
คู่่�มือืฉบับััย่�อเกี่่�ย่ว
กี่บััสินิเชื่ื�อสิตาร์ท์
อพั 

Start Up Loans

startuploans.co.uk 
startuploans#

https://www.startuploans.co.uk/?utm_source=toolkit-pdfs&utm_medium=front-cover&utm_campaign=essential-guide
https://www.startuploans.co.uk/?utm_source=toolkit-pdfs&utm_medium=front-cover&utm_campaign=essential-guide


สิาร์บัญั

2

สิาร์บัญั

1. สิ นิเชื่ ื �อสิตาร์ท์อพั (Start Up Loan) คู่ อือะไร์?                  3

2. ฉนัจะสิมืคัู่ร์ขอสิ นิเชื่ ื �อสิตาร์ท์อพัไดอ้ย่ �างไร์?                   4

3. คู่ร์คู่ อืผ ่จ้ดัหาเง นิให?                                                               5

4. จะเกี่ ดิอะไร์ข ึน้เมื ื �อฉนัไดร้์ บััสิ นิเชื่ ื �อแลว้?                        6 

คู่่�มือืฉบับััย่�อเกี่่�ย่วกี่บััสินิเชื่ื�อสิตาร์ท์อพั 

British Business Bank | Start Up Loans



1. สิ นิเชื่ ื �อสิตาร์ท์
อพั (Start Up 
Loan) คู่ อือะไร์?

ส นิเช ือ่สตารท์อพัเป น็ส นิเช ือ่สว่นบคุคลส ำาหร บัผ ู ้
ท ีต่อ้งการจะเร ิม่ตน้หร อืขยายธรุก จิในสหราช
อาณาจกัร ซ ึง่ไดร้ บัเง นิทนุจากร ฐับาลสหราช
อาณาจกัรผา่นโครงการส นิเช ือ่สตารท์อพั
ส นิเช ือ่ดงักลา่วไมต่อ้งใชห้ลกัประกนั ซ ึง่
หมายความวา่คณุสามารถก ูย้ มืได โ้ดยไมต่อ้งจดัหา
ส นิทร พัยห์ร อืผ ูค้ ้ ำาประกนัเพ ือ่เป น็หลกัประกนัวา่
คณุจะจา่ยเง นิค นื ส นิทร พัยอ์าจเป น็
อส งัหาร มิทร พัย ์ ในขณะท ีผ่ ูค้ ้ ำาประกนัค อืบคุคลท ี ่
ตกลงจะช ำาระหน ีค้ นืใหห้ากคณุไมส่ามารถช ำาระหน ี ้
เองได ้
หากคณุทำาธรุก จิอย ูแ่ลว้และม เีจา้ของหร อืห ุน้สว่น
หลายคน คณุสามารถย ืน่ขอก ู ้ไดส้ งูสดุถ งึ 25,000 
ปอนดต์อ่คน โดยคณุสามารถก ูย้ มืเง นิรว่มกนัได ้
ส งูสดุ 100,000 ปอนด์
หากเราอนมุตั กิารสมคัรขอส นิเช ือ่สตารท์อพั คณุ
จะไมเ่พ ยีงแค่ไดร้ บัเง นิเทา่น ั น้ แตเ่ราจะเสนอการ
ใหค้ำาปร กึษาทางธรุก จิแกค่ณุฟร ี 12 เด อืนดว้ย (เรา
เร ยีกส ิง่น ี ว้า่ ‘การสนบัสนนุหลงัส นิเช ือ่’) เราจะ
อธ บิายเร ือ่งน ี ใ้นภายหลงัในค ูม่ อืน ี ้

ปร์ะเด น็สิ ำาคู่ญั
• ก ูย้ มืเง นิระหวา่ง 500 ถ งึ 25,000 ปอนด์
• อตัราดอกเบ ีย้คงท ีร่ายป ี 6% (ตอ่ป )ี

