ຄໍາແນະນໍາໃນການຫາເງິນທຶນໃນລະຫວ່ າງສະຖານະການໂຄວິດ-19 (COVID-19) ເພ່ື ອຫຼຽກລ້ ຽງຜູ້ ໃຫ້ ກູ້ທ່ີ ບ່ໍ ເປັນທໍາ
ເມ່ື ອທ່ ານກໍາລັງຊອກຫາແຫຼ່ງເງິນທຶນ,
ແມ່ ນເລ່ື ອງສໍາຄັນທ່ີ ຕ້ ອງຮູ ້ ວ່າທ່ ານຄວນປະຕິບັດແນວໃດເພ່ື ອຫີ ຼ ກລ້ ຽງຜູ້ ໃຫ້ ກູ້ແລະຂ້ໍ ຕົກລົງທາງການເງິນຕ່ າງໆທີ່ບ່ໍ ເປັນທໍາ.
ໃນຂະນະທີ່ມີຜູ້ ໃຫ້ ກູ້ຫຼາຍລາຍກໍາລັງຫາຫົນທາງທີ່ຈະໃຫ້ ບໍລິການທຸ ລະກິດຂະໜາດນ້ ອຍທ່ີ ກໍາລັງມີບັນຫາໃນຕອນນ້ີ ,
ແຕ່ ບ່ໍ ແມ່ ນການໃຫ້ ກູ້ກັບທຸ ລະກິດຂະໜາດນ້ ອຍທຸ ກປະເພດທີ່ໄດ້ ຮັບການຄວບຄຸ ມຈາກລັດຖະບານກາງ,
ແລະຜູ້ ໃຫ້ ກູ້ທີ່ມີພຶດຕິກໍາບ່ໍ ດີບາງລາຍອາດຈະສວຍໂອກາດເອົາປຽບບັນດາທຸ ລະກິດຂະໜາດນ້ ອຍທ່ີ ຕ້ ອງການເງິນກູ ້ ກ່ໍ ໄດ້ .

ຜູ້ ໃຫ້ ກູ້ບາງລາຍກໍາລັງພະຍາຍາມໃຊ້ ອຸບາຍຫຼອກລວງເຈົ້າຂອງທຸ ລະກິດ ຂະໜາດນ້ ອຍໂດຍອ້ າງວ່ າພວກເຂົາສະເໜີໂຄງການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຈາກລັດຖະບານ.
ອີກປະການໜ່ຶ ງ, ຜະລິດຕະພັນເງິນກູ ້ ປະເພດອື່ນທີ່ບ່ໍ ໄດ້ ຮັບການ ຄວບຄຸ ມຈາກພາກລັດເຊັ່ນດຽວກັນການກູ ້ ຍືມໃນຮູ ບແບບເດີມ
ເຊິ່ງລວມມີການກູ ້ ຍືມໃນຕະຫຼາດອອນລາຍ, ເງິນກູ ້ ຍືມເພື່ອເປັນຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍຂອງ ຜູ້ ຂາຍ (payment vendor loans),

ເງິນສົດລ່ ວງໜ້ າເພ່ື ອການພານິດ (merchant cash advances), ແລະການໃຫ້ ສິນເຊ່ື ອໄລຍະສັ້ນປະເພດອື່ນ.
ແມ່ ນເລ່ື ອງສໍາຄັນເຊ່ັ ນກັນທ່ີ ທ່ ານຄວນຈະເຂ້ົ າໃຈເຖິງບົດບາດສໍາຄັນຂອງນາຍໜ້ າສິນເຊ່ື ອໃນຂະບວນການນ້ີ . ນາຍໜ້ າສິນເຊ່ື ອບ່ໍ ແມ່ ນຜູ້ ໃຫ້ ກູ້
ແຕ່ ພວກເຂົາທໍາໜ້ າທ່ີ ເປັນບຸ ກຄົນທ່ີ ສາມທ່ີ “ເລືອກຫາ” ທຸ ລະກິດຂອງທ່ ານໃຫ້ ກັບຜູ້ ໃຫ້ ກູ້ເພ່ື ອປ່ ອຍເງິນກູ ້ .
ຖ້ າທຸ ລະກິດຂະໜາດນ້ ອຍຂອງທ່ ານໄດ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກ COVID-19 ແລະທ່ ານກໍາລັງຊອກຫາເງິນທຶນ,
ທາງລຸ ່ ມນີ້ແມ່ ນຄໍາແນະນໍາທີ່ສໍາຄັນບາງຢ່ າງແລະແຫຼ່ງຂ້ໍ ມູ ນທ່ີ ຈະຊ່ ວຍທ່ ານໃນການດໍາເນີນການຕາມຂັ້ນຕອນການກູ ້ ຍືມ

