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ธรุก จิที่กุประเภที่ม ส่ ทิี่ธ ิข์อส นิีเช ือ่สตารท์ี่อพั 
(Start Up Loan) ไดัห้ร อืไม?่

ส นิเช ือ่สตารท์อพัออกแบบมาเพ ือ่ใช ใ้นการเร ิม่ตน้ธรุก จิใหม่
หร อืการขยายธรุก จิท ีม่ อีย ูซ่ ึง่ทำา

การซ ือ้ขายมาเป น็เวลานอ้ยกวา่ 36 เด อืน แมว้า่เราจะสามารถ
สนบัสนนุธรุก จิสว่นใหญ ่แตก่ม็ ธีรุก จิบางประเภทท ีเ่ราไม่
สามารถสนบัสนนุได  ้โปรดไปท ีห่นา้คณุสมบตั ขิองเราเพ ือ่ด ู
รายการท ัง้หมดของประเภทธรุก จิท ีย่กเวน้

ฉนัีสามารถสมคัำรขอส นิีเช ือ่ไดัห้ร อืไม ่ถา้ฉนัีม ่
เคำรดัติที่ ่ไ่มด่ั ่

เครดติท ีไ่มด่ ไีมเ่ป น็อปุสรรคเสมอไปในการไดร้ บัส นิเช ือ่
สตารท์อพั อยา่งไรกต็าม เราจะดำาเน นิการตรวจสอบเครดติของ
ผ ูส้มคัรอยา่งเตม็รปูแบบ The Start Up Loans  Company 
ม ุง่ม ั น่ท ีจ่ะใหส้ นิเช ือ่อยา่งม คีวามรบัผ ดิชอบและตอ้งม ั น่ใจวา่
ผ ูส้มคัรจะสามารถช ำาระค นืเง นิก ู ไ้ด ้

คณุไมส่ามารถไดร้ บัส นิเช ือ่สตารท์อพั หาก:

• คณุกำาลงัย ืน่ขอเป น็บคุคลลม้ละลายหร อือย ูใ่นสถานะลม้
ละลายหร อือย ูภ่ายใตค้ำาส ัง่บรรเทาหน ี  ้(Debt Relief Order 
- DRO) ในขณะน ี ้

• คณุม ขีอ้ตกลงโดยสมคัรใจสว่นบคุคล (Individual 
Voluntary Agreement - IVA) หร อืหนงัส อืมอบหมาย (Trust 
Deed) ท ีก่ำาลงัดำาเน นิการอย ู่

• คณุอย ูใ่นโปรแกรมการจดัการหน ีส้ นิหร อืโครงการจดัการ
หน ีส้ นิ (Debt Arrangement Schemes - DAS)

ส ำาหรบัรายละเอยีดท ัง้หมด โปรดดหูนา้เฉพาะของเราในสว่น
การตรวจสอบเครดติ.

ฉนัีอย ูภ่ายใตค้ำำาส ัง่บรรเที่าหนี ่  ้(Debt Relief Order 
- DRO) ฉนัีสามารถสมคัำรไดัห้ร อืไม?่
หากคณุอย ูภ่ายใตค้ำาส ัง่บรรเทาหน ี  ้(Debt Relief Order - 
DRO) คณุจะม ขีอ้จำากดัในการจดัต ัง้และสง่เสร มิธรุก จิและการ
ทำาหนา้ท ีใ่นฐานะกรรมการ ขอ้จำากดัเหลา่น ีอ้าจทำาใหค้ณุเร ิม่
ตน้ธรุก จิไดย้าก ดงัน ั น้จ งึเป น็เร ือ่งยากท ีจ่ะช ำาระค นืเง นิก ูใ้ด 
ๆ ส ำาหรบัธรุก จิน ั น้

The Start Up Loans Company และพนัธม ติรดา้นการสง่
มอบ (Delivery Partners) เป น็ผ ูใ้หก้ ูท้ ีม่ คีวามรบัผ ดิชอบ
ซ ึง่ม ุง่ม ั น่ท ีจ่ะดำาเน นิการเพ ือ่ใหแ้นใ่จวา่เราไมส่รา้งปญัหาเพ ิม่
เต มิ

ใหก้บัปญัหาดา้นเครดติใด ๆ ท ีผ่ ูส้มคัรม อีย ูแ่ลว้โดยการเพ ิม่
ภาระหน ีท้างการเง นิของพวกเขา ดงัน ั น้เราจ งึไมส่ามารถชว่ย
เหลอืบคุคลดงักลา่วไดจ้นกวา่พวกเขาจะไดร้ บัการปลดออกจาก 
DRO ใด ๆ ท ีด่ำาเน นิการคา้งอย ู่

ส ำาหรบัรายละเอยีดท ัง้หมด โปรดดหูนา้เฉพาะของเราในสว่น
การตรวจสอบเครดติ

ฉนัีม แ่ผนีการจดััการหนี ่ส้ นิี (Debt Management 
Plan - DMP) ฉนัีสามารถสมคัำรไดัห้ร อืไม่

ขออภยั เราไมส่ามารถพ จิารณาใบสมคัรของคณุไดจ้นกวา่คณุจะ
ช ำาระหน ีส้ นิเหลา่น ีค้รบถว้นแลว้ The Start Up Loans 
Company มุง่ม ั น่ท ีจ่ะใหส้ นิเช ือ่อยา่งม คีวามรบัผ ดิชอบและ
จะไมใ่หก้ ูเ้ง นิหากการทำาเชน่น ั น้จะทำาใหผ้ ูส้มคัรมภีาระหน ี ้
เพ ิม่มากข ึน้

ส ำาหรบัรายละเอยีดท ัง้หมด โปรดดหูนา้เฉพาะของเราในสว่น
การตรวจสอบเครดติ

ที่ำาไมคำณุจ งึไมใ่หก้ ูก้บับคุำคำลที่ ่ม่ ป่ญัหาดัา้นีเคำรดัติ
ในีบางเร ือ่ง?

The Start Up Loans Company และพนัธม ติรดา้นการสง่
มอบ (Delivery Partners) ม คีวามมุง่ม ั น่ท ีจ่ะเป น็ผ ูใ้หก้ ูท้ ีม่ ี
ความรบัผ ดิชอบ และเป น็ส ิง่ส ำาคญัส ำาหรบัเราท ีจ่ะไมส่รา้ง
ปญัหาเพ ิม่เต มิใหก้บัปญัหาดา้นเครดติใด ๆ ท ีผ่ ูส้มคัรม อีย ู่
แลว้โดยการเพ ิม่ภาระหน ีท้างการเง นิของพวกเขา

ส ำาหรบัรายละเอยีดท ัง้หมด โปรดดหูนา้เฉพาะของเราในสว่น
การตรวจสอบเครดติ

ฉนัีสามารถสมคัำรขอส นิีเช ือ่ไดัห้ร อืไมห่ากฉนัีไดั้
รบัสวสัดักิารของรฐัอย ูใ่นีขณะนี ่ ?้

การไดร้ บัสวสัดกิารของรฐัไมเ่ป น็ขอ้จำากดัเสมอไปในการสมคัร
ขอส นิเช ือ่สตารท์อพัของคณุ แตเ่ราไมส่ามารถใหค้ำาแนะนำาราย
บคุคลเก ีย่วกบัส ทิธ ิอ์นัพ งึไดร้ บัจากสวสัดกิารของรฐัได ้ 
ส ำาหรบัขอ้มลู โปรดขอคำาปร กึษาท ี ่Job Centre Plus

ฉนัีม ส่ ทิี่ธ ิส์มคัำรใชห่ร อืไมห่ากฉนัีซ ือ้ธรุก จิที่ ่ม่ ่
อย ูแ่ลว้?
ใช ่คณุยงัคงม สี ทิธ ิส์มคัรขอส นิเช ือ่สตารท์อพัไดห้ากคณุ
กำาลงัจะซ ือ้ธรุก จิท ีม่ อีย ูแ่ลว้แมว้า่ไดท้ำา

การซ ือ้ขายมานานกสามป ี ภีายใตเ้จา้ของท ีแ่ตกตา่งกนั โดยท ี ่
ตวัคณุเองตอ้งไมเ่ป น็เจา้ของธรุก จิดงักลา่วมานานกวา่สามป ี 
ในกรณนี ีค้ณุจะตอ้งจดัหาส ำาเนาบญัช กีารเง นิส ำาหรบัธรุก จิ 
และจะตอ้งแนบเอกสารเหลา่น ีม้าพรอ้มกบัใบสมคัรของคณุ 
โปรดทราบวา่หากกอ่นหนา้น ีธ้รุก จิม ผีลขาดทนุหร อืขณะน ี ้
กำาลงัดำาเน นิงานในภาวะขาดทนุ คณุจะถกูคาดหวงัใหร้ะบวุ ธิ ี
แกไ้ขปญัหาน ี โ้ดยตรงในแผนธรุก จิของคณุ.

ฉนัีจะร ู้ไดัอ้ยา่งไรวา่ธรุก จิของฉนัีที่ำาการซ ือ้ขายมา
นีานีแคำไ่หนีแลว้?

เพ ือ่วตัถปุระสงคใ์นการสมคัรขอส นิเช ือ่สตารท์อพั คำาจำากดั
ความของการซ ือ้ขายคอืธรุก จิท ีด่ำาเน นิก จิกรรมตา่ง ๆ เชน่ 
การซ ือ้และการขายส นิคา้ การประกอบการคา้หร อืว ชิาช พี 
การใหบ้ร กิารหร อืการสรา้งรายไดอ้ยา่งสม่ ำาเสมอ หากคณุม ี
คณุสมบตั ไิมต่รงตามเกณฑเ์หลา่น ี  ้คณุอาจไมไ่ดร้ บัการจดั
ประเภทใหเ้ป น็การซ ือ้ขาย โปรดทราบวา่หากคณุม สีว่นรว่มใน
ชว่งเวลาของการทดสอบตลาดเฉพาะก จิหร อืม คีา่ใชจ้า่ยท ี ่

เก ดิข ึน้ส ำาหรบัก จิกรรมท ีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได  ้ชว่งเวลาเหลา่น ี ้
จะไมร่วมอย ูใ่นเวลาท ีท่ ำาการซ ือ้ขายท ัง้หมดของคณุ โปรดจำา
ไวว้า่เพ ือ่ใหม้ สี ทิธ ิ ์ไดร้ บัส นิเช ือ่สตารท์อพั คณุไมส่ามารถ
ทำาการซ ือ้ขายมานานกวา่ 36 เด อืน โปรดดทู ีห่นา้เกณฑ์
คณุสมบตั  ิส ำาหรบัขอ้มลูเพ ิม่เต มิ หร อืหากคณุไมแ่นใ่จ โปรด
ตดิตอ่เรา.
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ฉนัีเป น็ีผ ูพ้ ำานีกัอาศยัโดัยการถ อืว ซ่า่ ฉนัีสามารถ
สมคัำรไดัห้ร อืไม?่

ข ึน้อย ูก่บัว ซีา่ของคณุ ม วี ซีา่หลายประเภทท ีจ่ำากดัความ
สามารถของแตล่ะบคุคลในการทำางานในสหราชอาณาจกัร ไมว่า่
จะเป น็การทำางานโดยม ผี ูส้นบัสนนุ จำานวนช ั ว่โมงทำางาน หร อื
ส ทิธ ิ ใ์นการประกอบอาช พีอสิระ คณุไมส่ามารถสมคัรขอส นิ
เช ือ่สตารท์อพัได  ้หากคณุถ อืว ซีา่ประเภทตอ่ไปน ี:้

• ว ซีา่ Tier 1 (ทกุประเภท)

• ว ซีา่ Tier 2 (ทกุประเภท)

• ว ซีา่นกัเร ยีน Tier 4 (ทัว่ไป)

• ว ซีา่ Tier 5 (คนงานช ั ว่คราว)

• คนงานทำางานบา้นดว้ยว ซีา่บา้นสว่นตวั (Private 
Household visa)

• ตวัแทนของว ซีา่ธรุก จิตา่งประเทศ (Overseas Business 
visa)

เพ ือ่หลกีเล ีย่งขอ้สงสยั บคุคลท ีถ่ อืว ซีา่บรรพบรุษุม สี ทิธ ิ ์
ภายใตโ้ครงการน ี  ้เชน่เดยีวกบับคุคลท ีถ่ อืว ซีา่ซ ึง่ม ขีอ้จำากดั
ท ีร่ะบวุา่ “ไมม่ สี ทิธ ิร์ บัเง นิสงเคราะหข์องรฐับาล” หากขอ้
จำากดัเหลา่น ั น้ไมอ่ย ูภ่ายใตข้อ้ยกเวน้ขา้งตน้

หากคณุไมแ่นใ่จวา่ว ซีา่ของคณุเป น็ไปตามเกณฑข์องโครงการ
หร อืไม ่โปรดดทู ีเ่วบ็ไซตข์องรฐับาล ส ำาหรบัขอ้มลูเพ ิม่เต มิ
เก ีย่วกบัประเภทวซีา่ของคณุ

โปรดทราบวา่หากประเภทวซีา่ของคณุตรงตามเกณฑค์ณุสมบตั ิ
ของเรา คณุยงัคงตอ้งแนใ่จวา่ระยะเวลาการก ูเ้ง นิท ีค่ณุขอในใบ
สมคัรของคณุจะทำาใหค้ณุช ำาระค นืเง นิก ู ้

เตม็จำานวนไดอ้ยา่งนอ้ย 6 เด อืนกอ่นท ีว่ ซีา่ของคณุจะหมดอายุ 
ตวัอยา่งเชน่ หากคณุถ อืว ซีา่ประเภทส ีป่  ีระยะเวลาการก ูเ้ง นิ
สงูสดุท ีเ่ราสามารถเสนอใหค้ณุไดค้ อื 3.5 ป  ีเน ือ่งจากคณุจะ
ตอ้งช ำาระค นืเง นิก ูเ้ตม็จำานวน 6 เด อืนกอ่นท ีว่ ซีา่ของคณุจะ
หมดอาย.ุ

ฉนัีม ส่ ทิี่ธ ิส์มคัำรหร อืไมห่ากฉนัีเป น็ีนีกัเร ย่นีตา่ง
ชาต ทิี่ ่อ่าศยัอย ูใ่นีสหราชอาณาจกัร?

ข ึน้อย ูก่บัว ซีา่ของคณุ ขออภยั หากคณุถ อืว ซีา่ Tier 4 คณุจะ
ไมม่ สี ทิธ ิส์มคัรขอส นิเช ือ่สตารท์อพัเน ือ่งจากการประกอบ
อาช พีอสิระเป น็ขอ้ยกเวน้ของ

ว ซีา่ประเภทน ี  ้ในทำานองเดยีวกนั หากคณุถ อืว ซีา่ Tier 1 ผ ู ้
ประกอบการท ีเ่ป น็บณัฑติ (Graduate Entrepreneur) คณุจะ
ไมม่ สี ทิธ ิ ์ไดร้ บัส นิเช ือ่สตารท์อพั เน ือ่งจากระยะเวลาของ
ว ซีา่ของคณุจะไมต่รงตามเกณฑข์ ั น้ต่ ำาของระยะเวลาการก ูเ้ง นิ.

ธรุก จิของฉนัีสง่ออกส นิีคำา้ไปตา่งประเที่ศ ฉนัียงัม ่
ส ทิี่ธ ิส์มคัำรใชห่ร อืไม?่

ใช ่ข ึน้อย ูก่บัป จัจยัหลกัสามประการ

1. ธรุก จิของคณุตอ้งเป น็บร ษิทัท ีจ่ดทะเบ ยีนในสหราช
อาณาจกัร และ/หร อืจดทะเบ ยีนในสหราชอาณาจกัรเพ ือ่
วตัถปุระสงคด์า้นภาษ ี

2. สว่นการปฏบิตั งิานของธรุก จิของคณุตอ้งอย ูใ่นสหราช
อาณาจกัร

3. รายไดส้ว่นใหญท่ ีเ่ก ดิจากธรุก จิของคณุตอ้งอย ูใ่นสหราช
อาณาจกัรเชน่กนั.

ธรุก จิของฉนัีตอ้งจดัที่ะเบ ย่นีกบั Companies 
House (ส ำานีกังานีที่ะเบ ย่นีนี ติ บิคุำคำล) หร อื 
HMRC (ส ำานีกังานีสรรพากรและศลุกากรของสห
ราชอาณาจกัร) กอ่นีจ งึจะสามารถสมคัำรไดั้ใช ่
หร อืไม่

ไมใ่ช ่ธรุก จิของคณุไมจ่ำาเป น็ตอ้งจดทะเบ ยีนกบัส ำานกังาน
ทะเบ ยีนนติ บิคุคลหร อื HMRC เพ ือ่สมคัรขอส นิเช ือ่สตารท์
อพั.