• ช ำาระค นืเง นิก ูภ้ายในระยะเวลา 1-5 ป ี
• ไมม่ คีา่ธรรมเน ยีมในการสมคัรหร อืการจดัทำา
ส ญัญาเง นิก ู ้
• ใหก้ารสนบัสนนุฟร ีในการย ืน่ขอส นิเช ือ่
• ใหก้ารสนบัสนนุและคำาปร กึษาฟร เีม ือ่คณุไดร้ บั
เง นิแลว้
• ม แีมแ่บบฟร ี (รวมถ งึแผนธรุก จิและการคาดการณ์
กระแสเง นิสด) และค ูม่ อืการใหข้อ้ม ลู
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สาธารณปูโภค และคา่ของช ำา) ซ ึง่เป น็งบประมาณ
สว่นบคุคลของคณุ ไม ่ใชง่บประมาณของธรุก จิของ
คณุ
เราใชง้บประมาณน ี เ้พ ือ่ตดัส นิใจวา่คณุจะสามารถ
ช ำาระค นืเง นิก ูร้ายเด อืนไดห้ร อืไม ่ หากเราค ดิวา่
คณุทำาไม ่ได ้ เราจะไมส่ามารถเสนอส นิเช ือ่สตารท์
อพัใหค้ณุได ้
อา่นเพ ิม่เต มิเก ีย่วกบังบประมาณการอย ูร่อดสว่น
บคุคล (ภาษาองักฤษ)
ข ั น้ตอนท ่ � 3 – คู่ณุและท ่ �ปร์ กึี่ษาทางธรุ์กี่ จิ
ของเร์าร์วบัร์วมืเอกี่สิาร์ทางธรุ์กี่ จิของคู่ณุ
เม ือ่คณุสมคัรขอส นิเช ือ่สตารท์อพั เราจะจบัค ูค่ณุ
กบัหน ึง่ในท ีป่ร กึษาทางธรุก จิของเรา
ท ีป่ร กึษาจะพ จิารณาแผนธรุก จิของคณุ การคาด
การณก์ระแสเง นิสด และงบประมาณการอย ูร่อดสว่น
บคุคล เพ ือ่ใหแ้น ่ใจวา่ม ขีอ้ม ลูท ั ง้หมดท ีเ่รา
ตอ้งการ
จากน ั น้เราจะประเม นิเอกสารตา่ง ๆ ควบค ู่ไปกบัใบ
สมคัรของคณุ เราจะใชแ้ผนธรุก จิของคณุและการ
คาดการณก์ระแสเง นิสดเพ ือ่ตดัส นิวา่ธรุก จิของคณุ
ม ีโอกาสเต บิโตกา้วหนา้ไดห้ร อืไม ่ (สามารถประสบ
ความส ำาเร จ็ได )้ เราจะใชง้บประมาณการอย ูร่อดสว่น
บคุคลของคณุเพ ือ่ตดัส นิใจวา่คณุจะสามารถก ูย้ มื
เง นิไดห้ร อืไม ่
หากเราอนมุตั ใิบสมคัรของคณุ เราจะสง่ส ญัญาเง นิ
ก ูส้ ว่นบคุคลของคณุไปใหค้ณุทางออนไลน ์ นอกจาก
น ี ้ เรายงัจะเช ญิคณุใหร้ บัคำาปร กึษาทางธรุก จิฟร ี
เป น็เวลา 12 เด อืน (เราเร ยีกส ิง่น ี ว้า่ ‘การสนบัสนนุ
หลงัส นิเช ือ่’) - ดหู วัขอ้ ‘การใหค้ ำาปร กึษาทาง
ธรุก จิ’ ดา้นลา่ง