ແລະຊ່ ວຍຫີ ຼ ກລ້ ຽງຜູ້ ໃຫ້ ກູ້ທີ່ບ່ໍ ເປັນທໍາ.

ຖ້ າທ່ ານກໍາລັງຊອກຫາເງິນທຶນຜ່ ານຫ້ ອງການບໍລິຫານທຸ ລະກິດຂະໜາດນ້ ອຍຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ (U.S. Small Business Administration ຫື ຼ
SBA)

• ເງິນກູ ້ ຍືມເພື່ອຊ່ ວຍເຫື ຼ ອໄພພິບັດທາງເສດຖະກິດ (Economic Injury Disaster Loan ຫື ຼ EIDL) ທັງໝົດແມ່ ນຖືກແຈກຍາຍຜ່ ານ SBA; ບ່ໍ ມີ
ຜູ້ ໃຫ້ ກູ້ອ່ື ນທີ່ໄດ້ ຮັບອະນຸ ຍາດໃຫ້ ປ່ອຍກູ ້ . ຫີ ຼ ກລ້ ຽງຜູ້ ໃຫ້ ກູ້ລາຍໃດກໍ່ຕາມທ່ີ ມີເຈຄຕະນາສະເໜີເງິນກູ ້ ຍືມ SBA EIDL ໃຫ້ ທ່ານ.

• SBA ຈະບ່ໍ ຕິດຕ່ໍ ຫາທ່ ານເພ່ື ອສະເໜີເງິນກູ ້ ຍືມ 7(a), ເງິນກູ ້ ຍືມ PPP ຫື ຼ EIDL ຫື ຼ ເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອລ້ າໃຫ້ ທ່ານ.
ຖ້ າທ່ ານໄດ້ ຮັບການຕິດຕ່ ອຈາກບຸ ກຄົນໃດທ່ີ ອ້ າງວ່ າມາຈາກ SBA, ໃຫ້ ສົງສັຍວ່ າເປັນການສໍ້ໂກງ.

• ຖ້ າທ່ ານໄດ້ ຮັບການຕິດຕ່ ອຈາກຜູ້ ທີ່ສັນຍາວ່ າຈະຊ່ ວຍໃຫ້ ທ່ານໄດ້ ຮັບອະນຸ ມັດເງິນກູ ້ SBA, ແຕ່ ຕ້ ອງການໃຫ້ ທ່ານຈ່ າຍເງິນລ່ ວງໜ້ າໃດໆ
ຫື ຼ ສະເໜີເງິນກູ ້ ຍືມດອກເບ້ ຍສູ ງໄລຍະສ້ັ ນປະເພດຂົ່ວຄາວ, ໃຫ້ ສົງສັຍວ່ າເປັນການສໍ້ໂກງ.

• ໂຄງການເງິນກູ ້ ຍືມຄຸ ້ ມຄອງເງິນເດືອນ (Payroll Protection Program ຫື ຼ PPP) ຈະຖືກສະເໜີໂດຍຜ່ ານຜູ້ ໃຫ້ ກູ້ເງິນທຶນ 7(a)
ທ່ີ ໄດ້ ຮັບການອະນຸ ມັດ. ຫ້ ອງການ SBA ກໍາລັງຂະຫຍາຍຈໍານວນຜູ້ ໃຫ້ ກູ້ທ່ີ ໄດ້ ຮັບການອະນຸ ມັດທີ່ສາມາດປ່ ອນເງິນກູ ້ PPP ໄດ້ .
ຖ້ າທ່ ານມີຂ້ໍ ສົງສັຍກ່ ຽວກັບ ການມີສິດເປັນຜູ້ ໃຫ້ ກູ້, ກະລຸ ນາຕິດຕ່ໍ ຫ້ ອງການ SBA ເຂດທ້ ອງຖ່ິ ນ.