หุน้ีสว่นีธรุก จิของฉนัีสามารถสมคัำรไดัด้ัว้ยใชห่ร อื
ไม่

ใช ่หุน้สว่นธรุก จิหลายรายส ำาหรบัธรุก จิเด ยีวกนัสามารถขอส นิ
เช ือ่สตารท์อพัไดโ้ดยสมคัรเป น็ราย

บคุคล เราสามารถใหก้ ู ไ้ดส้งูสดุ 100,000 ปอนดส์ ำาหรบัธรุก จิ
ใดธรุก จิหน ึง่ ซ ึง่หมายความวา่หุน้สว่นธรุก จิสงูสดุส ีร่าย
สามารถก ูย้ มืไดส้งูสดุ 25,000 ปอนดต์อ่ราย โปรดทราบวา่หุน้
สว่นธรุก จิทกุรายจะตอ้งสมคัรผา่นพนัธม ติรดา้นการสง่มอบราย
เดยีวกนั.

ฉนัีสามารถเพ ิม่ห ุน้ีสว่นีธรุก จิของฉนัีในีใบสมคัำรไดั้
หร อืไม่

คณุไมส่ามารถเพ ิม่หุน้สว่นธรุก จิในใบสมคัรของคณุได ้ 
เน ือ่งจากผ ูส้มคัรทกุคนจะตอ้งสมคัรเป น็รายบคุคล แมว้า่เง นิ
จะถกูนำามาลงทนุในธรุก จิเดยีวกนักต็าม ท ัง้น ีเ้น ือ่งจากส นิ
เช ือ่สตารท์อพัเป น็ส นิเช ือ่สว่นบคุคลเพ ือ่วตัถปุระสงคท์าง
ธรุก จิ ดงัน ั น้เราจ งึดำาเน นิการตรวจสอบตา่ง ๆ ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบั
ความสามารถสว่นบคุคลของคณุในการก ูย้ มืเง นิและช ำาระค นื
เง นิก ูข้องคณุ อยา่งไรกต็าม คณุท ัง้สามคนสามารถจดัหาแผน
ธรุก จิและการคาดการณก์ระแสเง นิสดฉบบัเดยีวกนัเพ ือ่

เป น็สว่นหน ึง่ของการสมคัรของคณุได ้

ฉนัีม ห่ ุน้ีสว่นีธรุก จิ การตรวจสอบเคำรดัติดัำาเนี นิีการ
ภายใตช้ ือ่ของเราที่ ัง้สองใชห่ร อืไม่

ไมใ่ช ่เน ือ่งจากส นิเช ือ่สตารท์อพัเป น็ส นิเช ือ่สว่นบคุคลท ี ่
น ำามาลงทนุในธรุก จิ ดงัน ั น้ การตรวจสอบเครดติท ีเ่ราดำาเน นิ
การจะข ึน้อย ูก่บัผ ูส้มคัรแตล่ะราย.

เอกสารคำำาถามที่่�พบบอ่ย
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โคำรงการ New Enterprise Allowance (NEA) คำ อื
อะไร?

โครงการ NEA เป น็โครงการสนบัสนนุธรุก จิท ีเ่สนอใหโ้ดย
กระทรวงแรงงานและกองทนุเง นิบำานาญ (Department for 
Work and Pensions - DWP) โดยม จีดุมุง่หมายเพ ือ่ชว่ย
เหลอืผ ูท้ ีข่อร บัสวสัดกิารผ ูว้า่งงานบางประเภทใหก้ลายเป น็ผ ู ้
ประกอบอาช พีอสิระ หากคณุดำาเน นิการตามโครงการ NEA 
เสร จ็ส ิน้แลว้และธรุก จิของคณุเร ิม่ทำาการซ ือ้ขาย คณุสามารถ
รบัเง นิสงเคราะหร์ายส ปัดาหม์ลูคา่สงูสดุรวม 1,274 ปอนดใ์น
ชว่ง 26 สปัดาห ์(จำานวนเง นิสดุทา้ยอาจแตกตา่งกนัไปตาม
สวสัดกิารอ ืน่ ๆ ท ีค่ณุไดร้ บั)

The Start Up Loans Company ทำางานอยา่งใกลช้ ดิกบั
โครงการ NEA และแมว้า่โครงการท ัง้สองมุง่เนน้ท ีจ่ะสนบัสนนุ
บคุคลในการเร ิม่ตน้ธรุก จิของตนเอง แตก่เ็ป น็หนว่ยงานท ีแ่ยก
จากกนั หากคณุตอ้งการสมคัรขอรบัการสนบัสนนุจากโครงการ 
NEA โปรดพดูคยุกบั Job Center Plus ในพ ืน้ท ีข่องคณุ 
หร อืไปท ีเ่วบ็ไซตข์องรฐับาล เพ ือ่ดขูอ้มลูเพ ิม่เต มิ.

ฉนัีจะสมคัำรขอส นิีเช ือ่สตารท์ี่อพั (Start Up Loan) 
ผา่นีโคำรงการ NEA ไดัอ้ยา่งไร?

หากคณุยงัไมไ่ดล้งทะเบ ยีนในโครงการ NEA คณุจะตอ้งดำาเน นิ
การน ีก้อ่น ปร กึษากบั Job Center Plus ในพ ืน้ท ีข่องคณุ 
ซ ึง่จะสามารถแนะนำาคณุไดว้า่คณุม คีณุสมบตั ใินการเขา้รว่ม
โครงการ NEA หร อืไม ่และใหข้อ้มลูเพ ิม่เต มิเก ีย่วกบัว ธิ เีร ิม่
ดำาเน นิการ

หากคณุม สี ทิธ ิ  ์คณุจะไดร้ บัมอบหมายผ ูใ้หบ้ร กิารดา้นคำา
ปร กึษา NEA ในพ ืน้ท ีข่องคณุ ซ ึง่จะทำางานรว่มกบัคณุเป น็
ระยะเวลาแปดสปัดาหเ์พ ือ่จดัทำาแผนธรุก จิ โปรดทราบวา่ผ ูใ้ห ้
บร กิารดา้นคำาปร กึษา NEA บร หิารจดัการโดยกระทรวงแรงงาน
และกองทนุเง นิบำานาญ (DWP) และไมไ่ดม้ สีว่นเก ีย่วขอ้งกบั 
The Start Up Loans Company

เม ือ่ส ิน้สดุแปดสปัดาห ์ผ ูใ้หบ้ร กิารดา้นคำาปร กึษา NEA ของ
คณุจะประเม นิโอากาสเต บิโตกา้วหนา้ของแผนธรุก จิของคณุ 
หากพวกเขาเช ือ่วา่ธรุก จิของคณุม โีอากาสเต บิโตกา้วหนา้ 
พวกเขาจะอนมุตั แิผนธรุก จิของคณุ และคณุจะม สี ทิธ ิเ์ร ิม่ได ้

ร บัเง นิสงเคราะห ์NEA รายส ปัดาห ์ณ จดุน ี  ้คณุยงัม สี ทิธ ิท์ ี ่
จะสมคัรขอส นิเช ือ่สตารท์อพัดว้ย

หากคณุตอ้งการสมคัรขอส นิเช ือ่สตารท์อพั โปรดกรอกแบบ
ฟอรม์น ี  ้กอ่นเร ิม่สมคัร โปรดตดิตอ่ผ ูใ้หบ้ร กิารดา้นคำาปร กึษา 
NEA เพ ือ่ใหแ้นใ่จวา่คณุปฏ บิตั ติามเง ือ่นไข.

แผนีธรุก จิของฉนัีไดัร้บัการลงนีามโดัยผ ู้ใหบ้ร กิาร
ดัา้นีคำำาปร กึษา NEA ของฉนัีแลว้ นี ่ห่มายคำวามวา่
ฉนัีไดัร้บัการอนีมุตั สิ นิีเช ือ่สตารท์ี่อพัใชห่ร อืไม?่

ไมใ่ช ่การสมคัรขอส นิเช ือ่สตารท์อพัของคณุแยกจากแผน
ธรุก จิในโครงการ NEA ของคณุ การสมคัรขอส นิเช ือ่สตารท์
อพัจะคำาน งึถ งึความนา่เช ือ่ถ อืทางเครดติ ความสามารถสว่น
บคุคลในการก ูย้ มืเง นิ และโอกาสเต บิโตกา้วหนา้ของธรุก จิโดย
รวม เพ ือ่พ จิารณาวา่ส นิเช ือ่สตารท์อพัจะเหมาะสมกบัคณุและ
ธรุก จิของคณุหร อืไม่

เม ือ่ผ ูใ้หบ้ร กิารดา้นคำาปร กึษา NEA ของคณุลงนามในแผน
ธรุก จิของคณุแลว้ คณุจะสามารถสมคัรขอส นิเช ือ่สตารท์อพั
ไดโ้ดยใชแ้บบฟอรม์ใบสมคัรของเรา กอ่นเร ิม่สมคัร โปรด
ตดิตอ่ผ ูใ้หบ้ร กิารดา้นคำาปร กึษา NEA เพ ือ่ใหแ้นใ่จวา่คณุ
ปฏ บิตั ติามเง ือ่นไข

โปรดทราบวา่เม ือ่สมคัรขอส นิเช ือ่สตารท์อพั คณุสามารถใช ้
แผนธรุก จิท ีม่ อีย ูข่องคณุเป น็สว่นหน ึง่ของกระบวนการ แตจ่ะ
ตอ้งดำาเน นิการตรวจสอบเครดติใหเ้สร จ็ส ิน้ คณุอาจจะตอ้ง
จดัหาเอกสารเพ ิม่เต มิกอ่นท ีจ่ะสามารถตดัส นิใจการสมคัรขอ
ส นิเช ือ่ของคณุได.้

หากฉนัีเป น็ีผ ูเ้ขา้รว่ม NEA ฉนัีจะสมคัำรขอก ูเ้ง นิีไดั้
จำานีวนีเที่า่ใดั?

ผ ูเ้ขา้รว่ม NEA สามารถสมคัรขอส นิเช ือ่สตารท์อพัไดร้ะหวา่ง 
500 ถงึ 25,000 ปอนดโ์ดยใชแ้ผนธรุก จิ NEA ท ีไ่ดล้งนาม
แลว้ อยา่งไรกต็าม ส ิง่ส ำาคญัท ีค่วรทราบคอืการดำาเน นิการ
เสร จ็ส ิน้ตามโครงการการใหค้ำาปร กึษา NEA ของ DWP ไมไ่ด ้
หมายความวา่คณุจะไดร้ บัส นิเช ือ่สตารท์อพัโดยอตัโนมตั ิ

ส นิเช ือ่สตารท์อพัท ีม่ จีำานวนเก นิกวา่ 5,000 ปอนดม์ เีกณฑ์
การประเม นิท ีแ่ตกตา่งกนั คณุจะยงัคงสามารถใชแ้ผนธรุก จิ 
NEA ของคณุได  ้แตค่ณุอาจตอ้งอปัเดตขอ้มลูดงักลา่วดว้ย
ขอ้มลูเพ ิม่เต มิ เราขอแนะนำาใหค้ณุปร กึษากบัผ ูใ้หบ้ร กิารดา้น
คำาปร กึษา NEA ของคณุกอ่นเพ ือ่ขอขอ้มลูเพ ิม่เต มิเก ีย่วกบั
แนวทางท ีเ่หมาะสมส ำาหรบัคณุ.

ฉนัีสามารถสมคัำรขอการจดััสรรเง นิีโดัยผา่นี
พนัีธม ติรดัา้นีการสง่มอบส นิีเช ือ่สตารท์ี่อพัราย
ใดัก ็ไดั้ใชห่ร อืไม ่หากฉนัีเขา้รว่มในีโคำรงการ 
NEA?

ไมไ่ด  ้คณุตอ้งสมคัรขอส นิเช ือ่สตารท์อพัผา่นทางแบบฟอรม์
ออนไลน ์ของเรา ท ัง้น ีเ้พ ือ่หลกีเล ีย่งไมใ่หค้ณุตอ้งทำางานซ ้ ำา
ซ ึง่ไดด้ำาเน นิการไวแ้ลว้กบัผ ูใ้หบ้ร กิารดา้นคำาปร กึษา NEA 
ของคณุ หากคณุตอ้งการสมคัรขอส นิเช ือ่สตารท์อพั โปรด
ตดิตอ่ผ ูใ้หบ้ร กิารดา้นคำาปร กึษา NEA ของคณุซ ึง่จะแจง้ให ้
คณุทราบวา่คณุม คีณุสมบตั ติรงตามเง ือ่นไขการสมคัรขอส นิ
เช ือ่สตารท์อพัหร อืไม ่และหากไม ่คณุจะม สี ทิธ ิส์มคัรไดเ้ม ือ่
ใด หากคณุม สี ทิธ ิ  ์ผ ู ใ้หบ้ร กิารดา้นคำาปร กึษา NEA จะแนะนำา
ว ธิ เีร ิม่การสมคัรของคณุ.

หากกอ่นีหนีา้นี ่ฉ้นัีเคำยถกูปฏ เิสธการใหส้ นิีเช ือ่
สตารท์ี่อพั ฉนัียงัสามารถสมคัำรเขา้รว่มในี
โคำรงการ NEA ไดัห้ร อืไม?่

ได  ้คณุสามารถสมคัรเขา้รว่มโครงการ NEA ได  ้หากคณุเคยถกู
ปฏ เิสธการใหส้ นิเช ือ่สตารท์อพักอ่นหนา้น ี  ้คณุจะตอ้งหาร อื
กบั Jobcentre Plus ในพ ืน้ท ีข่องคณุวา่คณุม สี ทิธ ิต์าม
โครงการ NEA หร อืไม่

อยา่งไรกต็าม โปรดทราบวา่แมว้า่คณุจะไดร้ บัการตอบรบัใหเ้ขา้
รว่มโครงการ NEA แตก่ ไ็มร่ บัประกนัวา่หากคณุสมคัรขอส นิ
เช ือ่สตารท์อพัใหมอ่ กีคร ัง้ในอนาคต คณุจะไดร้ บัการอนมุตั  ิ
คณุจะตอ้งรออยา่งนอ้ยสามเด อืนนบัจากการถกูปฏ เิสธคร ัง้แรก
ของคณุกอ่นท ีจ่ะสมคัรใหม ่ชว่งเวลาดงักลา่วไดร้ บัการ
ออกแบบมาเพ ือ่ใหค้ณุม เีวลาในการทบทวนและปรบัปรงุสว่นใด 
ๆ ของใบสมคัรของคณุท ีส่ง่ผลใหค้ณุถกูปฏ เิสธการอนมุตั สิ นิ

เช ือ่สตารท์อพัในคร ัง้กอ่นหนา้น ี ้

ในการประเม นิใหมน่ ี  ้คณุจะตอ้งสามารถแสดงใหเ้หน็วา่
สถานการณข์องคณุเปล ีย่นแปลงไปหร อืคณุไดแ้กไ้ขขอ้กงัวล
ตามท ีแ่จง้ไวใ้นจดหมายปฏ เิสธคร ัง้แรกของคณุ คณุจะตอ้งสง่
เอกสารสว่นบคุคลและเอกสารทางธรุก จิท ีไ่ดร้ บัการปรบัปรงุ
แกไ้ข และผา่นการตรวจสอบใด ๆ ท ีโ่ครงการไดก้ำาหนดไว.้

หากการสมคัำรขอส นิีเช ือ่สตารท์ี่อพัของฉนัีถกู
ปฏ เิสธ ฉนัีจะสมคัำรใหมผ่า่นีพนัีธม ติรดัา้นีการสง่
มอบรายอ ืน่ีไดัห้ร อืไม?่

ไมไ่ด  ้คณุตอ้งสมคัรขอส นิเช ือ่สตารท์อพัผา่นทาง แบบฟอรม์
ออนไลน ์ของเรา ท ัง้น ีเ้พ ือ่หลกีเล ีย่งไมใ่หค้ณุตอ้งทำางานซ ้ ำา
ซ ึง่ไดด้ำาเน นิการไวแ้ลว้กบัผ ูใ้หบ้ร กิารดา้นคำาปร กึษา NEA 
ของคณุ ในกรณเีหลา่น ี  ้คณุอาจจำาเป น็ตอ้งดำาเน นิการเพ ิม่
เต มิบางอยา่งในใบสมคัรของคณุเพ ือ่จดัการกบัประเดน็ใด ๆ ท ี ่
ทำาใหใ้บสมคัรถกูปฏ เิสธในคร ัง้แรก

หากคณุม คีำาถามใด ๆ หร อืตอ้งการความชว่ยเหลอืเพ ิม่เต มิ 
โปรดตดิตอ่ท มีบร กิารลกูคา้ของเรา ซ ึง่จะสามารถชว่ยเหลอื
คณุได.้

เอกสารคำำาถามที่่�พบบอ่ย
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เง นิีสงเคำราะหผ์ ูป้ระกอบการใหม  ่(New Enterprise Allowance - NEA)
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พนัีธมติรดัา้นี
การสง่มอบ 
(Delivery 
Partners) ของ
เรา

สว่นีที่่�สาม



BizBritain

Business in Focus

 Chamber Acorn Fund
(Humber) Ltd

DSL Business Finance

 Enterprise Loans East
Midlands

 Enterprise Northern
Ireland

Fashion Angel

Finance For Enterprise

 Financing Start Up
Enterprise

GC Business Finance

 Hyndburn Enterprise
 Trust

 Lancashire Community
Finance

 Let’s Do Business Group
NWES

Outset Finance

Prince’s Trust

SWIG Finance

 The Business Enterprise
Fund

Transmit Startups

Virgin StartUp

X-Forces

Delivery Partners

เคำร อืขา่ยองคำก์รสนีบัสนีนุีที่างธรุก จิช ัน้ีนี ำาที่ ่ม่ ่
คำวามเช ่ย่วชาญในีการชว่ยใหล้กูคำา้ของเราเร ิม่
ตน้ี ขยายธรุก จิ และไดัร้บัการอนีมุตั สิ นิีเช ือ่
สตารท์ี่อพั (Start Up Loan).