ฉบ บัน ี เ้ป น็ภาษาองักฤษ
แผนธรุ์กี่ จิของคู่ณุ
เอกสารน ี เ้ป น็การกำาหนดวา่ธรุก จิของคณุม เีป า้
หมายท ีจ่ะท ำาอะไร และคณุจะบรรลเุป า้หมายเหลา่
น ั น้ไดอ้ยา่งไรเม ือ่เวลาผา่นไป
คณุตอ้งอธ บิายว ธิ ที ีค่ณุวางแผนในการสร า้งรายได ้
เพ ือ่ใหธ้รุก จิของคณุดำาเน นิตอ่ไปได ใ้นอนาคต โดย
มกัจะรวมถ งึขอ้ม ลูเก ีย่วกบัการต ั ง้เป า้ แผนการ
ตลาดและแผนการขาย และการคาดการณท์างการ
เง นิของคณุ
อา่นเพ ิม่เต มิเก ีย่วกบัแผนธรุก จิ (ภาษาองักฤษ)
กี่าร์คู่าดกี่าร์ณก์ี่ร์ะแสิเง นิสิดของคู่ณุ
เอกสารน ี เ้ป น็การแสดงประมาณการของเง นิท ีค่ณุ
คาดหวงัวา่ธรุก จิของคณุจะน ำาเขา้มาและจา่ยออกไป
เม ือ่เวลาผา่นไป
คณุควรอธ บิายว ธิ ที ั ง้หมดท ีค่ณุจะไดร้ บัเง นิเขา้มา
ส ูธ่รุก จิ (เชน่ จากการขายผล ติภณัฑห์ร อืบร กิาร
ของคณุ) และเปร ยีบเท ยีบกบัคา่ใชจ้า่ยท ีค่ณุจะ
ตอ้งจา่ย (เชน่ การช ำาระเง นิใหซ้ พัพลายเออร ์ คา่
เชา่สถานท ี ่ และภาษ )ี
ส ำาหร บัการขอส นิเช ือ่สตารท์อพั การคาดการณ์
กระแสเง นิสดของคณุจะตอ้งครอบคลมุระยะเวลา 12 
เด อืน ขอ้ม ลูน ี ช้ ว่ยใหเ้ราเขา้ใจวา่แผนของคณุ
แข ง็แกรง่พอท ีจ่ะท ำาใหแ้น ่ใจไดว้า่ธรุก จิของคณุ
สามารถดำาเน นิงานตอ่ไปไดเ้ม ือ่เวลาผา่นไปหร อืไม ่
อา่นเพ ิม่เต มิเก ีย่วกบัการคาดการณก์ระแสเง นิสด 
(ภาษาองักฤษ)
งบัปร์ะมืาณกี่าร์อย่ ่�ร์อดสิ �วนบัคุู่คู่ลของคู่ณุ
เอกสารน ี เ้ป น็การแสดงรายไดต้อ่เด อืนของคณุ 
(เชน่ จากเง นิเด อืนหร อืสวสัด กิารตา่ง ๆ ท ี ่ไดร้ บั) 
หกัดว้ยตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยท ั ง้หมดท ีค่ณุจะตอ้ง
จา่ยภายในเด อืนเด ยีวกนั (เชน่ คา่เชา่ คา่

กี่าร์สิมืคัู่ร์ขอสิ นิเชื่ ื �อสิตาร์ท์อพัท ำาได ้ในข ั น้
ตอนดงัน ่ :้
ข ั น้ตอนท ่ � 1 – เร์าตร์วจสิอบัคู่ณุสิมืบัตั ขิอง
คู่ณุและขอใหคู้่ณุลงทะเบั ย่่นกี่บััเร์า
กอ่นอ ืน่เราจะขอใหค้ณุดำาเน นิการตรวจสอบ
คณุสมบตั เิบ ื อ้งตน้ผา่นเว บ็ไซตข์องเรา ท ั ง้น ี เ้พ ือ่
ใหแ้น ่ใจวา่คณุม คีณุสมบตั ติรงตามเง ือ่นไขท ั ง้หมด
ส ำาหร บัส นิเช ือ่สตารท์อพั
หากคณุม สี ทิธ ิ ์ เราจะขอใหค้ณุลงทะเบ ยีน คณุจะ
ตอ้งใหข้อ้ม ลูพ ื น้ฐานเก ีย่วกบัต วัคณุ เชน่ ช ือ่และ
รายละเอ ยีดการต ดิตอ่ของคณุ
เม ือ่คณุลงทะเบ ยีนแลว้ เราจะสง่อ เีมลถ งึคณุและ
ขอใหค้ณุสร า้งบญัช แีละรหสัผา่นเพ ือ่ใหค้ณุ
สามารถใชร้ะบบออนไลนข์องเรา (เราเร ยีกส ิง่น ี ว้า่ 
‘พอรท์ลัล กูคา้’) ระบบน ี เ้ป น็จดุเร ิม่ตน้ในการสมคัร
ขอส นิเช ือ่สตารท์อพัของคณุ
อา่นเพ ิม่เต มิเก ีย่วกบัคณุสมบตั ใินการขอส นิเช ือ่
สตารท์อพั
ข ั น้ตอนท ่ � 2 – คู่ณุกี่ร์อกี่แบับัฟอร์ม์ืใบัสิมืคัู่ร์ใน
พอร์ท์ลัออนไลนข์องเร์า
แบบฟอรม์ใบสมคัรจะถามคำาถามเก ีย่วกบั
สถานการณข์องคณุ คณุจะตอ้งบอกเราวา่คณุ
ตอ้งการก ูย้ มืเง นิจำานวนเทา่ใดและคณุจะน ำาส นิเช ือ่
ไปใชอ้ยา่งไร
จากน ั น้ เราจะทำาการตรวจสอบเครด ติ น ีค่ อืจดุท ี ่
เราจะพ จิารณารายงานเครด ติของคณุเพ ือ่ดวูา่คณุม ี
การใช เ้ครด ติอยา่งร บัผ ดิชอบในอด ตีหร อืไม ่ เรา
ดำาเน นิการน ี โ้ดยเป น็สว่นหน ึง่ของความม ุง่ม ั น่ของ
เราในการใหส้ นิเช ือ่อยา่งม คีวามร บัผ ดิชอบ
หากคณุผา่นการตรวจสอบเครด ติ คณุม เีวลา 90 วนั
ในการกรอกใบสมคัร ในข ั น้ตอนน ี ้ คณุตอ้งจดั
เตร ยีมเอกสารสามฉบบัดงัตอ่ไปน ี ้
เอกี่สิาร์ 3 ฉบั บััท ่ �เร์าตอ้งกี่าร์จากี่คู่ณุ
หมายเหตสุ ำาคญั: คณุตอ้งจดัเตร ยีมเอกสารท ั ง้สาม
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3.ใคู่ร์คู่ อืผ ่จ้ดัหา
เง นิให ?้

