สงัเกต ขอ้เตอืนใจและเป็นประสบการณ์

การลงทุน ทีส่ามารถน ามาปรบัแนวทางการลงทุนในสตารท์อพักนัต่อไป   
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*อตัราผลตอบแทน IRR    

Realised Gain = Sale Price – (Cost of Investment + Dividend Paid) 

Unrealised Gain = Current Value of Investment – Cost of Investment 

*Total Value Paid In (Times) = Current Value of Investment / Cost of Investment 

เรียบเรียงจาก กิจกรรมการอบรม Angel Central MasterClass Webinar: Portfolio Management in Times of Recession 

https://www.angelcentral.co/ 

 
สรุปโดย ดร.ธนรรภรณ์ เศรษฐจ์นิดา (อ.แนน)  
มถุินายน  2563 
 
  