พนัีธม ติรดัา้นีการสง่มอบคำ อือะไร?

ส ิง่ส ำาคญัส ำาหรบัเราค อืการมอบโอกาสท ัง้หมดท ีม่ ใีหแ้ก่
ลกูคา้ทกุรายของเราเพ ือ่ประสบความส ำาเร จ็ ท ัง้โดยการสมคัร
ขอส นิเช ือ่สตารท์อพัและการสนบัสนนุธรุก จิโดยรวม น ั น่เป น็
เหตผุลท ีเ่ราใชเ้คร อืขา่ยระดบัประเทศขององคก์รพนัธม ติรดา้น
การสง่มอบซ ึง่ม ที ีป่ร กึษาทางธรุก จิท ีม่ ปีระสบการณ์

นอกเหน อืจากการชว่ยผ ูส้มคัรจดัเตร ยีมแผนธรุก จิและการคาด
การณก์ระแสเง นิสดแลว้ พนัธม ติรดา้นการสง่มอบของเรายงั
ม หีนา้ท ีร่ บัผ ดิชอบในการประเม นิการสมคัรขอส นิเช ือ่ข ั น้
สดุทา้ยและใหก้ารสนบัสนนุดา้นคำาปร กึษาอยา่งตอ่เน ือ่งแกผ่ ู ้
สมคัรท ีป่ระสบความส ำาเร จ็ เม ือ่คณุสมคัรขอส นิเช ือ่สตารท์
อพั คณุจะไดร้ บัการจบัค ูก่บัท ีป่ร กึษาทางธรุก จิเพ ือ่ชว่ยให ้
คณุกา้วตอ่ไปขา้งหนา้และเป น็จดุตดิตอ่หลกัของคณุส ำาหรบั
โครงการน ี ้

เราทำางานอยา่งใกลช้ ดิกบัพนัธม ติรดา้นการสง่มอบของเรา ซ ึง่
ดำาเน นิงานอย ูใ่นภมู ภิาคและอตุสาหกรรมท ีห่ลากหลายในท ั ว่
ท ัง้องักฤษ เวลส  ์สกอตแลนด ์และไอรแ์ลนดเ์หน อื เพ ือ่ให ้
แนใ่จวา่การตดัส นิใจใหส้ นิเช ือ่เป น็ไปอยา่งม คีวามรบัผ ดิชอบ

เรามอบหมายผ ูส้มคัรท ัง้หมดใหก้บัหน ึง่ในพนัธม ติรดา้นการสง่
มอบของเรา และหากเป น็ไปไดจ้ะจบัค ูค่ณุกบัพนัธม ติรดา้นการ
สง่มอบท ีด่ำาเน นิงานอย ูใ่นพ ืน้ท ีท่อ้งถ ิน่ของคณุ

โปรดทราบวา่ เพ ือ่ใหแ้นใ่จวา่เราสามารถสนบัสนนุคณุไดอ้ยา่ง
ม ปีระส ทิธ ภิาพ คณุจะสามารถทำางานรว่มกบัพนัธม ติรดา้นการ
สง่มอบไดเ้พ ยีงรายเดยีว และคณุจะไมส่ามารถเปล ีย่นแปลง
พนัธม ติรดงักลา่วไดห้ลงัจากท ีค่ณุสง่ใบสมคัรแลว้.

พนัีธม ติรดัา้นีการสง่มอบที่ ่ไ่ดัร้บัการคำดััเล อืก โดัยแบง่
ตามภมู ภิาคำ:

เอกสารคำำาถามที่่�พบบอ่ยพนัธม ติรดา้นการสง่มอบ (Delivery Partners) ของเรา
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https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/bizbritain/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/business-in-focus/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/chamber-acorn-fund/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/chamber-acorn-fund/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/chamber-acorn-fund/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/dsl-business-finance/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/enterprise-loans-east-midlands/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/enterprise-loans-east-midlands/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/enterprise-loans-east-midlands/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/enterprise-northern-ireland/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/enterprise-northern-ireland/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/enterprise-northern-ireland/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/fashion-angel/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/finance-for-enterprise/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/financing-start-enterprise/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/financing-start-enterprise/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/financing-start-enterprise/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/gc-business-finance/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/hyndburn-enterprise-trust/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/hyndburn-enterprise-trust/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/hyndburn-enterprise-trust/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/lancashire-community-finance/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/lancashire-community-finance/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/lancashire-community-finance/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/lets-business-group/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/nwes/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/outset-finance/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/princes-trust/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/swig-finance/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/business-enterprise-fund/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/business-enterprise-fund/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/business-enterprise-fund/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/transmit-startups/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/virgin-startup/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/x-forces/
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การชำาระคำนืี
เงนิีกู ้

หมวดัที่่�ส ่�



ถา้ฉนัีถอนีตวัออกจากธรุก จิหร อืธรุก จิหยดุัที่ำาการ
ซ ือ้ขาย ฉนัียงัคำงตอ้งช ำาระคำ นืีเง นิีก ู้ใชห่ร อืไม?่

ใช ่ส นิเช ือ่สตารท์อพั (Start Up Loan) เป น็ส นิเช ือ่สว่น
บคุคลท ีใ่ชเ้พ ือ่วตัถปุระสงคท์างธรุก จิ ดงัน ั น้คณุจ งึตอ้งรบัผ ดิ
ชอบเป น็การสว่นตวัในการช ำาระค นืเง นิก ูเ้ตม็จำานวนและ
ดอกเบ ีย้ตามสญัญาเง นิก ู  ้(Loan Agreement) ท ีค่ณุไดล้ง
นาม โดยไมค่ำาน งึถ งึสถานะของธรุก จิหร อืตำาแหนง่ของคณุใน
ธรุก จิดงักลา่ว ม เีพ ยีงกรณเีดยีวท ีค่ณุสามารถช ำาระค นืเง นิก ู ้
ของคณุโดยไมเ่ส ยีดอกเบ ีย้ค อืในระหวา่งชว่งระยะ

เวลาผอ่นปรน 14 วนัทนัท นีบัจากการลงนามสญัญาเง นิก ูข้อง
คณุ ในชว่งเวลาน ี  ้หากคณุตดัส นิใจวา่ไมต่อ้งการเง นิก ูอ้ กีตอ่
ไป คณุสามารถค นืเง นิได  ้และคณุจะไมต่อ้งร บัผ ดิชอบตอ่
ดอกเบ ีย้ใด ๆ ท ีเ่ก ดิข ึน้ โปรดอา้งอ งิสญัญาเง นิก ูข้องคณุ
เพ ือ่ย นืยนัรายละเอยีดของระยะเวลาผอ่นปรนของคณุ.

ระยะเวลาการช ำาระคำ นืีส นิีเช ือ่สตารท์ี่อพัคำ อื
เที่า่ใดั?

คณุตอ้งช ำาระค นืเง นิก ูร้ายเด อืนภายในระยะเวลาหน ึง่ถ งึหา้ป ี 
โดยข ึน้อย ูก่บัความสามารถในการช ำาระค นืและความตอ้งการ
ของคณุ ระยะเวลาของเง นิก ูท้ ีแ่นน่อนจะม กีารตกลงกนัโดย
เป น็สว่นหน ึง่ของข ั น้ตอนการสมคัรและบนัทกึไวใ้นสญัญาเง นิ
ก ูข้องคณุ หากการสมคัรของคณุประสบความส ำาเร จ็.

ฉนัีคำวรที่ำาอยา่งไรหากฉนัีคำดิัวา่จะผ ดิันีดััการช ำาระ
คำ นืีเง นิีก ู?้

คณุควรตดิตอ่พนัธม ติรทางการเง นิ (Finance Partner) ของ
คณุทนัท แีละแจง้ใหพ้วกเขาทราบถงึสถานการณข์องคณุ 
เป น็การด ที ีส่ดุเสมอท ีค่ณุจะพดูคยุกบัพนัธม ติรทางการเง นิ
ของคณุ หากคณุเช ือ่วา่คณุอาจไมส่ามารถช ำาระค นืไดใ้นคร ัง้
ตอ่ไปแทนท ีจ่ะรอจนกวา่คณุไดผ้ ดินดัการช ำาระเง นิแลว้

จะเกดิัอะไรข ึน้ีหากฉนัีผ ดิันีดััการช ำาระคำ นืีเง นิีก ู?้

พนัธม ติรทางการเง นิของเราปฏ บิตั ติามว ธิ ปีฏ บิตั มิาตรฐาน
ของตลาดเม ือ่ม กีารผ ดินดัการช ำาระค นืเง นิก ูแ้ละใชแ้นวทางท ี ่
ยตุ ธิรรมและสมเหตสุมผล หากคณุไมส่ามารถช ำาระเง นิได ้ 
พนัธม ติรทางการเง นิของคณุจะพยายามตดิตอ่คณุเพ ือ่ระบุ
สาเหตขุองการผ ดินดัการช ำาระเง นิ นอกจากน ี  ้พวกเขาจะ
ทำางานรว่มกบัคณุเพ ือ่บรรลขุอ้ตกลงท ีส่มเหตสุมผลและ
ยตุ ธิรรมเก ีย่วกบัว ธิ ที ีค่ณุจะ

จดัการกบัเร ือ่งน ีแ้ละปฏ บิตั ติามภาระผกูพนัของคณุในอนาคต 
การดำาเน นิการน ีจ้ะไดร้ บัการตดิตามผลดว้ยอ เีมลและ/หร อื
จดหมายท ีร่ะบวุา่ม กีารผ ดินดัการช ำาระค นื และระบสุ ิง่ท ี ่
จำาเป น็ตอ้งทำาเพ ือ่แกไ้ขสถานการณ์

หากพนัธม ติรทางการเง นิของคณุไมส่ามารถตดิตอ่คณุไดห้ลงั
จากความพยายามหลายคร ัง้ พวกเขาอาจพ จิารณาท ีจ่ะก ูค้ นื
ยอดเง นิคา้งช ำาระดว้ยว ธิ กีารตา่ง ๆ เชน่ (แตไ่มจ่ำากดัเพ ยีง) 
ย ืน่ขอคำาตดัส นิของศาลมณฑล (County Court Judgment 
- CCJ) หร อืสง่กรณขีองคณุไปยงัหนว่ยงานทวงถามหน ี ้ 
(Debt Collection Agent) ท ีไ่ดร้ บัอนมุตั  ิหากคณุไมแ่นใ่จวา่
หุน้สว่นทางการเง นิของคณุคอืใคร โปรดตรวจสอบสญัญาเง นิ
ก ูข้องคณุ.

ฉนัีคำดิัวา่ฉนัีกำาลงัประสบปญัหาที่างการเง นิีและ
ตอ้งการคำวามชว่ยเหล อืในีการจดััการเร ือ่งการ
เง นิีของฉนัี ฉนัีคำวรที่ำาอยา่งไร?

ไมต่อ้งกงัวล ม อีงคก์รใหค้ำาแนะนำาเก ีย่วกบัหน ีส้ นิท ีเ่ป น็อสิระ
และเป น็กลางหลายแหง่ท ีพ่รอ้มจะให ้

ความชว่ยเหลอื The Start Up Loans Company ทำางาน
อยา่งใกลช้ ดิกบัองคก์รการกศุลดา้นหน ีส้ นิรายใหญ ่Money 
Advice Trust ซ ึง่เสนอบร กิารดงัตอ่ไปน ี:้

• สายดว่นชว่ยเหลอืดา้นหน ีส้ นิระดบัประเทศ (The national 
debt line):

ผ ูเ้ช ีย่วชาญการใหค้ำาปร กึษาดา้นหน ีส้ นิท ีม่ ุง่ม ั น่ในการชว่ยให ้
บคุคลปรบัปรงุสถานการณข์องตนใหด้ ขี ึน้ ม ผี ูค้นหลายลา้นคน

ไดร้ บัความชว่ยเหลอืดา้นการจดัการหน ี ้ สิ นิของพวกเขาแลว้

• สายดว่นชว่ยเหลอืดา้นหน ีส้ นิธรุก จิ (The business debt 
line):

บร กิารพ เิศษท ีช่ว่ยผ ูป้ระกอบอาช พีอสิระและเจา้ของธรุก จิ
ขนาดเลก็ในการจดัการหน ีส้ นิของตน

แหลง่อ ืน่ ๆ ของคำาแนะนำาเก ีย่วกบัหน ีส้ นิท ีเ่ป น็อสิระและ
เป น็กลางม ดีงัตอ่ไปน ี:้

• The Money Advice Service

• Citizens Advice

• Step Change

ขณะท ีพ่นัธม ติรดา้นการสง่มอบ (Delivery Partner) ของคณุ
สามารถใหก้ารสนบัสนนุและคำาช ีแ้นะเก ีย่วกบัธรุก จิของคณุ
และส นิเช ือ่สตารท์อพั พวกเขาไมส่ามารถใหค้ำาแนะนำาเก ีย่วกบั
หน ีส้ นิท ีเ่ป น็อสิระได  ้คณุควรขอคำาแนะนำาจากองคก์รท ีร่ะบุ
ขา้งตน้

*โปรดทราบ: The Start Up Loans Company ไมร่ บัรอง
บร ษิทัจดัการหน ีส้ นิใด ๆ ท ีเ่ร ยีกเกบ็คา่ธรรมเน ยีมส ำาหรบัคำา
แนะนำาดา้นหน ีส้ นิหร อืแผนการช ำาระหน ีส้ นิ โปรดตดิตอ่เรา
ทนัท หีากคณุไดร้ บัการตดิตอ่จากบร ษิทัดงักลา่ว.

ฉนัีไดัร้บัหนีงัส อืแจง้การผ ดิันีดััช ำาระจาก
พนัีธม ติรดัา้นีการสง่

มอบหร อืพนัธม ติรทางการเง นิของฉนั ฉนัควรทำาอยา่งไร

เป น็ส ิง่ส ำาคญัท ีค่ณุจะตอ้งตอบกลบัหนงัส อืบอกกลา่วทวงถาม
ใด ๆ เร ือ่งการผ ดินดัช ำาระเง นิโดยเร ว็ท ีส่ดุ รายละเอยีดการ
ตดิตอ่ท ัง้หมดจะระบไุวใ้นหนงัส อืบอกกลา่วท ีค่ณุไดร้ บั.