คณุจะจดัการดา้นการเง นิผา่นเราภายใตช้ ือ่ The Start-
Up Loans Company เราทำางานรว่มกบัพนัธม ติรดา้น
การสง่มอบและพนัธม ติรทางการเง นิเพ ือ่ทำาให ้
กระบวนการน ีม้ ปีระส ทิธ ภิาพมากท ีส่ดุ..

พ นัธมื ติร์ดา้นกี่าร์สิ �งมือบั (Delivery Partners) 
ของเร์า
เราม เีคร อืขา่ยพ นัธม ติรดา้นการสง่มอบอย ูท่ ั ว่ท ั ง้
สหราชอาณาจกัร เม ือ่คณุสมคัรขอส นิเช ือ่กบัเรา 
เราจะจบัค ูค่ณุกบัหน ึง่ในพ นัธม ติรเหลา่น ี ้ ซ ึง่มกั
จะเป น็พ นัธม ติรท ีด่ ำาเน นิงานอย ู่ในพ ื น้ท ีข่องคณุ
พ นัธม ติรดา้นการสง่มอบจะจดัสรรหน ึง่ในท ีป่ร กึษา
ทางธรุก จิของพวกเขาเพ ือ่ท ำางานรว่มกบัคณุ ท ี ่
ปร กึษาจะม ปีระสบการณม์ากมายและจะเป น็ผ ู ้
ต ดิตอ่หลกัของคณุตลอดกระบวนการส นิเช ือ่ พวก
เขาจะ:
• ชว่ยคณุจดัเตร ยีมแผนธรุก จิและการคาดการณ์
กระแสเง นิสด
• ใหค้ ำาปร กึษาอยา่งตอ่เน ือ่ง หากการสมคัรของ
คณุประสบความส ำาเร จ็
พ นัธม ติรดา้นการสง่มอบยงัม หีนา้ท ีร่ บัผ ดิชอบใน
การประเม นิการสมคัรขอส นิเช ือ่ข ั น้สดุทา้ยของคณุ
อา่นเพ ิม่เต มิเก ีย่วกบัพ นัธม ติรดา้นการสง่มอบของ
เรา (ภาษาองักฤษ)

พ นัธมื ติร์ทางกี่าร์เง นิของเร์า
หากเราอนมุตั กิารสมคัรขอส นิเช ือ่สตารท์อพั คณุ
จะไดร้ บัเง นิผา่น GC Business Finance (GCBF) 
ซ ึง่เป น็พ นัธม ติรทางการเง นิของเรา
GCBF อย ูภ่ายใตก้ารกำากบัด แูลโดย Financial 
Conduct Authority นอกเหน อืจากการใหเ้ง นิทนุ
แกค่ณุ GCBF จะ:
• จดัการสญัญาเง นิก ูข้องคณุ
• เร ยีกเก บ็การช ำาระค นื
• ท ำาหนา้ท ีเ่ป น็ผ ูต้ ดิตอ่หลกัในเร ือ่งใด ๆ ท ี ่
เก ีย่วขอ้งกบัเง นิก ูแ้ละการช ำาระค นืของคณุ

