
                                                       
 

โอกาสส าหรับ Angel Invertors ในมาเลเซีย 

มาเลเซียและประเทศในภูมิภาคมีโอกาสในการลงทุนอีกมากส าหรับนักลงทุนอิสระ (angel investors) ที่ก าลัง              
มองหาธุรกิจใหมท่ีส่ร้างสรรค์และมีขีดความสามารถในระดับโลก    

Razif Abdul Aziz, Executive Director ข อ ง  Malaysia Business Angel Network (MBAN) ก ล่ า ว ว่ า           
การลงทุนในรูปแบบ angel investment ก าลังเติบโต  และระบบนิเวศน์ (ecosystem) ของธุรกิจ startup  
ก็มีความเคลื่อนไหวมากกว่าเมื่อ 10 ปีที่แล้ว   นอกจากนี้ จ านวนของูู้มีรายได้สูงซึ่งมีศักยภาพในการลงทุน
ทั้งในมาเลเซียและอาเซียนก็มีจ านวนมาก  อย่างไรก็ดี นักลงทุนยังคงขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนใน
รูปแบบใหม่  โดยหนึ่งในความท้าทายคือ ขาดหลักเกณฑ์พ้ืนฐานในการประเมินค่า รวมทั้งการประเมินค่า           
มีแนวโน้มที่จะสูงมากเกินไป เนื่องจากูู้ประกอบการคาดหวังต่อูลตอบแทนทางธุรกิจของตนเองสูง   

ูลจากการจัดกิจกรรม Pitching แสดงให้เห็นว่า นักลงทุนยังมีความสนใจในการลงทุนสูง แต่ก็ยังแสวงหา
ธุรกิจที่ใหู้ลตอบแทนสูงและมีการประเมินค่าอย่างหลักการ  ทั้งนี้ กลุ่มเครือข่ายนักลงทุน MBAN มีหวังว่า 
การลงทุนของภาคเอกชนที่เพ่ิมขึ้นจะไม่ได้เป็นแค่เพียงการ “เติมเต็ม” แต่จะเข้ามา “ทดแทน”การสนับสนุน
ทางการเงินจากภาครัฐได้ การลงทุนโดยเอกชนเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่จะส่งเสริมธุรกิจ startup เนื่องจาก
ภาคเอกชนย่อมมองหาธุรกิจทีจ่ะก่อให้เกิดูลก าไร ซึ่งจะท าให้ระบบสามารถเดินหน้าไปได้ โดยรัฐบาลไม่ควร
เข้ามาแทรกแซงในการลงทุนเพราะจะท าให้ไม่สามารถวัดูลส าเร็จไดแ้ละไมก่่อให้เกิดความยั่งยืน  

การลงทุนโดยภาคเอกชนอย่าง angel investment,  equity crowdfunding : ECF (การระดมทุนโดย        
การเสนอหุ้นตอบแทนแกูู่้ลงทุน) หรือ peer-to-peer lending  (การให้กูย้ืมเงินจากูู้ลงทุนโดยตรง)  ถือเป็น
วิธีการส่งเสริมธุรกิจ startups ที่จะสามารถช่วยลดช่องว่างจากการสนับสนุนของรัฐบาลที่มีจ ากัดและเงินทุน
ของูู้ก่อตั้งที่ไม่เพียงพอ  โดยูลประโยชน์ที่นักลงทุนอิสระได้รับคือ สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับการลงทุน
ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงที่มนีวัตกรรม  ทั้งนี้ วิธีการนี้สามารถท่ีจะขยายไปยังอุตสาหกรรมอ่ืนได้เช่นกัน 

มาตรการต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ทางภาษี และการู่อนคลายกฎระเบียบต่างๆ จะช่วย
กระตุ้น angel investment ให้เพ่ิมขึ้น  โดย MBAN ก าลังพยายามล็อบบี้ให้ภาครัฐให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ส าหรับการลงทุนทีเ่กี่ยวข้องอ่ืนๆ ซึ่งไม่ได้ใช้เทคโนโลยี (non-technology related investments) 
นอกจากนี้ หน่วยงาน Securities Commission อยู่ระหว่างพัฒนาตลาดทุนที่เป็น unlisted market ส าหรับ
ธุรกิจ startups  และ SMEs เพ่ือท าให้การลงทุนของนักลงทุนอิสระมีความคล่องตัว 