จะเกดิอะไรข ึน้หากฉนัไมต่อบกลบัหนงัส อืบอกกลา่วทวงถาม
เร ือ่งการผ ดินดัช ำาระเง นิ หร อืไมไ่ดช้ ำาระค นืเง นิก ูข้องฉนัตาม
กำาหนดเวลาเป น็ส ิง่ส ำาคญัท ีค่ณุจะตอ้งตอบกลบัหนงัส อืบอก
กลา่วทวงถามใด ๆ ท ีค่ณุไดร้ บัและช ำาระค นืเง นิก ูข้องคณุให ้

ตรงตามกำาหนดเวลา เชน่เดยีวกบัผลติภณัฑท์างการเง นิ
ส ำาหรบัผ ูบ้ร โิภคภายใตก้ารกำากบัดแูลใด ๆ การไมช่ ำาระค นืเง นิ
ก ูต้ามท ีก่ำาหนดอาจสง่ผลใหม้ กีารดำาเน นิการดงัตอ่ไปน ีก้บัคณุ 
(อยา่งใดอยา่งหน ึง่หร อืมากกวา่น ั น้):

• หนว่ยงานอา้งอ งิเครดติ (Credit Reference Agencies) 
อาจไดร้ บัแจง้ใหท้ราบถงึยอดคา้งช ำาระใด ๆ ซ ึง่อาจสง่ผลตอ่
อนัดบัเครดติและความสามารถในการซ ือ้ส นิคา้ บร กิาร หร อื
การจา้งงานเฉพาะรปูแบบ

• หนว่ยงานเร ยีกเกบ็เง นิท ีเ่ป น็บคุคลท ีส่ามอาจเขา้แทรกแซง
เพ ือ่ชว่ยก ูค้ นืยอดคา้งช ำาระใด ๆ

• การดำาเน นิกระบวนการทางกฎหมาย รวมถงึแตไ่มจ่ำากดั
เพ ยีง คำาตดัส นิของศาลมณฑล (County Court Judgment) 
อาจเร ิม่ตน้ข ึน้

ฉนัีไดัร้บัการตดิัตอ่จากหนีว่ยงานีที่วงถามหนี ่ ้ 
(Debt Collection Agency) ฉนัีคำวรที่ำาอยา่งไร?
หากคณุไมส่ามารถช ำาระค นืเง นิก ูต้ามท ีต่กลงกนัไว  ้คณุอาจได ้
ร บัการตดิตอ่จากหนว่ยงานทวงถามหน ีแ้หง่ใดแหง่หน ึง่ท ีไ่ด ้
ร บัอนมุตั จิากเรา พวกเขาจะทำาหนา้ท ีด่แูลเง นิก ูข้องคณุจนกวา่
จะม กีารแจง้เป น็อยา่งอ ืน่ โดยจะชว่ยคณุหาว ธิ ใีนการช ำาระเง นิ
เป น็ประจำา หร อืแนะนำาคณุไปยงัองคก์รภายนอกท ีใ่หค้ำาแนะนำา
ท ีเ่ก ีย่วขอ้งเพ ือ่ก ูค้ นืเง นิจำานวนเหลา่น ี  ้ดงัน ั น้คณุควรตดิตอ่
หนว่ยงานโดยเร ว็ท ีส่ดุเพ ือ่เร ิม่ตน้กระบวนการน ี  ้โปรดทราบวา่
ในกรณสีว่นใหญ ่เม ือ่หนว่ยงานทวงถามหน ี ไ้ดเ้ขา้มา
แทรกแซงในกระบวนการน ีแ้ลว้ The Start Up Loans 
Company และพนัธม ติรดา้นการสง่มอบของเราจะไมส่ามารถ
ใหค้วามเหน็เพ ิม่เต มิเก ีย่วกบัเง นิก ูข้องคณุได.้

เอกสารคำำาถามที่่�พบบอ่ยการชำาระคำนืีเงนิีกู ้
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ฉนัียงัไมม่ แ่นีวคำดิัที่างธรุก จิ ฉนัีจะสามารถสมคัำร
ขอส นิีเช ือ่สตารท์ี่อพั (Start Up Loan) ไดัห้ร อื
ไม?่

ขออภยั โครงการส นิเช ือ่สตารท์อพัไดร้ บัการออกแบบมาเพ ือ่
สนบัสนนุผ ูค้นในการเร ิม่ตน้หร อืขยายธรุก จิของพวกเขา ดงัน ั น้
แมว้า่คณุไมจ่ำาเป น็ตอ้งทำาการซ ือ้ขายอย ูแ่ลว้เพ ือ่ใหม้ ี
คณุสมบตั ใินการขอรบัเง นิก ู  ้แตค่ณุจะตอ้งม แีนวคดิทางธรุก จิ
กอ่นการสมคัรของคณุ

ในสว่นหน ึง่ของข ั น้ตอนการสมคัร คณุจะตอ้งสง่แผนธรุก จิและ
การคาดการณก์ระแสเง นิสด ไมต่อ้งกงัวลหากคณุยงัไมไ่ดจ้ดั
ทำาส ิง่เหลา่น ี  ้– เม ือ่คณุไดล้งทะเบ ยีนรายละเอยีดของคณุ
และไดร้ บัมอบหมายพนัธม ติรดา้นการสง่มอบ (Delivery 
Partners) ของเราเพ ือ่ใหก้ารสนบัสนนุแลว้ ท ีป่ร กึษาทาง
ธรุก จิสามารถใหค้ำาแนะนำาแกค่ณุเก ีย่วกบัการจดัทำาเอกสาร
เหลา่น ี  ้นอกจากน ี  ้เรายงัม คี ูม่ อืท ีม่ ปีระโยชนม์ากมาย ซ ึง่
คณุอาจพบวา่ชว่ยคณุในการเร ิม่ตน้ได ้

เราขอแนะนำาใหค้ณุสมคัร ณ จดุท ีก่ารจดัสรรเง นิจะชว่ยคณุใน
การเร ิม่ตน้ธรุก จิ และเม ือ่คณุม เีวลามากพอท ีจ่ะทุม่เทใหก้บั
การจดัทำาเอกสารทางธรุก จิของคณุ หากคณุสนใจเฉพาะบร กิาร
สนบัสนนุดา้นคำาปร กึษา ณ จดุน ี  ้เราขอแนะนำาใหค้ณุใชเ้คร ือ่ง
ม อืสนบัสนนุธรุก จิของรฐับาล หร อืตดิตอ่สายดว่นการสนบัสนนุ
ธรุก จิ (Business Support Helpline) ไดท้ ีห่มายเลข 0800 
998 1098 ส ิง่เหลา่น ีอ้าจนำาทางคณุไปยงับร กิารอ ืน่ท ีเ่หมาะ
สมได.้

ฉนัีม แ่นีวคำดิัที่างธรุก จิหร อืธรุก จิของฉนัีที่ำาการ
ซ ือ้ขายอย ูแ่ลว้ ฉนัีสามารถสมคัำรขอส นิีเช ือ่
สตารท์ี่อพัไดัห้ร อืไม?่

ได  ้โครงการส นิเช ือ่สตารท์อพัสามารถชว่ยเหลอืผ ูท้ ีก่ ำาลงั
เร ิม่ตน้ธรุก จิใหมห่ร อืผ ูท้ ีม่ ธีรุก จิอย ูแ่ลว้ได  ้หากพวกเขาไมไ่ด ้
ทำาการซ ือ้ขายมานานกวส่ามป ี ี

ในสว่นหน ึง่ของข ั น้ตอนการสมคัร คณุจะตอ้งสง่แผนธรุก จิและ
การคาดการณก์ระแสเง นิสด ไมต่อ้งกงัวลหากคณุยงัไมไ่ดจ้ดั
ทำาส ิง่เหลา่น ี  ้– เม ือ่คณุไดล้งทะเบ ยีนรายละเอยีดของคณุ
และไดร้ บัมอบหมายพนัธม ติรดา้นการสง่มอบ (Delivery 

Partners) ของเราเพ ือ่ใหก้ารสนบัสนนุแลว้ ท ีป่ร กึษาทาง
ธรุก จิสามารถใหค้ำาแนะนำาแกค่ณุเก ีย่วกบัการจดัทำาเอกสาร
เหลา่น ี  ้นอกจากน ี  ้เรายงัม คี ูม่ อืท ีม่ ปีระโยชนม์ากมาย ซ ึง่
คณุอาจพบวา่ชว่ยคณุในการเร ิม่ตน้ได ้

เราขอแนะนำาใหค้ณุสมคัร ณ จดุท ีก่ารจดัสรรเง นิจะชว่ยคณุใน
การเร ิม่ตน้ธรุก จิ และเม ือ่คณุม เีวลามากพอท ีจ่ะทุม่เทใหก้บั
การจดัทำาเอกสารทางธรุก จิของคณุ

หากคณุสนใจเฉพาะบร กิารสนบัสนนุดา้นคำาปร กึษา ณ จดุน ี ้ 
เราขอแนะนำาใหค้ณุใชเ้คร ือ่งม อืสนบัสนนุธรุก จิของรฐับาล 
หร อืตดิตอ่สายดว่นการสนบัสนนุธรุก จิ (Business Support 
Helpline) ไดท้ ีห่มายเลข 0300 456 3565 ส ิง่เหลา่น ีอ้าจ
นำาทางคณุไปยงับร กิารอ ืน่ท ีเ่หมาะสมได.้

ฉนัีจะถกูเร ย่กเกบ็เง นิีส ำาหรบัการสมคัำรของฉนัี
หร อืไม่

ไม ่คณุจะไมถ่กูเร ยีกเกบ็เง นิใด ๆ จากเราหร อืพนัธม ติรดา้น
การสง่มอบของเราในการสมคัรขอส นิเช ือ่สตารท์อพั นอกจาก
น ี  ้คณุจะไมต่อ้งเส ยีคา่ธรรมเน ยีมหร อืคา่บร กิารส ำาหรบัการ
สนบัสนนุท ีไ่ดร้ บัในระหวา่งและหลงัข ั น้ตอนการสมคัร เง นิ
จำานวนเดยีวท ีค่ณุจะตอ้งจา่ยคอืการช ำาระค นืเง นิก ูร้ายเด อืน
ของคณุ หากการสมคัรของคณุประสบความส ำาเร จ็ หากคณุได ้
ร บัการตดิตอ่เก ีย่วกบัการช ำาระเง นิในรปูแบบใดกต็ามใหก้บั 
The Start Up Loans Company ท ีไ่มใ่ชก่ารช ำาระค นืเง นิก ู ้
รายเด อืนตามท ีค่ณุตกลงไว  ้โปรดตดิตอ่เราโดยเร ว็ท ีส่ดุ.

ข ัน้ีตอนีการสมคัำรใชเ้วลานีานีเที่า่ใดั

เน ือ่งจากไมม่ ธีรุก จิใดท ีเ่หม อืนกนั เราจ งึไมส่ามารถกำาหนด
ระยะเวลาโดยเฉล ีย่วา่ใบสมคัรของคณุจะตอ้งใชเ้วลานาน
เทา่ใด ลกูคา้ท ีเ่ตร ยีมพรอ้มมาเป น็อยา่งดอีาจใชเ้วลาเพ ยีง
สองถงึสามสปัดาห ์ในขณะท ีล่กูคา้รายอ ืน่ตอ้งขอรบัการ
สนบัสนนุเพ ิม่เต มิในการจดัทำาเอกสารท ีจ่ำาเป น็ตา่ง ๆ และ
อาจใชเ้วลาสองถงึสามเดอืนหร อืนานกวา่น ั น้ เราพยายามท ี ่
จะทำาใหค้ณุควบคมุกระบวนการไดม้ากท ีส่ดุ ดงัน ั น้ย ิง่คณุ
เตร ยีมพรอ้มมากเทา่ใด การสมคัรของคณุกจ็ะค บืหนา้ไดเ้ร ว็

ย ิง่ข ึน้

หากคณุม แีผนธรุก จิและการคาดการณก์ระแสเง นิสดเวอรช์ นั
สดุทา้ยหร อืฉบบัรา่งของคณุท ีจ่ดัทำาไวเ้ร ยีบรอ้ยแลว้ในขณะ
ท ีย่ ืน่ใบสมคัร พนัธม ติรดา้นการสง่มอบของคณุจะทำาความ
เขา้ใจไดง้า่ยข ึน้วา่คณุตอ้งไดร้ บัการสนบัสนนุมาก

นอ้ยเพ ยีงใดเพ ือ่ดำาเน นิการใหค้ บืหนา้ โปรดทราบวา่ท มี
บร กิารลกูคา้และพนัธม ติรดา้นการสง่มอบของเราพยายามท ี ่
จะตอบคำาถามท ัง้หมดของลกูคา้ภายในหา้วนัทำาการ.

มก่ารพ จิารณาปจัจยัใดับา้งในีการประเม นิีใบ
สมคัำร?

สามประเดน็หลกัซ ึง่ท ีป่ร กึษาทางธรุก จิของคณุจะพ จิารณา
เม ือ่พวกเขาตรวจสอบใบสมคัรขอ

ส นิเช ือ่สตารท์อพัของคณุ ไดแ้ก ่ความนา่เช ือ่ถ อืทางเครดติ
ของคณุ การพ จิารณาวา่คณุม คีวามสามารถในการก ูย้ มืเง นิได ้
หร อืไม ่และธรุก จิของคณุม โีอกาสเต บิโตกา้วหนา้ไดห้ร อืไม่

ความนา่เช ือ่ถ อืทางเครดติ:ในข ั น้ตอนการสมคัร คณุจะตอ้ง
ผา่นการตรวจสอบเครดติ เพ ือ่ทบทวนพฤตกิรรมทางการเง นิใน
อดตีและป จัจบุนั

ของคณุ แมว้า่ประวตั เิครดติท ีไ่มด่ จีะไมส่ง่ผลใหค้ณุถกูปฏ เิสธ
การอนมุตั สิ นิเช ือ่สตารท์อพัในทกุกรณ  ีแตก่ระบวนการน ีข้อง
ข ั น้ตอนการสมคัรถ อืเป น็สว่นหน ึง่ของความมุง่ม ั น่ของเราใน
การใหส้ นิเช ือ่

อยา่งม คีวามรบัผ ดิชอบ และชว่ยใหเ้ราม ั น่ใจวา่ผ ูส้มคัรจะไม่
สรา้งภาระมากเก นิไปใหต้นเอง

คำวามสามารถสว่นีบคุำคำลในีการก ูย้ มืเง นิี เน ือ่งจากส นิเช ือ่
สตารท์อพัเป น็ส นิเช ือ่สว่นบคุคลท ีใ่ชเ้พ ือ่วตัถปุระสงคท์าง
ธรุก จิ คณุจะตอ้งรบัผ ดิชอบในการช ำาระค นืเง นิก ูข้องคณุ แมว้า่
แผนธรุก จิของคณุจะเปล ีย่นแปลงไปในอนาคต ในขณะท ีส่ นิ
เช ือ่สตารท์อพัไมต่อ้งใชห้ลกัประกนั (คณุไมจ่ำาเป น็ตอ้งวาง

หลกัประกนัใด ๆ เพ ือ่ค ้ ำาประกนัเง นิก ู )้ คณุจะตอ้งช ำาระค นืเง นิ
ก ูเ้ตม็จำานวนและดอกเบ ีย้ใด ๆ ท ีค่รบกำาหนดตลอดระยะเวลา
การก ูเ้ง นิตามท ีค่ณุตกลงไว  ้งบประมาณการอย ูร่อดสว่นบคุคล 
(Personal Survival Budget) ท ีค่ณุตอ้งสง่พรอ้มกบัใบสมคัร
ของคณุ ซ ึง่ระบแุหลง่ท ีม่าหลกัของรายไดส้ว่นบคุคลและคา่ใช ้
จา่ยใด ๆ ท ีค่ณุตอ้งจา่ยในแตล่ะเด อืน จะชว่ยสนบัสนนุเราใน
การดำาเน นิการประเม นิน ี ้

โอกาสเต บิโตกา้วหนา้ของธรุก จิ: ป จัจยัหลกัในการตดัส นิใจให ้
ส นิเช ือ่ของเราค อืการสรา้ง ความม ัน่ใจวา่ธรุก จิของคณุจะ
สรา้งรายไดเ้พ ยีงพอท ีจ่ะชว่ยใหค้ณุช ำาระค นืเง นิก ูร้ายเด อืน
ได  ้เพ ือ่ชว่ยใหเ้ราประเม นิส ิง่น ี  ้คณุจ งึตอ้งแสดงใหเ้หน็วา่ม ี
ความตอ้งการมากเพ ยีงพอส ำาหรบัผลติภณัฑแ์ละ/หร อืบร กิาร
ของ

คณุ และคณุจะสามารถบรรลเุปา้หมายท ัง้หมดตามท ีร่ะบใุนแผน
ธรุก จิและการคาดการณก์ระแสเง นิ

สดของคณุไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล ไมต่อ้งกงัวลหากคณุไมเ่คยจดั
ทำาเอกสารเหลา่น ีม้ากอ่น! ดทู ีแ่มแ่บบฟร แีละค ูม่ อืของเรา 
และอยา่ล มืวา่ท ีป่ร กึษาทางธรุก จิของคณุจะสามารถใหค้วาม
ชว่ยเหลอืตลอดท ัง้กระบวนการในสว่นน ี .้

มก่ารสนีบัสนีนุีใดั ๆ ในีระหวา่งข ัน้ีตอนีการสมคัำร
หร อืไม?่

ม  ีพนัธม ติรดา้นการสง่มอบของเราพรอ้มท ีจ่ะสนบัสนนุคณุ
ตลอดข ั น้ตอนการสมคัร พวกเขาสามารถใหค้ำาแนะนำาในการก
รอกแบบฟอรม์ใบสมคัรและขอ้มลูท ีค่ณุจะตอ้งระบ ุนอกจากน ี ้ 
พวกเขายงัสามารถชว่ยคณุในการจดัทำาแผนธรุก จิ การคาด
การณก์ระแสเง นิสด และงบประมาณการอย ูร่อดสว่นบคุคล ไม่
วา่คณุจะตอ้งการความชว่ยเหลอืในการจดัเตร ยีมเอกสารเหลา่น ี ้
ต ั ง้แตต่น้ หร อืเพ ยีงแคต่อ้งการใหใ้ครบางคนตรวจทานและ
ตรวจสอบความถกูตอ้ง

เน ือ่งจากพนัธม ติรดา้นการสง่มอบของคณุจะเป น็ผ ูป้ระเม นิใบ
สมคัรส นิเช ือ่ของคณุดว้ยเพ ือ่

พ จิารณาวา่คณุม คีณุสมบตั ติามเกณฑก์ารไดร้ บัส นิเช ือ่สตารท์
อพั (Start Up Loan) หร อืไม ่การสนบัสนนุของพวกเขาจ งึเนน้
ไปท ีก่ารทำาใหค้ณุอย ูใ่นสถานะท ีด่ ที ีส่ดุในการประสบ

ข ั�นีตอนีการสมคัำร
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ความส ำาเร จ็ ส ิง่ส ำาคญัค อืตอ้งจำาไวว้า่ในทา้ยท ีส่ดุคณุค อืผ ูร้ บั
ผ ดิชอบตอ่การสมคัรของคณุ และแมว้า่พนัธม ติรดา้นการสง่
มอบจะพยายามอยา่งเตม็ท ีเ่พ ือ่สนบัสนนุคณุ ก ไ็มไ่ดร้ บั
ประกนัวา่คณุจะม คีณุสมบตั ติามเกณฑก์ารไดร้ บัส นิเช ือ่

ส ำาหรบัขอ้มลูเพ ิม่เต มิ โปรดดทู ี  ่คำาถามท ีพ่บบอ่ยเก ีย่วกบั
การสนบัสนนุธรุก จิและการใหค้ำาปร กึษา.