• ບ່ໍ ຄວນມີຄ່ າທໍານຽມໃດໆທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການສະໝັກຂໍເງິນກູ ້ ຫື ຼ ການປິດໜີ້ເງິນກູ ້ PPP ຫື ຼ ເງິນກູ ້ EIDL.
ຜູ້ ໃຫ້ ກູ້ຈະໄດ້ ຮັບຄ່ າທໍານຽມຈາກລັດຖະບານ.

• ຖ້ າທ່ ານກໍາລັງຢູ ່ ໃນຂ້ັ ນຕອນການສະໝັກຂໍກູ ້ ຍືມ SBA ແລະໄດ້ ຮັບການຕິດຕ່ໍ ທາງອີເມວເພື່ອຂໍມູ ນລະບຸ ຕົວຕົນ, ກະລຸ ນາເຮັດໃຫ້ ແນ່ ໃຈວ່ າ
ໝາຍເລກອ້ າງອິງໃບສະໝັກແມ່ ນສອດຄ້ ອງກັບໝາຍເລກໃບສະໝັກຕັວຈິງ.
ຊ້ໍ ມູ ນເພີ່ມເຕີມ: https://www.sba.gov/document/report--sba-programs-scams-fraud-alerts
ຖ້ າທ່ ານມີເລ່ື ອງເລ່ົ າຂອງທຸ ລະກິດຂະໜາດນ້ ອຍກ່ ຽວກັບການຈັດຫາເງິນທຶນ, ກະລຸ ນາບອກເລ່ົ າໃຫ້ ຜູ້ປະກອບທຸ ລະກິດຂະໜາດນ້ ອຍສ່ ວນຫຼາຍ
ຮູ ້ ນໍາ! ເຂົ້າເບິ່ງການສໍາຫຼວດບ່ ອນນ້ີ : https://www.surveymonkey.com/r/5F2VKFG (ພາສາອັງກິດເທ່ົ ານ້ັ ນ)
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ເມ່ື ອທ່ ານກໍາລັງຊອກຫາແຫຼ່ງເງິນທຶນອ່ື ນໆ
ກ່ ອນທີ່ທ່ ານຈະສະໝັກຂໍກູ ້ ຍືມ, ແມ່ ນເລ່ື ອງສໍາຄັນທີ່ທ່ ານຈະຕ້ ອງຖາມຄໍາຖາມທີ່ຖືກຕ້ ອງກັບຜູ້ ໃຫ້ ກູ້ ຫື ຼ ນາຍໜ້ າລາຍໃດກ່ໍ ຕາມ.
ຂ້ າງລຸ ່ ມນີ້ແມ່ ນລາຍການກວດສອບເພື່ອເປັນແນວທາງຊ່ ວຍທ່ ານໃນລະຫວ່ າງຂ້ັ ນຕອນການກູ ້ ຍືມ. ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາແລະແນວທາງເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸ ນາເຂ້ັ າຊົມ
ພໍທັນແຫຼ່ງຂ້ໍ ມູ ນຂອງພວກເຮົາໄດ້ ທີ່ Venturize.org.
ລາຍການກວດສອບ

 ອັດຕາດອກເບ້ ຍຕໍ່ປີຫື ຼ APR ແມ່ ນເທົ່າໃດ? ຈົດບັນທຶກໄວ້ ຖ້ າທ່ ານບໍ່ໄດ້ ຮັບຄໍາຕອບກົງໄປກົງມາ.

