
คุณสมบัติของผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (angel investor) 

กรณี
ที่ 

ความรู้หรือประสบการณ ์และ  

ฐานะการเงิน 

ประเภทผู้ลงทุน 

ความรู้หรือประสบการณ์ ฐานะการเงิน  
(อย่างใดอยา่งหนึ่ง) 

สินทรัพย์สุทธิ ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ต่อป ี เงินลงทุน1 
1 ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ  

(บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรส) 
มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ เป็นเวลา 
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี 

- มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรอื 
การลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (SME) หรอืวิสาหกจิเริ่มต้น 
(startup)  

- เคยประเมินคุณค่าหรือให้คำปรึกษา 
ด้านธุรกจิให้แก่วิสาหกจิขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจ
เริ่มต้น (startup) 

ไม่น้อยกวา่  
50 ล้านบาท2 

- ไม่น้อยกวา่  
4 ล้านบาท 

 

ไม่น้อยกวา่  
10 ล้านบาท  

หรือ 
ไม่น้อยกวา่  
20 ล้านบาท 

(ในกรณีที่นับรวม
เงินฝาก) 

2 ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ  
(นิติบุคคล3) 

- ไม่น้อยกวา่ 
100 ล้านบาท 

- ไม่น้อยกวา่  
20 ล้านบาท  

หรือ 
ไม่น้อยกวา่  
40 ล้านบาท 

(ในกรณีที่นับรวม
เงินฝาก) 

 
  

 
 1 เงินลงทุน หมายถึง เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

2 สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น 
 3 ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล ให้พิจารณาคุณสมบัติด้านฐานะการเงินจากงบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 

[แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564] 
  
 



คุณสมบัติของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ 

กรณี
ที่ 

ความรู้หรือประสบการณ ์และ  

ฐานะการเงิน 

ประเภทผู้ลงทุน 

ความรู้หรือประสบการณ์ ฐานะการเงิน 
(อย่างใดอยา่งหนึ่ง) 

สินทรัพย์สุทธิ ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ต่อป ี เงินลงทุน4 
1 ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ  

(บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรส) 
มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้  

- มีประสบการณ์การลงทนุย้อนหลัง 
ในสินทรัพย์เส่ียงเป็นประจำและต่อเนื่อง 

- มีประสบการณ์การทำงานด้าน 
การบริหารการเงินและการลงทุน 

- มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ 
ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ 

- เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผน 
การลงทุนทีไ่ด้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน 

- ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 
ดังนี้ 
* Chartered Financial Analyst (CFA)  
* Certified Investment and 

Securities Analyst (CISA) 
* Chartered Alternative 

Investment Analyst (CAIA) 
* Certified Financial Planner (CFP) 
* หลักสูตรที่สำนักงานประกาศกำหนด

ตามข้อ 6 วรรคสอง 

ไม่น้อยกวา่  
60 ล้านบาท5 

- ไม่น้อยกวา่  
6 ล้านบาท 

 

ไม่น้อยกวา่  
15 ล้านบาท  

หรือ 
ไม่น้อยกวา่  
30 ล้านบาท 

(ในกรณีที่นับรวม
เงินฝาก) 

2 ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ  
(นิติบุคคล6) 

- ไม่น้อยกวา่ 
150 ล้านบาท 

- ไม่น้อยกวา่  
30 ล้านบาท  

หรือ 
ไม่น้อยกวา่  
60 ล้านบาท 

(ในกรณีที่นับรวม
เงินฝาก) 

  

 
 4 เงินลงทุน หมายถึง เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

5 สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น 
 6 ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล พิจารณาคุณสมบัติด้านประสบการณ์หรือความรู้จากบุคคลธรรมดาที่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจลงทุนของนติิบุคคลนั้น และคุณสมบัติดา้นฐานะการเงินจาก 
งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 

[แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564] 
  
 



คุณสมบัติของผู้ลงทุนรายใหญ่ 

กรณี
ที่ 

ความรู้หรือประสบการณ ์และ  

ฐานะการเงิน 

ประเภทผู้ลงทุน 

ความรู้หรือประสบการณ์ ฐานะการเงิน 
(อย่างใดอยา่งหนึ่ง) 

สินทรัพย์สุทธิ ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ต่อป ี เงินลงทุน7 
1 ผู้ลงทุนรายใหญ่  

(บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรส) 
มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้  

- มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลัง 
ในสินทรัพย์เส่ียงเป็นประจำและต่อเนื่อง 

- มีประสบการณ์การทำงานด้าน 
การบริหารการเงินและการลงทุน 

- มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ 
ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ 

- เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผน 
การลงทุนทีไ่ด้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน 

- ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 
ดังนี้ 
* Chartered Financial Analyst (CFA)  
* Certified Investment and 

Securities Analyst (CISA) 
* Chartered Alternative 

Investment Analyst (CAIA) 
* Certified Financial Planner (CFP) 
* หลักสูตรที่สำนักงานประกาศกำหนด

ตามข้อ 7 วรรคสอง 

ไม่น้อยกวา่  
30 ล้านบาท8 

- ไม่น้อยกวา่  
3 ล้านบาท 

 

ไม่น้อยกวา่  
8 ล้านบาท  

หรือ 
ไม่น้อยกวา่  
15 ล้านบาท 

(ในกรณีที่นับรวม
เงินฝาก) 

2 ผู้ลงทุนรายใหญ่  
(นิติบุคคล9) 

- ไม่น้อยกวา่ 
75 ล้านบาท 

- ไม่น้อยกวา่  
15 ล้านบาท  

หรือ 
ไม่น้อยกวา่  
30 ล้านบาท 

(ในกรณีที่นับรวม
เงินฝาก) 

 

 
 7 เงินลงทุน หมายถึง เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

8 สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น 
 9 ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล พิจารณาคุณสมบัติด้านประสบการณ์หรือความรู้จากบุคคลธรรมดาที่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจลงทุนของนติิบุคคลนั้น และคุณสมบัติดา้นฐานะการเงินจาก 
งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 

[แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564] 
  
 