ใคำรจะเป น็ีผ ูพ้ จิารณาใบสมคัำรของฉนัีและตดััส นิีใจ
วา่ฉนัีสามารถไดัร้บัส นิีเช ือ่สตารท์ี่อพัหร อืไม?่

พนัธม ติรดา้นการสง่มอบของคณุจะเป น็ผ ูพ้ จิารณาใบสมคัรของ
คณุและตดัส นิใจใหส้ นิเช ือ่ เราจดัเตร ยีมชดุหลกัเกณฑ์
พ จิารณาใหแ้กพ่นัธม ติรดา้นการสง่มอบทกุรายเพ ือ่ใหแ้นใ่จวา่
ม กีารปฏ บิตั ติามแนวทางท ีส่อดคลอ้งกนัตลอดท ัง้เคร อืขา่ย
ของเรา อยา่งไรกต็าม ในทา้ยท ีส่ดุพนัธม ติรดา้นการสง่มอบจะ
ตดัส นิใจโดยพ จิารณาจากประวตั เิครดติของแตล่ะบคุคล ความ
สามารถสว่นบคุคลในการก ูย้ มืเง นิ และโอกาสเต บิโตกา้วหนา้
ตามแผนธรุก จิ.

ใบสมคัำรของฉนัีอาจถกูปฏ เิสธดัว้ยสาเหตใุดับา้ง?

ม สีาเหตหุลายประการท ีท่ ำาใหใ้บสมคัรของคณุอาจถกูปฏ เิสธ
ได  ้ในฐานะผ ูใ้หส้ นิเช ือ่ท ีม่ คีวามรบัผ ดิชอบ ม หีลกัเกณฑ์
ส ำาคญัสองประการท ีเ่ราใช ใ้นการพ จิารณาวา่เราสามารถใหผ้ ู ้
สมคัรก ูย้ มืเง นิไดห้ร อื

ไม ่ประการแรกเก ีย่วขอ้งกบัความสามารถในการก ูย้ มืเง นิของ
แตล่ะบคุคล (คณุจะสามารถช ำาระค นืหน ีเ้ง นิก ูต้ามท ีก่ำาหนดไว ้
ไดห้ร อืไม)่ และประการท ีส่องเก ีย่วขอ้งกบัโอกาสเต บิโต
กา้วหนา้ของแผนธรุก จิและการคาดการณ์

กระแสเง นิสดของผ ูส้มคัร (คณุจะสามารถบรรลเุปา้หมาย
ท ัง้หมดตามท ีร่ะบใุนแผนของคณุได ้

อยา่งสมเหตสุมผลหร อืไม ่และม ตีลาดเพ ยีงพอส ำาหรบัแนวคดิ
ของคณุหร อืไม)่.

ฉนัีสามารถสมคัำรใหมไ่ดัห้ร อืไมห่ากใบสมคัำรของ
ฉนัีถกูปฏ เิสธ?

ขออภยั หากใบสมคัรของคณุถกูปฏ เิสธ คณุจะตอ้งรออยา่งนอ้ย
หกเด อืนกอ่นท ีจ่ะสามารถสมคัรไดอ้ กีคร ัง้ ชว่งเวลาดงักลา่วได ้
ร บัการออกแบบมาเพ ือ่ใหค้ณุม เีวลาในการทบทวนและปรบัปรงุ
สว่นใด ๆ ของใบสมคัรของคณุท ีส่ง่ผลใหค้ณุถกูปฏ เิสธการ
อนมุตั สิ นิเช ือ่สตารท์อพัในคร ัง้กอ่นหนา้น ี ้

หากคณุตดัส นิใจสมคัรอกีคร ัง้ คณุจะตอ้งกลบัไปท ีพ่นัธม ติร
ดา้นการสง่มอบรายเด มิซ ึง่เป น็ผ ูพ้ จิารณาการสมคัรคร ัง้แรก
ของคณุ พวกเขาจะทำาการประเม นิใบสมคัรของคณุใหม ่เหตผุล
ท ีเ่ราขอใหค้ณุรว่มงานกบัพนัธม ติรดา้นการสง่มอบรายเด มิก ็
เพราะพวกเขาม คีวามร ูโ้ดย

ละเอยีดเก ีย่วกบัธรุก จิและสถานการณส์ว่นบคุคลของคณุอย ู่
แลว้

ในการประเม นิใหมน่ ี  ้คณุจะตอ้งสามารถแสดงใหพ้นัธม ติรดา้น
การสง่มอบของคณุเหน็วา่สถานการณข์องคณุเปล ีย่น

แปลงไป หร อืคณุไดแ้กไ้ขขอ้กงัวลตามท ีแ่จง้ไวใ้นจดหมาย
ปฏ เิสธคร ัง้แรกของคณุแลว้ นอกจากน ี  ้คณุอาจจะตอ้งสง่
เอกสารสว่นบคุคลและเอกสารทางธรุก จิท ีไ่ดร้ บัการปรบัปรงุ
แกไ้ข และผา่นการตรวจสอบใด ๆ ท ีโ่ครงการไดก้ำาหนดไว.้

ฉนัีจำาเป น็ีตอ้งม บ่ญัช ธ่นีาคำารของธรุก จิเพ ือ่รบั
เง นิีก ูน้ี ่ห้ร อืไม่

ไม ่คณุไมจ่ำาเป น็ตอ้งม  ีและแมว้า่คณุจะม บีญัช ธีนาคารของ
ธรุก จิ คณุกไ็มส่ามารถไดร้ บัส นิเช ือ่สตารท์อพัผา่นบญัช นี ี ไ้ด ้ 
เน ือ่งจากส นิเช ือ่สตารท์อพัเป น็ส นิเช ือ่สว่นบคุคล คณุจะตอ้ง
ใหร้ายละเอยีดบญัช ธีนาคารสว่นบคุคลของคณุเพ ือ่ร บัเง นิ
ส ำาหรบัส นิเช ือ่สตารท์อพั หากการสมคัรของคณุประสบความ
ส ำาเร จ็.

ฉนัีไดัส้มคัำรส นิีเช ือ่สตารท์ี่อพัไว ้แตไ่มเ่คำยไดัร้บั
การตดิัตอ่ใดั ๆ เลย

หากคณุไมไ่ดร้ บัการตดิตอ่ภายในสองวนัทำาการ โปรดตดิตอ่
ท มีบร กิารลกูคา้ของเรา โดยใหร้ายละเอยีดการตดิตอ่ของคณุ 
เพ ือ่ใหเ้ราสามารถชว่ยเหลอืคณุในการดำาเน นิการข ั น้ตอ่ไป.

ฉนัีสามารถระงบักระบวนีการไดัท้ี่กุเม ือ่กอ่นีที่ ่จ่ะ
ไดัร้บัส นิีเช ือ่ใชห่ร อืไม่

ใช่ คุณสามารถถอนใบสมัครของคุณได้ทุกเมื่อก่อนที่
จะได้รับสินเชื่อ หลังจากที่คุณได้รับสินเชื่อแล้ว จะมี
ระยะเวลาผ่อนปรน 14 วันนับจากวันที่ลงนามใน
สัญญาเงินกู้ (Loan Agreement) ของคุณ หากคุณ
ตัดสินใจว่าคุณไม่ต้องการเงินกู้ของคุณอีกต่อไปใน
ระหว่างระยะเวลาผ่อนปรน คุณสามารถส่งคืนเงินและ
คุณจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อดอกเบี้ยใด ๆ ที่เกิดขึ้น 
โปรดอ้างอิงสัญญาเงินกู้ (Loan Agreement) ของ
คุณเพื่อยืนยันรายละเอียดของระยะเวลาการผ่อนปรน
ของคุณ โปรดทราบว่าเมื่อครบกำาหนดระยะเวลาผ่อน
ปรนแล้ว คุณจะมีข้อผูกพันในการชำาระคืนเงินกู้เต็ม
จำานวน รวมทั้งดอกเบี้ยทั้งหมด.
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การสนีบัสนีนุีธรุกจิและ
การใหค้ำำาปรกึษา

หมวดัหก



ฉนัีม ส่ ทิี่ธ ิ ์ไดัร้บัการสนีบัสนีนุีอะไรบา้งในีขณะที่ ่ ่
ฉนัีกำาลงัดัำาเนี นิีการตามข ัน้ีตอนีการสมคัำร?

พนัธม ติรดา้นการสง่มอบ (Delivery Partners) ของเราพรอ้ม
ท ีจ่ะสนบัสนนุคณุตลอดข ั น้ตอนการสมคัร พวกเขาสามารถให ้
คำาแนะนำาในการกรอกแบบฟอรม์ใบสมคัรและขอ้มลูท ีค่ณุจะ
ตอ้งระบ ุนอกจากน ี  ้พวกเขายงัสามารถชว่ยคณุในการจดัทำา
แผนธรุก จิ การคาดการณก์ระแสเง นิสด และงบประมาณการอย ู่
รอดสว่นบคุคล ไมว่า่คณุจะตอ้งการความชว่ยเหลอืในการจดั
เตร ยีมเอกสารเหลา่น ีต้ ั ง้แตต่น้ หร อืเพ ยีงแคต่อ้งการใหใ้คร
บางคนตรวจทานและตรวจสอบความถกูตอ้ง

เน ือ่งจากพนัธม ติรดา้นการสง่มอบของคณุจะเป น็ผ ูป้ระเม นิใบ
สมคัรส นิเช ือ่ของคณุดว้ยเพ ือ่

พ จิารณาวา่คณุม คีณุสมบตั ติามเกณฑก์ารไดร้ บัส นิเช ือ่สตารท์
อพั (Start Up Loan) หร อืไม ่การสนบัสนนุของพวกเขาจ งึเนน้
ไปท ีก่ารทำาใหค้ณุอย ูใ่นสถานะท ีด่ ที ีส่ดุในการประสบ

ความส ำาเร จ็ ส ิง่ส ำาคญัค อืตอ้งจำาไวว้า่ในทา้ยท ีส่ดุคณุค อืผ ูร้ บั
ผ ดิชอบตอ่การสมคัรของคณุ และแมว้า่พนัธม ติรดา้นการสง่
มอบจะพยายามอยา่งเตม็ท ีเ่พ ือ่สนบัสนนุคณุ ก ไ็มไ่ดร้ บั
ประกนัวา่คณุจะม คีณุสมบตั ติามเกณฑก์ารไดร้ บัส นิเช ือ่

คำณุสามารถใหก้ารสนีบัสนีนุีในีการรา่งแผนีธรุก จิ
และการคำาดัการณก์ระแสเง นิีสดัของฉนัีใชห่ร อื
ไม?่

ใช ่พนัธม ติรดา้นการสง่มอบของคณุจะสามารถใหก้ารสนบัสนนุ
น ี ไ้ด  ้หากเป น็ไปได  ้เราขอแนะนำาใหค้ณุพยายามรา่งแผนของ
คณุกอ่นโดยใชแ้มแ่บบฟร  ีเน ือ่งจากจะชว่ยใหพ้นัธม ติรดา้น
การสง่มอบเขา้ใจคณุและธรุก จิของคณุไดด้ ยี ิง่ข ึน้ แตไ่มต่อ้ง
กงัวล หากคณุไมเ่คยทำาส ิง่น ีม้ากอ่นและตอ้งการคำาช ีแ้นะกอ่น
ท ีจ่ะเร ิม่ตน้ก ไ็มม่ ปีญัหาใด ๆ. 

ฉนัีสามารถขอรบัการสนีบัสนีนุีจากที่ ่ป่ร กึษาของ
ฉนัีไดัม้ากแคำไ่หนี?

คณุม สี ทิธ ิ ์ไดร้ บัคำาปร กึษาแบบตวัตอ่ตวัเป น็เวลา 15 ช ั ว่โมง
ในชว่ง 12 เด อืนแรกของระยะเวลาการก ูเ้ง นิของคณุ.

ฉนัีจะไดัร้บัการสนีบัสนีนุีอะไรบา้งหากการสมคัำร
ของฉนัีประสบคำวามส ำาเร จ็?

หลงัจากท ีค่ณุเบ กิเง นิส นิเช ือ่สตารท์อพัของคณุแลว้ คณุจะ
ไดร้ บัการใหค้ำาปร กึษา แบบตวัตอ่ตวั คณุม สี ทิธ ิ ์ไดร้ บัคำา
ปร กึษาฟร เีป น็เวลา 15 ช ั ว่โมงในชว่ง 12 เด อืนแรกของระยะ
เวลาการก ูเ้ง นิของคณุ แตข่ ึน้อย ูก่บัคณุและท ีป่ร กึษาของคณุ
วา่ตอ้งการนดัตดิตามผลกนับอ่ยเพ ยีงใด นอกเหน อืจากการ
สนบัสนนุดา้นการใหค้ำาปร กึษาแลว้ คณุยงัม สี ทิธ ิเ์ขา้ถ งึขอ้
เสนอพ เิศษทางธรุก จิจากพนัธม ติรองคก์รของเรา รวมถงึขอ้
เสนอสว่นลด อตัราท ีล่ดลง และของแจกฟร จีากผลติภณัฑแ์ละ
บร กิารทางธรุก จิช ั น้นำามากมาย.

ที่ ่ป่ร กึษา (Mentor) คำ อือะไร และฉนัีจะไดัร้บั
ประโยชนีอ์ยา่งไร?

ท ีป่ร กึษาคอืบคุคลท ีม่ ปีระสบการณซ์ ึง่สามารถใหก้าร
สนบัสนนุและคำาช ีแ้นะแกค่ณุในขณะท ีค่ณุสรา้งธรุก จิของคณุ 
แมว้า่การเร ิม่ตน้ธรุก จิอาจเป น็เร ือ่งท ีน่า่ต ืน่เตน้ แตก่อ็าจจะ
ร ูส้ กึโดดเด ีย่วและยากลำาบาก โดยเฉพาะอยา่งย ิง่ในชว่งแรก ๆ 
ดงัน ั น้การสามารถพดูคยุกบับคุคลท ีม่ ปีระสบการณ ์ความ
เช ีย่วชาญ และมมุมองท ีแ่ตกตา่งออกไปจงึเป น็ประโยชนอ์ยา่ง
ย ิง่ ท ีป่ร กึษาจะไมบ่อกคณุถงึว ธิ กีารดำาเน นิธรุก จิของคณุ แต่
จะชว่ยคณุในการเร ยีนร ูว้ ธิ วีางแผนและกำาหนดกลยทุธท์ ีจ่ะ
ชว่ยใหค้ณุตดัส นิใจไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้งส ำาหรบัธรุก จิของคณุ ดขูอ้มลูเพ ิม่เต มิเก ีย่วกบั
โปรแกรมการใหค้ำาปร กึษาของเรา.

การสนีบัสนีนุีการใหค้ำำาปร กึษาจะม ว่ ธิ ก่ารสง่มอบ
อยา่งไร?

ในทา้ยท ีส่ดุจะข ึน้อย ูก่บัคณุและท ีป่ร กึษาของคณุในการ
ตดัส นิใจโดยพ จิารณาวา่ว ธิ ใีดเหมาะกบัคณุท ัง้สองคน ลกูคา้
ของเราบางรายไดร้ บัการใหค้ำาปร กึษาแบบพบหนา้กนั การนดั
พบนอกสถานท ีอ่ยา่งเชน่ในรา้นกาแฟ ในขณะท ีล่กูคา้รายอ ืน่ 
ๆ ย นิด ที ีจ่ะตดิตอ่ทางโทรศพัท ์การประชมุทางวดิ โีอ (ผา่น 
Skype หร อืแอปพล เิคช นัอ ืน่) หร อืตดิตอ่ทางอ เีมล คณุ
สามารถหาร อืเร ือ่งน ีก้บัท ีป่ร กึษาของคณุไดใ้นเซสช นัแรก
ของคณุ โปรดทราบวา่เราไมส่ามารถรบัประกนัการใหค้ำาปร กึษา
แบบพบหนา้กนัไดใ้นทกุคร ัง้.