ການຮູ ້ ອັດຕາດອກເບ້ ຍຕໍ່ປີຂອງເງິນກູ ້ ທ່ ານຈະຊ່ ວຍໃຫ້ ທ່ານສາມາດປຽບທຽບອັດຕານີ້ກັບທາງເລືອກເງິນກູ ້ ອື່ນໆຂອງທ່ ານ

 ຄ່ າທໍານຽມທັງໝົດແມ່ ນເທົ່າໃດ? ຄ່ າທໍານຽມເຫຼ່ານີ້ຖືກລວມເຂ້ົ າໃນອັດຕາດອກເບ້ ຍທີ່ສະເໜີໃຫ້ ຫື ຼ ບໍ? ຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ ອງຈ່ າຍເປັນເທົ່າໃດ
ແລະຄວາມຖີ່ໃນການຈ່ າຍເງິນເປັນແນວໃດ?

 ຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍເຕັມໃນການກູ ້ ຍືມຕະຫຼອດໄລຍະເວລາການກູ ້ ເງິນແມ່ ນເທົ່າໃດ?
 ຖ້ າຂ້ າພະເຈົ້າຊໍາຮະໜ້ີ ຄືນຫມົດກ່ ອນຄົບກໍານົດ ຂ້ າພະເຈ້ົ າຈະຕ້ ອງເສຍຄ່ າຫຍັງອີກນອກເໜືອຈາກເງິນຕ້ົ ນທີ່ຂ້ າພະເຈົ້າກູ ້ ຍືມຫື ຼ ບໍ? ຖ້ າເປັນດ່ັ ງນັ້ນ,
ຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍໃນການຊໍາຮະໜີ້ຄືນຫມົດກ່ ອນຄົບກໍານົດແມ່ ນເທົ່າໃດ?

ຜູ້ ໃຫ້ ກູ້ບາງລາຍອາດຈະຄິດຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍທາງການເງິນເຖິງແມ້ ວ່ າທ່ ານຈະຊໍາຮະໜ້ັີ ຄືນຫມົດກ່ ອນຄົບກໍານົດກໍ່ຕາມ. ເຖິງແມ້ ວ່ າສ່ ວນນີ້ຈະເປັນຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍ,
ພວກເຂົາອາດຈະອະທິບາຍວ່ າມັນແມ່ ນ “ສ່ ວນຫຼຸດ ໃນການຊໍາຮະໜີັ້ ຄືນຫມົດກ່ ອນຄົບກໍານົດ”

 ຖ້ າຂ້ າພະເຈົ້າຈະຊໍກູ ້ ຍືມຄັ້ງທ່ີ ສອງກັບທ່ ານໃນອະນາຄົດ, ຂ້ າພະເຈ້ົ າຈະຖືກ “ຄິດຄ່ າທໍານຽມສອງເທືອ” ຫື ຼ ບໍ? ນັ້ນຫມາຍຄວາມວ່ າ ຂ້ າພະເຈົ້າ
ຈະຕ້ ອງເສຍຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍທາງການເງິນຈາກຍອດເງິນຕ້ົ ນທີ່ຍັງເຫື ຼ ອຢູ ່ ຂອງເງິນກູ ້ ຜ່ ານມາຫື ຼ ບໍ?

 ຈະມີການກໍານົດເວລາສ້ັ ນໆເພື່ອບັງຄົບໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ້າຍອມຮັບເອົາຂ້ໍ ສະເໜີເງິນກູ ້ ຍືມຫື ຼ ບໍ?

ທ່ ານບໍຄວນຈະຖືກກົດດັນໃຫ້ ຍອມຮັບການກູ ້ ຍືມພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ໄວວາຕາມແຕ່ ພວກເຂົາຈະກໍານົດ.