The Start-Up Loans Company – เร์าคู่ อืใคู่ร์
ร ฐับาลสหราชอาณาจกัรไดจ้ดัต ั ง้บร ษิ ทัของเราข ึ น้
ในป ี 2012 เพ ือ่สง่มอบโครงการส นิเช ือ่สตารท์อพั 
(Start Up Loans)

จดุม ุง่หมายของโครงการน ีค้ อืการทำาใหก้ารเป น็
เจา้ของธรุก จิเป น็ไปไดส้ ำาหร บัผ ูท้ ี ม่ ปี ญัหาในการ
ระดมเง นิทนุผา่นผ ู ใ้หบ้ร กิารแบบด ั ง้เด มิ เชน่ 
ธนาคารช ั น้น ำาตา่ง ๆ
The Start-Up Loans Company เป น็สว่นหน ึง่
ของ British Business Bank ซ ึง่เป น็องคก์รท ี ่
ร ฐับาลเป น็เจา้ของแตอ่ย ูภ่ายใตก้ารบร หิารจดัการ
ท ีเ่ป น็อ สิระ ซ ึง่ม จีดุม ุง่หมายเพ ือ่พฒันาตลาดการ
เง นิใหท้ ำางานไดด้ ขี ึ น้ส ำาหร บัธรุก จิขนาดเลก็ในสห
ราชอาณาจกัร

3.ใคู่ร์คู่ อืผ ่จ้ดัหาเง นิให?้
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4. จะเกี่ ดิอะไร์
ข ึ น้เมื ื �อฉนัไดร้์ บัั
สิ นิเชื่ ื �อแลว้?

กี่าร์ใหคู้่ ำาปร์ กึี่ษาทางธรุ์กี่ จิ (กี่าร์สิน บััสินนุหลงั
สิ นิเชื่ ื �อ)
เม ือ่คณุไดร้ บัอนมุตั สิ นิเช ือ่สตารท์อพัแลว้ เรายงั
เสนอการใหค้ำาปร กึษาทางธรุก จิแกค่ณุฟร ี 12 เด อืน
ดว้ย
ท ีป่ร กึษาของเราเป น็ผ ูเ้ช ีย่วชาญดา้นธรุก จิท ีม่ ี
ประสบการณซ์ ึง่สามารถแนะน ำาคณุตลอดชว่งเร ิม่
แรกของการเร ิม่ตน้หร อืการขยายธรุก จิ คณุสามารถ
พดูคยุกบัพวกเขาเก ีย่วกบัทกุเร ือ่งท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบั
ธรุก จิของคณุ และพวกเขาสามารถใหค้ำาแนะน ำา คำา
ช ี แ้นะ การใหค้วามม ั น่ใจ และการเขา้ถ งึแหลง่
ขอ้ม ลูและผ ูต้ ดิตอ่ท ีเ่ป น็ประโยชน ์
อา่นเพ ิม่เต มิเก ีย่วกบัการใหค้ ำาปร กึษาทางธรุก จิ
ของเรา (ภาษาองักฤษ)

แหล�งขอ้มื ล่อ ื �น ๆ ท ่ �เป น็ปร์ะโย่ชื่น ์
• คำาถามท ีพ่บบอ่ย
คน้หาคำาตอบส ำาหร บัคำาถามท ั ว่ไปเก ีย่วกบัส นิเช ือ่
สตารท์อพั (Start Up Loans) ข ั น้ตอนการสมคัร ผ ู ้
ใดท ีม่ สี ทิธ ิ ์ และอ ืน่ ๆ อ กีมากมาย
• เคร ือ่งคำานวณการช ำาระค นืเง นิก ู ้ (ภาษาองักฤษ)
ใช เ้คร ือ่งคำานวณน ี เ้พ ือ่ดวูา่การช ำาระค นืเง นิก ู ้
ท ั ง้หมดและรายเด อืนของคณุจะเป น็อยา่งไร
• ว ธิ เีข ยีนแผนธรุก จิ (ภาษาองักฤษ)
คน้หาส ิง่ท ีท่ ำาใหแ้ผนธรุก จิแข ง็แกรง่และขอ้ม ลูใด
ท ีค่ณุตอ้งรวมอย ู่ในแผนของคณุเม ือ่ย ืน่ขอส นิเช ือ่
สตารท์อพั
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