ฉนัีตอ้งขอรบัการใหค้ำำาปร กึษาเพ ือ่ให ้ไดัร้บั
อนีมุตั สิ นิีเช ือ่สตารท์ี่อพัหร อืไม?่

ไม ่คณุไมจ่ำาเป น็ตอ้งขอรบัการใหค้ำาปร กึษา อยา่งไรกต็าม เรา
ขอแนะนำาอยา่งย ิง่วา่ผ ู ไ้ดร้ บัเง นิก ูท้ ั ง้หมดของเราตา่งเขา้รว่ม
ในการใหค้ำาปร กึษา เน ือ่งจากผลการว จิยัสว่นใหญแ่สดงใหเ้หน็
ถ งึความเช ือ่มโยงเช งิบวกระหวา่งการอย ูร่อดของ

ธรุก จิและการม สีว่นรว่มกบัการสนบัสนนุดา้นการใหค้ำาปร กึษา 
คณุสามารถเล อืกไดว้า่การสนบัสนนุระดบัใดจะเหมาะสมท ีส่ดุ
ส ำาหรบัคณุและความถ ีท่ ีค่ณุ

ตอ้งการพบกบัท ีป่ร กึษาของคณุ เราเขา้ใจด วีา่บางคร ัง้ช วี ติ
และธรุก จิของคณุอาจจะวุน่วาย แตอ่ยา่ประเม นิคา่ของ
ประโยชนจ์ากคำาช ีแ้นะและการสนบัสนนุจากภายนอกน ีต้่ ำาเก นิ
ไป.

ฉนัีจะยงัคำงไดัร้บัการสนีบัสนีนุีตอ่ไปใชห่ร อืไม่ 
หากฉนัีผ ดิันีดััการช ำาระคำ นืีเง นิีก ู?้

ใช ่หากคณุผ ดินดั คณุสามารถขอรบัการสนบัสนนุจาก
พนัธม ติรดา้นการสง่มอบหร อืท ีป่ร กึษาของคณุได  ้แตโ่ปรด
ทราบวา่คณุจะตอ้งพดูคยุกบัพนัธม ติรทางการเง นิของคณุท ี ่
จดัการเง นิก ูข้องคณุ โปรดจำาไวว้า่ พนัธม ติรดา้นการสง่มอบ
หร อืท ีป่ร กึษาไมม่ หีนา้ท ีร่ บัผ ดิชอบในการตรวจสอบวา่คณุได ้
ช ำาระค นื

ส นิเช ือ่สตารท์อพัของคณุตามกำาหนดเวลาหร อืไม ่ไมว่า่คณุจะ
ม คีวามสมัพนัธร์ะดบัใดกบัท ีป่ร กึษาของคณุ คณุยงัคงม หีนา้
ท ีร่ บัผ ดิชอบในการช ำาระค นืส นิเช ือ่สตารท์อพัตามแผนการ
ช ำาระค นืท ีต่กลงกนัไวซ้ ึง่จะกลา่วถ งึในระหวา่งข ั น้ตอนการ
สมคัร.

ที่ ่ป่ร กึษาของฉนัีสามารถใหค้ำำาแนีะนีำาเก ่ย่วกบั
หนี ่ส้ นิีไดัห้ร อืไม?่

ไมไ่ด  ้ท ีป่ร กึษาของคณุจะใหค้ำาแนะนำาท ั ว่ไป แตไ่มส่ามารถให ้
คำาแนะนำาท ีเ่ฉพาะเจาะจง เชน่ การใหค้ำาปร กึษาดา้นหน ีส้ นิ 
โปรดพดูคยุกบัพนัธม ติรทางการเง นิของคณุ หากคณุกงัวลวา่
จะผ ดินดัการช ำาระค นืเง นิก ูท้ ีก่ ำาลงัจะถ งึกำาหนดหร อืไดผ้ ดินดั
การช ำาระค นืเง นิก ู ้

แลว้ และไปท ีส่ว่นคำาถามท ีพ่บบอ่ยเร ือ่งการช ำาระค นืเง นิก ู ้ 
ส ำาหรบัคำาช ีแ้นะเพ ิม่เต มิเก ีย่วกบั

บร กิารจากภายนอกท ีส่ามารถชว่ยคณุไดเ้ชน่กนั.

การสนีบัสนีนุีธรุกจิและการใหค้ำำาปรกึษา
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ฉนัีถกูปฏ เิสธหลงัการตรวจสอบเคำรดัติ ฉนัีจะ
อทุี่ธรณค์ำำาตดััส นิีนี ่ ้ไดัห้ร อืไม?่

ได  ้คณุม เีวลา 30 วนันบัจากวนัท ีท่ราบผลในการย ืน่อทุธรณ์
ของคณุ

วนัท ีท่ราบผลคอืวนัท ีค่ณุไดร้ บัอ เีมลเพ ือ่แจง้ผลลพัธ.์

ฉนัีจะย ืน่ีอทุี่ธรณค์ำำาตดััส นิีหลงัการตรวจสอบ
เคำรดัติไดัอ้ยา่งไร?

เรามุง่ม ั น่ท ีจ่ะใหส้ นิเช ือ่อยา่งม คีวามรบัผ ดิชอบ และเพ ือ่
ดำาเน นิการน ี  ้เราจะทบทวนพฤตกิรรมทางการเง นิในอดตีของ
ลกูคา้แตล่ะรายและความสามารถในปจัจบุนัในการก ูย้ มืเง นิ 
ดว้ยเหตผุลน ี  ้เราจ งึไมส่ามารถใหส้ นิเช ือ่แกบ่คุคลท ีม่ กีาร
ดอ้ยคา่ดา้นเครดติในเร ือ่งท ีก่ำาหนดไว  ้(หากตอ้งการเร ยีนร ู ้
เพ ิม่เต มิเก ีย่วกบัว ธิ ที ีเ่ราตดัส นิใจเก ีย่วกบัเครดติ โปรดคลกิ 
ท ีน่ ี)่ เราจ งึขอใหล้กูคา้ตรวจสอบวา่ขอ้มลูท ีห่นว่ยงานอา้งอ งิ
เครดติถ อืครองอย ูน่ ั น้ถกูตอ้ง กอ่นท ีเ่ราจะพ จิารณาการ
อทุธรณข์องคณุ

หากขอ้มลูท ีแ่สดงในรายงานเครดติของคณุไมถ่กูตอ้ง คณุจะ
ตอ้งดำาเน นิการกบัหนว่ยงานอา้งอ งิเครดติของคณุกอ่นท ีเ่ราจะ
ตดัส นิใจการอทุธรณด์า้นเครดติของคณุ เน ือ่งจากเราใชข้อ้มลู
ท ีไ่ดร้ บัจากหนว่ยงานดงักลา่วในการตรวจสอบเครดติของเรา 
หากเหมาะสม เราสามารถทบทวนคำาตดัส นิดา้นเครดติหากม ี
การแกไ้ขใด ๆ ในรายงานเครดติลกูคา้ของคณุ

ส ำาหรบัขอ้มลูเพ ิม่เต มิเก ีย่วกบัประวตั เิครดติของคณุ โปรดไป
ท ี ่Experian 

คณุสามารถย ืน่อทุธรณ์ไดโ้ดย การตดิตอ่กบั SUL และกรอก 
แบบฟอรม์ของเรา

หากคณุตดัส นิใจท ีจ่ะอทุธรณ ์คณุจะถกูขอใหร้ะบเุหตผุลท ีส่ม
เหตสุมผลวา่ทำาไมจงึควรพ จิารณาการอทุธรณข์องคณุและแนบ
ส ำาเนารายงานเครดติลกูคา้ของคณุ. 

ฉนัีถกูปฏ เิสธหลงัการตรวจสอบเคำรดัติซ ้ ำา ฉนัี
สามารถอทุี่ธรณค์ำำาตดััส นิีนี ่ ้ไดัห้ร อืไม?่

ได  ้คณุม เีวลา 30 วนันบัจากวนัท ีท่ราบผลในการย ืน่อทุธรณ์
ของคณุ

วนัท ีท่ราบผลคอืวนัท ีค่ณุไดร้ บัอ เีมลเพ ือ่แจง้ผลลพัธ.์

ฉนัีจะย ืน่ีอทุี่ธรณค์ำำาตดััส นิีหลงัการตรวจสอบ
เคำรดัติซ ้ ำาไดัอ้ยา่งไร?

คณุสามารถตดิตอ่พนัธม ติรดา้นการสง่มอบ (Delivery 
Partner) ของคณุไดท้างโทรศพัทห์ร อือ เีมล โดยสามารถด ู
รายละเอยีดไดใ้นพอรท์ลัลกูคา้ของคณุหร อืในอ เีมลลา่สดุ 
หร อืคณุสามารถตดิตอ่เราไดท้ ี  ่SUL โดยใช  ้แบบฟอรม์ของเรา

จากน ั น้เราจะพ จิารณาเหตผุลของการปฏ เิสธ อาจม เีหตผุล
หลายประการท ีท่ ำาใหค้ณุถกูปฏ เิสธ ซ ึง่อาจรวมถงึการ
เปล ีย่นแปลงสถานการณท์างการเง นิของคณุหลงัการตรวจสอบ
เครดติคร ัง้ลา่สดุของเรา อนัเป น็ผลมาจากความมุง่ม ั น่ของเรา
ในการใหส้ นิเช ือ่อยา่งม คีวามรบัผ ดิชอบ และอาจเป น็สาเหตุ
ท ีท่ ำาใหค้ณุถกูปฏ เิสธหลงัจากน ั น้.

ฉนัีสามารถอทุี่ธรณค์ำำาตดััส นิีการประเม นิีไดัห้ร อื
ไม?่

ได  ้คณุม เีวลา 30 วนันบัจากวนัท ีท่ราบผลในการย ืน่อทุธรณ์
ตอ่พนัธม ติรดา้นการสง่มอบของคณุ

วนัท ีท่ราบผลคอืวนัท ีค่ณุไดร้ บัอ เีมลเพ ือ่แจง้ผลลพัธ.์

ฉนัีจะย ืน่ีอทุี่ธรณค์ำำาตดััส นิีการประเม นิีไดั้
อยา่งไร?
คณุสามารถตดิตอ่พนัธม ติรดา้นการสง่มอบของคณุไดท้าง
โทรศพัทห์ร อือ เีมล โดยสามารถดรูายละเอยีดไดใ้นพอรท์ลั
ลกูคา้หร อืในอ เีมลลา่สดุ

หากคณุตดัส นิใจท ีจ่ะอทุธรณ ์คณุจะถกูขอใหร้ะบเุหตผุลท ีส่ม
เหตสุมผลวา่ทำาไมคณุจ งึคดิวา่คำาตดัส นิเด มิของพวกเขาผ ดิ
พลาด คณุจะสามารถใหข้อ้มลูเพ ิม่เต มิเพ ือ่สนบัสนนุการ
อทุธรณข์องคณุได ้

พนัธม ติรดา้นการสง่มอบของคณุสามารถชว่ยระบไุดว้า่จำาเป น็
ตอ้งม ขีอ้มลูเพ ิม่เต มิใดบา้ง.

กระบวนีการอทุี่ธรณก์ารประเม นิีเป น็ีอยา่งไร?

พนัธม ติรดา้นการสง่มอบของคณุจะทบทวนการสมคัรของคณุ
อยา่งเป น็อสิระ ตรวจสอบใบสมคัรเด มิและขอ้มลูใหมใ่ด ๆ ท ี ่
คณุใหไ้วเ้พ ือ่สนบัสนนุการสมคัรของคณุ

เน ือ่งจากการประเม นิท ัง้หมดในตอนแรกของเราตอ้งผา่น
กระบวนการประเม นิสองข ั น้ตอน จ งึเป น็เร ือ่งยากท ีก่าร
อทุธรณจ์ะนำาไปส ูก่ารเปล ีย่นคำาตดัส นิ

หากการอทุธรณข์องคณุไมไ่ดร้ บัการสนบัสนนุ คณุสามารถย ืน่
อทุธรณใ์หมไ่ดภ้ายใน 6 เด อืนนบัจากคำาตดัส นิคร ัง้แรก ซ ึง่จะ
ทำาใหค้ณุม เีวลาปรบัปรงุโอกาสในการเต บิโตกา้วหนา้ของธรุก จิ
ของคณุ หร อืแกไ้ขขอ้กงัวลเร ือ่งความสามารถในการก ูย้ มืเง นิ
ใด ๆ ท ีถ่กูหย บิยกเป น็ประเดน็

หากคำาอทุธรณข์องคณุไดร้ บัการสนบัสนนุ การสมคัรของคณุจะ
ไดร้ บัการดำาเน นิการตามปกต  ิและพนัธม ติรดา้นการสง่มอบ
ของคณุจะแนะนำาคณุในทกุข ั น้ตอนถดัไป.

กระบวนการอทุธรณ์
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การตรวจสอบเคำรดัติม อ่ายนุีานีแคำไ่หนี?

การตรวจสอบเครดติใด ๆ ท ีด่ำาเน นิการโดยเป น็สว่นหน ึง่ของ
การสมคัรขอส นิเช ือ่สตารท์อพัของคณุม อีายเุพ ยีงสามเด อืน

เทา่น ั น้ หากการสมคัรของคณุยงัคงอย ูใ่นระหวา่งดำาเน นิการ
หลงัจากจดุน ี  ้เราจะตอ้งดำาเน นิการตรวจสอบเครดติใหม ่ใน
กรณสีว่นใหญ ่การตรวจสอบเครดติจะดำาเน นิการในชว่งแรก ๆ 
เพ ือ่ใหค้ณุม ั น่ใจไดว้า่คณุม คีณุสมบตั ติามเกณฑใ์นการขอส นิ
เช ือ่สตารท์อพักอ่นท ีจ่ะทุม่เทเวลาของคณุในสว่นท ีเ่หล อืของ
ข ั น้ตอนการสมคัร หมายความวา่คณุจะม เีวลาสงูสดุสามเด อืนใน
การสรปุเอกสารทางธรุก จิและขอ้มลูสว่นบคุคล

ของคณุ เชน่ แผนธรุก จิ การคาดการณก์ระแสเง นิสด และงบ
ประมาณการอย ูร่อดสว่นบคุคล ซ ึง่จะนำามาใชเ้ป น็พ ืน้ฐานใน
การประเม นิ ดว้ยเหตผุลน ี  ้เราขอแนะนำาใหค้ณุคดิอยา่ง
รอบคอบวา่เวลาใดเหมาะสมท ีส่ดุในการเร ิม่สง่ใบสมคัรของคณุ.

ฉนัียงัสามารถสมคัำรขอส นิีเช ือ่สตารท์ี่อพัไดัห้ร อื
ไม ่ถา้ฉนัีม ป่ระวตั เิคำรดัติที่ ่ไ่มด่ั ห่ร อืม ก่ารดัอ้ย
คำา่ดัา้นีเคำรดัติ?

ประวตั เิครดติท ีไ่มด่ ไีมจ่ำาเป น็เสมอไปท ีจ่ะสง่ผลใหค้ณุถกู
ปฏ เิสธการอนมุตั สิ นิเช ือ่สตารท์อพั แตแ่นน่อนวา่เป น็ป จัจยั
หน ึง่ท ีจ่ะถกูนำามาพ จิารณาเป น็สว่นหน ึง่ของกระบวนการ
ประเม นิของเรา เรามุง่ม ั น่ท ีจ่ะใหส้ นิเช ือ่อยา่งม คีวามรบัผ ดิ
ชอบ และเพ ือ่ดำาเน นิการน ี  ้เราจะพ จิารณถงึพฤตกิรรมทางการ
เง นิในอดตีของผ ูส้มคัรแตล่ะรายและความสามารถในปจัจบุนัใน
การก ูย้ มืเง นิ

ดว้ยเหตผุลน ี  ้เราจ งึไมส่ามารถใหส้ นิเช ือ่แกบ่คุคลท ีม่ กีาร
ดอ้ยคา่ดา้นเครดติในเร ือ่งท ีก่ำาหนดไว  ้ซ ึง่รวมถงึแตไ่มจ่ำากดั
เพ ยีงเร ือ่งตอ่ไปน ี:้

• คณุกำาลงัย ืน่ขอเป น็บคุคลลม้ละลายหร อือย ูใ่นสถานะลม้
ละลายหร อือย ูภ่ายใตค้ำาส ัง่บรรเทาหน ี  ้(Debt Relief Order 
- DRO) ในขณะน ี ้

• คณุม ขีอ้ตกลงโดยสมคัรใจสว่นบคุคล (Individual 
Voluntary Agreement - IVA) หร อืหนงัส อืมอบหมาย (Trust 
Deed) ท ีด่ำาเน นิการคา้งอย ู่

• คณุอย ูใ่นโปรแกรมการจดัการหน ีส้ นิหร อืโครงการจดัการ
หน ีส้ นิ (Debt Arrangement Schemes - DAS)

โปรดทราบวา่ The Start Up Loans Company ประเม นิใบ
สมคัรทกุใบโดยพ จิารณาจากคณุสมบตั จิร งิ ๆ และขอสงวน
ส ทิธ ิ ใ์นการปฏ เิสธการสมคัรดว้ยเหตผุลอ ืน่ ๆ ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบั
เครดติ โดยเฉพาะอยา่งย ิง่ในกรณที ีก่ารใหก้ ูเ้ง นิม แีนวโนม้ท ี ่
จะเพ ิม่ภาระหน ีท้างการเง นิซ ึง่อาจทำาใหผ้ ูก้ ูม้ ภีาระมากเก นิไป

หากขอ้ใดขอ้หน ึง่ขา้งตน้ตรงกบักรณขีองคณุ หร อืคณุกงัวล
เก ีย่วกบัประวตั เิครดติของคณุ คณุสามารถตรวจสอบรายงาน
เครดติของคณุไดโ้ดยปร กึษากบัหนว่ยงานอา้งอ งิเครดติ ดา้น
ลา่งน ีค้ อืรายช ือ่หนว่ยงานอา้งอ งิเครดติหลกัสามแหง่ท ี ่
ดำาเน นิงานอย ูใ่นสหราชอาณาจกัร แตโ่ปรดทราบวา่คณุอาจถกู
เร ยีกเกบ็คา่ธรรมเน ยีมจำานวนเลก็นอ้ยหากคณุเล อืกท ีจ่ะ
ดำาเน นิการน ี ้

ส ิง่ส ำาคญัท ีต่อ้งจำาไวค้ อื หนว่ยงานอา้งอ งิเครดติไมไ่ดถ้ อื
ครองขอ้มลูเดยีวกนัเสมอไป ดงัน ั น้คณุอาจตอ้งตดิตอ่กบัหนว่ย
งานมากกวา่หน ึง่แหง่หากคณุม ขีอ้กงัวลใด ๆ เก ีย่วกบัเน ือ้หา
ในรายงานเครดติสว่นบคุคลของคณุ

นอกจากน ี  ้คณุยงัสามารถตดิตอ่ Citizens Advice Bureau 
หร อื Money Advice Service เพ ือ่ขอคำาแนะนำาฟร เีก ีย่วกบั
ว ธิ ปีร บัปรงุประวตั เิครดติของคณุ

หากคณุม คีำาถามเพ ิม่เต มิใด ๆ เก ีย่วกบัการตรวจสอบเครดติ
หร อืการสมคัรขอส นิเช ือ่สตารท์อพั โปรดตดิตอ่ท มีบร กิาร
ลกูคา้ของเรา.