Razif มีความเห็นว่า การท าให้ angel investment เป็นที่นิยมและยอมรับมากข้ึนในอนาคต จะต้องมีตัวอย่าง
ธุรกิจ startup ที่ประสบความส าเร็จให้เห็นมากข้ึน อย่างไรก็ดี นักลงทุนจะต้องมีความเข้าใจด้วยว่า ธุรกิจ 
startup มีความเป็นไปได้ที่จะล้มเหลวสูง และูู้ที่จะประสบความส าเร็จได้นั้นต้องอาศัยเวลา  

ปัจจุบันจะยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าการลงทุนในรูปแบบ angel investment ในมาเลเซียมีปริมาณเท่าใด 
เพราะนักลงทุนอิสระทุกคนไม่ได้มาจดทะเบียนภายใต้ MBAN  แตส่มาชิกนักลงทุนอิสระภายใต้ MBAN             
ก็มีจ านวน 134 คน โดยมีประมาณการรายได้รวมทั้งหมด 123 ล้านริงกิต 
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ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต.   
มาเลเซียและไทยมีนโยบายเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกัน เช่น การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่
สินค้าและบริการ การสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital economy) รวมทั้งธุรกิจ startup ตามเป้าหมายสู่             
การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ในปี 2020 อย่างไรก็ดี ระบบนิเวศน์หรือ ecosystem ของธุรกิจ startup ใน
มาเลเซียถือว่ามีความก้าวหน้าและเป็นระบบมากกว่าประเทศไทย โดยภาครัฐมีการให้สิทธิพิเศษทางภาษีแก่
นักลงทุนอิสระ (angel investor) ท าใหเ้กิดการรวมกลุ่มของูู้มีรายได้สูงอย่างเป็นระบบ อาทิ Malaysia 
Business Angel Network (MBAN) หรือ Cradle Fund  และเกิดเวทีที่เปิดโอกาสให้ธุรกิจ startup ใหม่ๆ 
มาน าเสนอแนวคิดและหาแหล่งเงินทุนเพื่อต่อยอดการด าเนินธุรกิจ  ตัวอย่างความส าเร็จของธุรกิจ startup ที่
เกิดหรือก่อตั้งขึ้นในมาเลเซียและประสบความส าเร็จในระดับโลกอย่างเช่น GrabTaxi    

นอกจากนี้ เมื่อมองไปถึงระบบการศึกษาในมาเลเซีย จะเห็นได้ว่าระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพถึอเป็น
ปัจจัยหรือองค์ประกอบส าคัใใน ecosystem ของธุรกิจ startup  ทั้งนี้ มาตรฐานการศึกษาของมาเลเซีย
โดยรวมค่อนข้างสูงกว่าประเทศไทย รัฐบาลมาเลเซียให้ความส าคัใกับการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นพื้นฐานบังคับและมีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ มากกว่าการท่องจ าและการสอบแข่งขัน   

หากประเทศไทยต้องการจะพัฒนาธุรกิจ startup ประเทศไทยควรมีการศึกษาระบบนิเวศน์ของมาเลเซีย และ
น าไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  โดยให้องค์กรภาคเอกชนเป็นูู้ขับเคลื่อนหลัก ส่วนภาครัฐควรมุ่งเน้นการ
ปฏิรูประบบการศึกษา การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ธุรกิจ การปรับปรุง/แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นปัใหา
อุปสรรคต่อการลงทุน  การพัฒนามาตรการด้านภาษีและเงินทุน  รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของ
นักลงทุนอิสระอย่างเป็นระบบ   

ที่มา : http://www.thestar.com.my/business/business-news/2016/09/19/good-prospects-for-
angel-investors-in-malaysia/ 
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