CallCredit
โทรศพัท:์ 0870 0601414

ไปที่่�เว็บไซต์

Equifax PLC
โทรศพัท:์ 0870 010 0583

ไปที่่�เว็บไซต์

Experian
โทรศพัท:์ 0844 4818000

ไปที่่�เว็บไซต์

การตรวจสอบเคำรดัติคำ อือะไร?

การตรวจสอบเครดติค อืการทบทวนพฤตกิรรมทางการเง นิใน
อดตีและป จัจบุนัของคณุ โดยจะพ จิารณาแหลง่ท ีม่าของ
เครดติใด ๆ ท ีบ่นัท กึไวใ้นช ือ่ของคณุ (รวมถงึแตไ่มจ่ำากดั
เพ ยีงบตัรเครดติ คา่สาธารณปูโภค สญัญาบร กิารโทรศพัทม์ อื
ถ อื และการจำานอง) ในฐานะผ ูใ้หก้ ูท้ ีม่ คีวามรบัผ ดิชอบ The 
Start Up Loans Company ดำาเน นิการตรวจสอบเครดติเพ ือ่
หลกีเล ีย่งการเพ ิม่ภาระหน ีท้างการเง นิซ ึง่อาจทำาใหผ้ ูก้ ูแ้ตล่ะ
รายมภีาระมากเก นิไป.

ใคำรเป น็ีผ ูด้ัำาเนี นิีการตรวจสอบเคำรดัติ?

หากคณุกำาลงัสมคัรขอส นิเช ือ่สตารท์อพั (Start Up Loan) 
เราจะดำาเน นิการตรวจสอบเครดติในนามของคณุ ซ ึง่เป น็สว่น
หน ึง่ของข ั น้ตอนการสมคัร โดยคณุจะตอ้งใหค้วามย นิยอมตาม
นโยบายความเป น็สว่นตวัและการเป ดิเผยขอ้มลูของเรา

โปรดทราบวา่หลงัดำาเน นิการตรวจสอบเครดติแลว้ ท มีงานของ
เราไมส่ามารถพดูคยุกบัคณุเก ีย่วกบัรายละเอยีดท ีเ่ฉพาะ
เจาะจงในรายงานเครดติ

ของคณุได  ้หากคณุม ขีอ้กงัวลเก ีย่วกบัประวตั เิครดติของคณุ 
คณุจะตอ้งตดิตอ่หนว่ยงานอา้งอ งิเครดติ (Credit Reference 
Agency) เพ ือ่ขอส ำาเนารายงานเครดติของคณุและจดัการกบั
ขอ้กงัวลใด ๆ กบัพวกเขาโดยตรง

ดา้นลา่งน ีค้ อืรายช ือ่หนว่ยงานอา้งอ งิเครดติหลกัสามแหง่ท ี ่
ดำาเน นิงานอย ูใ่นสหราชอาณาจกัร แตโ่ปรดทราบวา่คณุอาจถกู
เร ยีกเกบ็คา่ธรรมเน ยีมจำานวนเลก็นอ้ยหากคณุเล อืกท ีจ่ะ
ดำาเน นิการน ี  ้ส ิง่ส ำาคญัท ีต่อ้งจำาไวค้ อื หนว่ยงานอา้งอ งิ
เครดติไมไ่ดถ้ อืครองขอ้มลูเดยีวกนัเสมอไป ดงัน ั น้คณุอาจตอ้ง
ตดิตอ่กบัหนว่ยงานมากกวา่หน ึง่แหง่หากคณุม ขีอ้กงัวลใด ๆ 
เก ีย่วกบัเน ือ้หาในรายงานเครดติสว่นบคุคลของคณุ.

นี ่ค่ำ อืการตรวจสอบเคำรดัติสว่นีบคุำคำลหร อืการ
ตรวจสอบเคำรดัติของธรุก จิ?

ส นิเช ือ่สตารท์อพั (Start Up Loans) เป น็ส นิเช ือ่สว่นบคุคล 
ดงัน ั น้การตรวจสอบเครดติท ีเ่ราดำาเน นิการค อืการตรวจสอบ
เครดติสว่นบคุคล.

การตรวจสอบเคำรดัติม ผ่ลตอ่คำะแนีนีเคำรดัติของ
ฉนัีหร อืไม?่

เม ือ่การตรวจสอบเครดติซ ึง่เป น็สว่นหน ึง่ของการสมคัรขอส นิ
เช ือ่สตารท์อพัดำาเน นิการเสร จ็ส ิน้ จะท ิง้ ‘รอ่งรอย’ อย ูใ่น
รายงานเครดติของคณุซ ึง่แสดงวา่คณุไดส้มคัรเพ ือ่การจดัสรร
เง นิ ส ิง่น ีอ้าจสง่ผลตอ่คะแนนเครดติของคณุ อยา่งไรกต็าม 
คะแนนเครดติของแตล่ะบคุคลประกอบดว้ยป จัจยัตา่ง ๆ 
มากมายท ีเ่สนอมมุมองของภาพรวมเก ีย่วกบัพฤตกิรรมทางการ
เง นิของคณุ (เชน่ การขอเครดติอ ืน่ ๆ เครดติท ีไ่ดร้ บัอนมุตั ิ
กอ่นหนา้น ี  ้และประวตั กิารช ำาระเง นิค นืเครดติของคณุ 
เป น็ตน้) หากการสมคัรขอส นิเช ือ่สตารท์อพัของคณุประสบ
ความส ำาเร จ็ ขอ้มลูกจ็ะปรากฏอย ูใ่นรายงานเครดติสว่นบคุคล
ของคณุ พรอ้มกบัการช ำาระค นืใด ๆ ท ีค่ณุช ำาระเป น็เวลาอยา่ง
นอ้ยหกป .ี

เอกสารคำำาถามที่่�พบบอ่ยการตรวจสอบเครดติ
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ส นิีเช ือ่สตารท์ี่อพั (Start Up Loan) เป น็ีเง นิีชว่ย
เหล อืใชห่ร อืไม?่

ไมใ่ช ่เง นิชว่ยเหลอืเป น็เง นิทนุท ีไ่มต่อ้งช ำาระค นืซ ึง่มอบใหโ้ดย
บคุคลหร อืองคก์รเพ ือ่วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ ในขณะท ีส่ นิเช ือ่
สตารท์อพัจะตอ้งช ำาระค นืเตม็จำานวนภายในระยะเวลาต ัง้แตห่น ึง่
ถ งึหา้ป ตีามท ีต่กลงกนัไว ้

ส นิเช ือ่สตารท์อพัไดร้ บัเง นิสนบัสนนุจากรฐับาล ดงัน ั น้จ งึจดัอย ู่
ในประเภทความชว่ยเหลอืจากรฐั (State Aid).

คำวามชว่ยเหล อืจากรฐั (State Aid) คำ อือะไร?

ความชว่ยเหลอืท ีไ่ดร้ บัผา่นส นิเช ือ่สตารท์อพัถ อืเป น็ความชว่ย
เหลอืจากรฐั เชน่เด ยีวกบัก จิกรรมความชว่ยเหลอืดา้นธรุก จิ
มากมายท ีไ่ดร้ บัการสนบัสนนุจากรฐับาล

State Aid เป น็คำาศ พัทข์องคณะกรรมาธ กิารยโุรปท ีห่มายถงึรปู
แบบความชว่ยเหลอืจากหนว่ยงานของรฐัหร อืหนว่ยงานท ีไ่ดร้ บั
เง นิสนบัสนนุจากภาครฐั ซ ึง่มอบใหต้ามดลุยพ นิ จิในการดำาเน นิ
การท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัก จิกรรมการคา้ทางเศรษฐก จิท ีม่ คีวามเป น็ไป
ไดว้า่จะม กีารบ ดิเบ อืนการแขง่ขนัในตลาดสหภาพยโุรปดว้ยการให ้
ส ทิธ พิ เิศษกบัผ ูจ้ดัหาผลติภณัฑแ์ละบร กิารรายหน ึง่มากกวา่ราย
อ ืน่

ขอ้กำาหนดของความชว่ยเหลอืจากรฐัอย ูภ่ายใตก้ารกำากบัดแูลท ี ่
จดัทำาข ึน้โดยคณะกรรมาธ กิารยโุรป 

De minimis aid เป น็คำาศ พัทท์ ีใ่ชอ้ธ บิายเง นิชว่ยเหลอืจากรฐั
จำานวนเลก็นอ้ยซ ึง่ไมจ่ำาเป น็ตอ้งไดร้ บัการอนมุตั จิากคณะ
กรรมาธ กิารยโุรป เง นิชว่ยเหลอืข ั น้ต่ ำาท ัง้หมดท ีส่ามารถมอบให ้
แกผ่ ูร้ บัรายเดยีวค อื 200,000 ยโูรในชว่งระยะเวลา 3 ป กีารเง นิ  
ข ดีจำากดัท ีต่่ ำากวา่น ีจ้ะม ผีลบงัคบัใช  ้หากธรุก จิใหมข่องคณุ
เก ีย่วขอ้งกบัการขนสง่ทางถนน เกษตรกรรม หร อืการประมง และ
การเพาะเล ีย้งสตัวน์ ้ ำา ท ัง้น ี ไ้มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืในรปู
แบบ De minimis aid เพ ือ่ชว่ยสรา้งเคร อืขา่ยการจดัจำาหนา่ย
หร อืคา่ใชจ้า่ยอ ืน่ ๆ ท ีเ่ช ือ่มโยงกบัก จิกรรมการสง่ออก (รวมท ัง้
ไมส่ามารถใชเ้พ ือ่เป น็เง นิทนุส ำาหรบัก จิกรรมบางอยา่งภายในภาค
อตุสาหกรรมการประมงและการเพาะเล ีย้งสตัวน์ ้ ำาตามท ีร่ะบไุวใ้น
มาตรา 1 วรรค 1 ของระเบ ยีบคณะกรรมาธ กิารยโุรป 717 /2014)

ผ ูร้ บัเง นิก ูม้ หีนา้ท ีร่ บัผ ดิชอบในการเกบ็รกัษาบนัทกึขอ้มลูเง นิ
ชว่ยเหลอืจากรฐัใด ๆ ท ีไ่ดม้าจากความชว่ยเหลอืท ีไ่ดร้ บัเป น็
เวลาอยา่งนอ้ยส บิป นีบัจากวนัท ีไ่ดร้ บั และเพ ือ่ใหแ้นใ่จวา่เง นิ
ชว่ยเหลอืจะไมเ่ก นิข ดีจำากดัตลอดชว่งสามป ตี ดิตอ่กนั

หากผ ูร้ บัเง นิก ูย้ ืน่คำาขออ ืน่ใดในโครงการสนบัสนนุซ ึง่ถ อืวา่
เป น็การใหค้วามชว่ยเหลอืจากรฐัในชว่งสามป ถีดัไป พวกเขาจะ
ตอ้งแจง้ใหผ้ ูด้ำาเน นิงานโครงการทราบเก ีย่วกบัความชว่ยเหลอืจาก
รฐัท ีไ่ดม้าในรปูแบบส นิเช ือ่สตารท์อพัและความชว่ยเหลอือ ืน่ใด
จากแหลง่อ ืน่ ๆ ท ีเ่ก ีย่วขอ้ง

หากการสมคัรของคณุประสบความส ำาเร จ็ เราจะสง่อ เีมลเพ ือ่แจง้
ใหค้ณุทราบมลูคา่ของ De minimis aid ท ีไ่ดม้าจากส นิเช ือ่
สตารท์อพัของคณุ

คณุสามารถดเูพ ิม่เต มิส ำาหรบัขอ้มลูเก ีย่วกบัความชว่ยเหลอืจาก
รฐั (State Aid) หร อืไปท ีเ่วบ็ไซตค์ณะกรรมาธ กิารสหภาพยโุรป

การจดััสรรเง นิีประเภที่ใดัที่ ่จ่ดััหาใหภ้ายใต้
โคำรงการส นิีเช ือ่สตารท์ี่อพั?

การจดัสรรเง นิจะอย ูใ่นลกัษณะของส นิเช ือ่สว่นบคุคลท ีก่ำากบั
ดแูลภายใตพ้ระราชบญัญตัสิ นิเช ือ่ผ ูบ้ร โิภค 1974 (Consumer 
Credit Act 1974) ซ ึง่หมายความวา่เง นิก ูจ้ะจดัหาใหภ้ายใตช้ ือ่
ของคณุ ไมใ่ชช่ ือ่ธรุก จิของคณุ เง นิก ูม้ กีำาหนดช ำาระค นืเป น็ราย
เด อืนตลอดระยะเวลาของการก ูเ้ง นิ การจดัสรรเง นิใหแ้กค่ณุไมใ่ช ่
เง นิชว่ยเหลอื.

ที่ำาไมส นิีเช ือ่สตารท์ี่อพัจ งึเป น็ีส นิีเช ือ่สว่นี
บคุำคำล ไมใ่ชส่ นิีเช ือ่ธรุก จิ?

เราเช ือ่วา่เป น็ส ิง่ส ำาคญัส ำาหรบัเจา้ของธรุก จิในการลงทนุเป น็การ
สว่นตวัเพ ือ่ความส ำาเร จ็ของธรุก จิ ดว้ยเหตนุ ีจ้ งึเป น็สาเหตใุหส้ นิ
เช ือ่สตารท์อพัม โีครงสรา้งเป น็ส นิเช ือ่สว่นบคุคลแทนท ีจ่ะเป น็
ส นิเช ือ่ธรุก จิ การทำาใหบ้คุคลตอ้งร บัผ ดิชอบในการช ำาระค นืเง นิ
ก ูน้ ั น้ เราพยายามท ีจ่ะใหอ้ำานาจแกผ่ ูส้มคัรในการตดัส นิใจท ี ่
เหมาะสมกบัตนเองและธรุก จิของพวกเขา เชน่ ควรก ูย้ มืเง นิ
จำานวนเทา่ใดและควรใชเ้ง นิอยา่งไรเพ ือ่ใหบ้รรลเุปา้หมายทาง
ธรุก จิ

เพ ือ่สนบัสนนุผ ูส้มคัรในการตดัส นิใจเหลา่น ี  ้เรากำาหนดใหผ้ ู ้
สมคัรแตล่ะรายตอ้งสง่แผนธรุก จิ การคาดการณก์ระแสเง นิสด และ
งบประมาณการอย ูร่อดสว่นบคุคล ซ ึง่เป น็สว่นหน ึง่ของการสมคัร 
เอกสารเหลา่น ีม้ วีตัถปุระสงคส์องประการ ประการแรก ส ิง่เหลา่น ี ้
ชว่ยใหเ้ราเขา้ใจความตอ้งการสว่นบคุคลและความตอ้งการทาง
ธรุก จิของแตล่ะบคุคลไดด้ ขี ึน้ เพ ือ่ตดัส นิใจวา่เราจะใหก้าร
สนบัสนนุพวกเขาไดด้ ที ีส่ดุอยา่งไร ประการท ีส่อง พวกเขาชว่ยเรา
ในการตดัส นิใจใหก้ ูโ้ดยทำาใหเ้ราสามารถประเม นิความสามารถ
สว่นบคุคลในการช ำาระค นืเง นิก ูแ้ละโอกาสเต บิโตกา้วหนา้ตาม
แผนธรุก จิของพวกเขา

ฉนัีสามารถก ูย้ มืเง นิีไดัจ้ำานีวนีเที่า่ใดั?

แตล่ะบคุคลสามารถก ูย้ มืไดร้ะหวา่ง 500 ถ งึ 25,000 ปอนด ์ณ 
เวลาใดเวลาหน ึง่ โปรดทราบวา่หากม หี ุน้สว่นธรุก จิหลายรายย ืน่
ขอส นิเช ือ่ส ำาหรบัธรุก จิเด ยีวกนั ธรุก จิน ั น้จะสามารถไดร้ บัเง นิก ู ้
สงูสดุ 100,000 ปอนดต์ลอดอายกุารดำาเน นิธรุก จิ ซ ึง่อาจสง่ผล
ตอ่จำานวนเง นิท ีค่ณุสามารถก ู ไ้ดเ้ป น็การสว่นตวั

นอกจากน ี  ้หากคณุประสบความส ำาเร จ็ในการย ืน่ขอส นิเช ือ่
สตารท์อพั หลงัจากท ีค่ณุไดช้ ำาระค นืเตม็จำานวนแลว้หกงวด คณุ
อาจม สี ทิธ ิส์มคัรขอส นิเช ือ่เพ ิม่เต มิส ำาหรบัธรุก จิเด ยีวกนัในรปู
แบบของเง นิก ูค้ร ั ง้ท ีส่อง ดขูอ้มลูเพ ิม่เต มิเก ีย่วกบัเง นิก ูค้ร ั ง้ท ี ่
สอง (Second Loans) 

จำานีวนีเง นิีก ู้โดัยเฉล ่ย่ที่ ่ม่ ก่ารขอก ูค้ำ อืเที่า่ใดั?

ยอดเง นิก ูโ้ดยเฉล ีย่ของเราอย ูท่ ีร่ะหวา่ง 5,000 ถ งึ 10,000 
ปอนด ์แตแ่นน่อนวา่ในทา้ยท ีส่ดุ จำานวนเง นิสดุทา้ยจะข ึน้อย ู่
กบัความตอ้งการสว่นบคุคล ประเภทของรปูแบบธรุก จิ และว ธิ ี
ท ีค่ณุตอ้งการใชเ้ง นิ.

ที่ำาไมคำณุจ งึคำดิัดัอกเบ ่ย้เง นิีก ู้?

เราเป น็โครงการท ีไ่ดร้ บัการสนบัสนนุจากรฐับาล ดงัน ั น้
ดอกเบ ีย้ท ัง้หมดจะถกูนำากลบัมาลงทนุในโครงการน ี  ้ซ ึง่
หมายความวา่บคุคลและธรุก จิอกีจำานวนมากจะสามารถไดร้ บั
ประโยชนจ์ากการจดัสรรเง นิและการสนบัสนนุท ีม่ คีา่ใชจ้า่ยไม่

สงูมากน ี  ้ดอกเบ ีย้ในอตัราคงท ี ่6% ตอ่ป ไีดร้ บัการออกแบบ
ใหม้ คีา่ใชจ้า่ยไมส่งูมากเม ือ่เท ยีบกบัผ ูใ้หก้ ูร้ายใหญอ่ ืน่ ๆ 
และระยะเวลาการก ูเ้ง นิท ีย่ ดืหยุน่ต ัง้แตห่น ึง่ถ งึหา้ป ชีว่ยให ้
ลกูคา้ของเราสามารถจดัการการช ำาระค นืรายเด อืนดว้ยว ธิ ที ี ่
เหมาะสมท ีส่ดุส ำาหรบัพวกเขา ตรวจสอบเคร ือ่งคำานวณส นิ
เช ือ่ (Loan Calculator) ของเรา เพ ือ่ดยูอดช ำาระค นืราย
เด อืนท ีเ่ป น็ไปไดข้องคณุและยอดการช ำาระค นืเง นิก ูท้ ั ง้หมด. 

ม ค่ำา่ธรรมเนี ย่มใดั ๆ ในีการสมคัำรส นิีเช ือ่สตารท์ี่
อพัหร อืไม?่

ไม ่ไมม่ คีา่ธรรมเน ยีมท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการสมคัรหร อืไดร้ บัส นิ
เช ือ่สตารท์อพั และไมม่ คีา่ธรรมเน ยีมส ำาหรบัการสนบัสนนุท ี ่
เราจดัหาใหร้ะหวา่งและหลงัข ั น้ตอนการสมคัร นอกเหน อืจาก
การช ำาระค นืเง นิก ูร้ายเด อืนของคณุแลว้ คณุจะไมถ่กูขอให ้
ช ำาระคา่ธรรมเน ยีมใด ๆ หร อืการช ำาระเง นิอ ืน่ใด.

คำวามแตกตา่งระหวา่งเง นิีก ูท้ี่ ่ม่ ห่ลกัประกนัีและเง นิีก ู้
ที่ ่ไ่มม่ ห่ลกัประกนัีคำ อือะไร?

เง นิก ูท้ ีม่ หีลกัประกนัค อืเง นิก ูท้ ีต่อ้งม ผี ูค้ ้ ำาประกนัหร อื
ส นิทรพัย ์เชน่ อสงัหาร มิทรพัย ์(หร อืท ีเ่ร ยีกวา่หลกัประกนั) 
เพ ือ่ค ้ ำาประกนัเง นิก ู  ้ในกรณที ีไ่มส่ามารถช ำาระค นืเง นิก ูท้ ีม่ ี
หลกัประกนัได  ้บร ษิทัท ีใ่หก้ ูเ้ง นิอาจย ดึอสงัหาร มิทรพัย ์ 
หร อืเร ยีกค นืจากผ ูค้ ้ ำาประกนัส ำาหรบัยอดคา้งช ำาระ

ในทางตรงกนัขา้ม เง นิก ูท้ ีไ่มม่ หีลกัประกนั เชน่ ส นิเช ือ่
สตารท์อพั สามารถไดร้ บัโดยไมต่อ้งใชผ้ ูค้ ้ ำาประกนัหร อืหลกั
ประกนัส ำาหรบัเง นิก ู  ้อยา่งไรกต็าม โปรดจำาไวว้า่คณุยงัคงม ี
ภาระผกูพนัตามสญัญาในการช ำาระค นืส นิเช ือ่สตารท์อพัของ
คณุ ไมว่า่สถานการณจ์ะเป น็อยา่งไรกต็าม การไมส่ามารถช ำาระ
ค นืเง นิก ูร้ายเด อืนของคณุอาจสง่ผลใหม้ กีารดำาเน นิการอยา่ง
เป น็ทางการ และจะสง่ผลเส ยีตอ่ไฟลข์อ้มลูเครดติของคณุ ดงั
น ั น้จ งึเป น็เร ือ่งส ำาคญัท ีจ่ะปร กึษากบัพนัธม ติรทางการเง นิ
ของคณุโดยเร ว็ท ีส่ดุหากคณุคดิวา่คณุอาจประสบปญัหาใด ๆ

คณุจะพบรายละเอยีดของพนัธม ติรทางการเง นิของคณุใน

เอกสารคำำาถามที่่�พบบอ่ยสนิีเชื�อ
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สญัญาเง นิก ูข้องคณุเม ือ่การสมคัรของคณุไดร้ บัการอนมุตั แิลว้

ฉนัีสามารถเล อืกระยะเวลาการก ูเ้ง นิีของฉนัีไดัห้ร อื
ไม?่

ได  ้คณุสามารถเล อืกระยะเวลาการก ูเ้ง นิไดร้ะหวา่งหน ึง่ถ งึหา้
ป  ีโดยข ึน้อย ูก่บัความสามารถในการช ำาระค นืและความตอ้งการ
ของคณุ โปรดทราบวา่หากคณุพำานกัอาศยัอย ูใ่นสหราช
อาณาจกัรโดยการถ อืว ซีา่ คณุจะตอ้งช ำาระค นืเง นิก ูแ้ละ
ดอกเบ ีย้ท ีเ่ก ีย่วขอ้งท ัง้หมดอยา่งนอ้ยหกเด อืนกอ่นวนัหมด
อายวุ ซีา่ของคณุ คณุจะตอ้งช ำาระค นืเป น็รายเด อืนโดยไมค่ำาน งึ
ถ งึระยะเวลาการก ูเ้ง นิตามท ีต่กลงกนัไวใ้นข ั น้สดุทา้ย ใช ้
เคร ือ่งคำานวณส นิเช ือ่ (Loan Calculator) เพ ือ่คน้หาวา่ยอด
ช ำาระค นืเง นิก ูร้ายเด อืนท ีเ่ป น็ไปไดข้องคณุและยอดการช ำาระ
ค นืเง นิก ูท้ ั ง้หมดจะเป น็เทา่ใดตามระยะเวลาการก ูเ้ง นิท ีแ่ตก
ตา่งกนั.

มก่ฎเกณฑ์ใดับา้งเก ่ย่วกบัการใชเ้ง นิีของฉนัี?

ส นิเช ือ่สตารท์อพัค อืส นิเช ือ่สว่นบคุคลเพ ือ่ใช ใ้นการเร ิม่ตน้
ธรุก จิใหมห่ร อืการขยายธรุก จิท ีม่ อีย ูซ่ ึง่ทำาการซ ือ้ขายมาเป น็
เวลานอ้ยกวา่ 36 เด อืน เง นิก ูข้องคณุสามารถใชส้ ำาหรบัส ิง่ตา่ง 
ๆ มากมายท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัธรุก จิของคณุ เชน่ อปุกรณ ์และสต ็
อกส นิคา้ สถานท ี ่คา่ใชจ้า่ยดา้นการตลาดและการสง่เสร มิการ
ขาย เป น็ตน้ อยา่งไรกต็าม ส ิง่ส ำาคญัท ีค่วรทราบคอืคณุตอ้ง
สามารถอธ บิายความต ัง้ใจในการก ูย้ มืเง นิของคณุใน แผนธรุก จิ
และการคาดการณก์ระแสเง นิสดของคณุ และอธ บิายวา่เง นิ
จำานวนน ีจ้ะชว่ยใหค้ณุเร ิม่ตน้และ/หร อืขยายธรุก จิไดอ้ยา่งไร

ม กี จิกรรมบางอยา่งท ีไ่มส่ามารถช ำาระเง นิดว้ยส นิเช ือ่สตารท์
อพัได  ้รวมถงึการช ำาระค นืหน ี  ้การฝ กึอบรมส ำาหรบัคณุวฒุ ิ
และโปรแกรมการศ กึษา หร อืโอกาสในการลงทนุท ีไ่มไ่ดเ้ป น็
สว่นหน ึง่ของธรุก จิท ีย่ ัง่ย นืซ ึง่กำาลงัดำาเน นิอย ู ่โปรดดทู ี ่
เกณฑค์ณุสมบตั  ิ(eligibility criteria) ฉบบัเตม็ของเราส ำาหรบั

ขอ้มลูเพ ิม่เต มิเก ีย่วกบัประเภทธรุก จิท ีย่กเวน้และการใชเ้ง นิก ู ้
ภายใตโ้ครงการน ี.้

ฉนัีสามารถสมคัำรขอส นิีเช ือ่สตารท์ี่อพัภายใต้
โคำรงการนี ่ ้ไดัก้ ่ค่ำร ัง้?

แตล่ะบคุคลสามารถสมคัรขอส นิเช ือ่สตารท์อพัไดส้ ำาหรบั
ธรุก จิเด ยีวเทา่น ั น้ ดงัน ั น้หากคณุเป น็เจา้ของก จิการหลาย
ธรุก จิ คณุจะสามารถเขา้ถ งึการจดัสรรเง นิไดส้ ำาหรบัหน ึง่ธรุก จิ
เทา่น ั น้ อยา่งไรกต็าม หากหลงัจากประสบความส ำาเร จ็ในการได ้
ร บัส นิเช ือ่สตารท์อพัแลว้ คณุตอ้งการเง นิทนุเพ ิม่เต มิในภาย
หลงัเพ ือ่ท ีจ่ะขยายและพฒันาธรุก จิเดยีวกนัน ั น้ คณุอาจม ี
ส ทิธ ิส์มคัรขอส นิเช ือ่คร ัง้ท ีส่อง คณุจะตอ้งผา่นข ั น้ตอนการ
สมคัรใหมแ่ละตอ้งช ำาระค นืเง นิก ูเ้ตม็จำานวนอยา่งนอ้ยหกเด อืน
กอ่นท ีจ่ะสมคัร นอกจากน ี  ้ยอดเง นิก ูค้า้งช ำาระท ัง้หมดของ
คณุตอ้งไมเ่ก นิ 25,000 ปอนด ์ณ เวลาใดเวลาหน ึง่ โปรดไปท ี ่
หนา้ส นิเช ือ่คร ัง้ท ีส่อง (Second Loans) ของเราส ำาหรบั
ขอ้มลูเพ ิม่เต มิเก ีย่วกบัเกณฑค์ณุสมบตั ทิ ัง้หมดและว ธิ กีาร
สมคัร

การสมคัำรขอส นิีเช ือ่สตารท์ี่อพัจะสง่ผลตอ่ส ทิี่ธ ิ ์
อนัีพ งึไดัร้บัจากสวสัดักิารของรฐัของฉนัีหร อืไม?่

ขออภัย เราไม่สามารถให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับสิทธิ์อันพึงได้รับ
จากสวัสดิการของรัฐได้ สำาหรับข้อมูล โปรดขอคำาปรึกษาที่ 
Job Centre Plus.

The Start Up Loans Company จะจดััหาเง นิีก ู้ใหแ้ก่
ฉนัีโดัยตรงหร อืไม?่

The Start Up Loans Company ดูแลโครงการนี้ แต่ไม่ได้
เป็นผู้ให้สินเชื่อแก่ผู้สมัครโดยตรง หากการสมัครของคุณ
ประสบความสำาเร็จ สัญญาเงินกู้และสินเชื่อของคุณจะได้รับ
การจัดหาให้แก่คุณโดยพันธมิตรด้านการส่งมอบ (Delivery 
Partner) หรือพันธมิตรทางการเงิน (Finance Partners) 
รายใดรายหนึ่งของเรา พันธมิตรที่จัดหาเงินกู้ให้แก่คุณจะเป็น

จุดติดต่อหลักของคุณในการติดต่อเพื่อหารือเกี่ยวกับระยะ
เวลาการกู้เงินของคุณและเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการชำาระ
คืนรายเดือนของคุณ.

The Start Up Loans Company ม ข่อ้เสนีอที่ ่ ่
สอดัคำลอ้งกบักฎหมายชะร อ่ะฮ  ์(Sharia) ใชห่ร อื
ไม่

ใช ่เรานำาเสนอผลติภณัฑท์างการเง นิท ีส่อดคลอ้งกบักฎหมาย
ชะร อีะฮ  ์ซ ึง่บร หิารจดัการโดยอสิระผา่นพนัธม ติรการสง่มอบ 
Financing Sharia Enterprise ส ำาหรบัขอ้มลูเพ ิม่เต มิ โปรด
ไปท ีห่นา้ Sharia compliant finance ของเรา
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The Start-Up Loans Company คำ อืใคำร?

The Start Up Loans Company เป น็บร ษิทัท ีจ่ดัต ัง้ข ึน้เม ือ่เด อืนกนัยายน 2012 
โดยม พีนัธก จิในการชว่ยเหลอืธรุก จิใหมแ่ละธรุก จิในชว่งแรก ๆ ในสหราชอาณาจกัรให ้
สามารถเขา้ถ งึการจดัสรรเง นิท ีม่ คีา่ใชจ้า่ยไมส่งูมากและการสนบัสนนุ

ดา้นคำาปร กึษาเพ ือ่การเร ิม่ตน้และการขยายธรุก จิ เราเป น็บร ษิทัในเคร อืของ British 
Business Bank และเป น็ผ ูส้ง่มอบโครงการส นิเช ือ่สตารท์อพั (Start Up Loans) 
ของรฐับาล ซ ึง่ใหก้ารจดัสรรเง นิและการสนบัสนนุส ำาหรบัธรุก จิท ีป่ระสบปญัหาในการ
เขา้ถ งึการเง นิรปูแบบอ ืน่ ๆ.

The Start-Up Loans Company ม ค่ำวามสมัพนัีธก์บัรฐับาลอยา่งไร?

โครงการส นิเช ือ่สตารท์อพัไดร้ บัเง นิทนุจากรฐับาล The Start-Up Loans 
Company เป น็สมาช กิของกลุม่ British Business Bank group, British Business 
Bank plc เป น็ธนาคารเพ ือ่การพฒันาท ีร่ฐับาลเป น็เจา้ของท ัง้หมด

ที่ ่อ่ย ูจ่ดัที่ะเบ ย่นีของ The Start-Up Loans 
Company คำ อือะไร?

ที่ ่อ่ย ูส่ ำานีกังานีจดัที่ะเบ ย่นี: (Companies House) 
(ส ำานีกังานีที่ะเบ ย่นีนี ติ บิคุำคำล)

The Start-Up Loans Company

71-75 Shelton Street

Covent Garden

London

WC2H 9JQ

ที่ ่อ่ย ูท่ี่างธรุก จิ: (ที่ ่อ่ย ูไ่ปรษณย่ข์องธรุก จิ)

The Start-Up Loans Company

71-75 Shelton Street

Covent Garden

London

WC2H 9JQ
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