 ທ່ ານຈະລາຍງານຂໍ້ມູ ນການຈ່ າຍເງິນກູ ້ ຂອງຂ້ າພະເຈົ້າໃຫ້ ຫ້ອງການຂ້ໍ ມູ ນເຄດິດເພື່ອໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດສ້ າງເຄດິດທຸ ລະກິດຂອງຂ້ າພະເຈົ້າ ໄດ້ ຫື ຼ ບໍ?
ທ່ ານຈະລາຍງານຂໍ້ມູ ນນ້ີ ທັງແງ່ ບວກແລະແງ່ ລົບຫື ຼ ບໍ? ຖ້ າຂ້ າພະເຈົ້າບ່ໍ ສາມາດຈ່ າຍໜ້ີ ຄືນໄດ້ , ທ່ ານຈະພະຍາຍາມແລະຈະເກັບໜ້ີ ເງິນກູ ້ ຄືນແນວໃດ?

 ຖ້ າທ່ ານຂໍກູ ້ ເງິນຜ່ ານນາຍໜ້ າ, ທ່ ານຄວນຖາມວ່ າ:
 ອັດຕາດອກເບ້ ຍຕໍ່ປີຫື ຼ APR ຂອງທາງເລືອກແຕ່ ລະຢ່ າງທ່ີ ທ່ ານກໍາລັງສະເໜີໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ ນເທ່ົ າໃດ?
 ໃນຖານະທີ່ເປັນນາຍໜ້ າ ທ່ ານຈະໄດ້ ຮັບເງິນເປັນຈໍານວນເທົ່າໃດສໍາລັບແຕ່ ລະທາງເລືອກ ບ່ໍ ວ່ າຈະໄດ້ ຮັບຈາກຂ້ າພະເຈົ້າຫື ຼ ຈາກຜູ້ ໃຫ້ ກູ້ ກ່ໍ ຕາມ?
ທ່ ານຈະໄດ້ ເງິນຫຼາຍກວ່ າຫື ຼ ບໍຖ້ າຂ້ າພະເຈົ້າເລືອກເອົາເງິນກູ ້ ຍືມບາງອັນໂດຍສະເພາະ?

 ຂ້ າພະເຈົ້າຈະສາມາດເບິ່ງບົດສະຫຼຸບປະເພດຜູ້ ຂໍກູ ້ ໂດຍລວມທ່ີ ທ່ ານເປັນນາຍໜ້ າໄດ້ ຫື ຼ ບໍ? ອັດຕາດອກເບ້ ຍສະເລ່ ຍແມ່ ນເທ່ົ າໃດ?

ມີຈັກຄົນທີ່ຂໍເອົາເງີນກູ ້ ຈາກທະນາຄານ, ເງີນກູ ້ ໄລຍະກາງທາງອອນລາຍ, ຫື ຼ ເງິນສົດລ່ ວງໜ້ າເພື່ອການພານິດ ຫື ຼ ເງີນກູ ້ ໄລຍະສ້ັ ນ?

ພວກເຮົາຍັງສະໜ
ັ ບສະໜູ ນໃຫ້ ທ່ ານຮູ ້ ຈັກສິດທິຂອງຜູ້ ກູ ້ ຍືມປະເພດທຸ ລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ (Small Business Borrowers’ Bill of Rights),
ເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ ຊ່ ວຍພັດທະນາໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ ວນໜ
ຶ່ ງຂອງພັນທະມິດການໃຫ້ ກູ ້ ຍືມສໍາລັບທຸ ລະກິດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ (Responsible
Business Lending Coalition). ນີ້ແມ່ ນສິດທິພ້ື ນຖານທາງການເງິນທີ່ພວກເຮົາເຊື່ອວ່ າທຸ ລະກິດຂະໜາດນ້ ອຍທັງໝົດຄວນໄດ້ ຮັບ
ເຊິ່ງສ່ ວນຫຼາຍເປັນສິດທິທີ່ບ່ໍ ໄດ້ ຮັບການຄຸ ້ ມຄອງຕາມກົດໝາຍ. ສິດທິເຫຼ່ານ້ັ ນມີດັ່ງນ້ີ :

•
•
•
•
•
•

ສິດທິໃນລາຄາແລະຂໍ້ຕົກລົງທ່ີ ໂປ່ ງໃສ
ສິດທິກ່ ຽວກັບການຜະລິດຕະພັນທີ່ບ່ໍ ຖືກຕ້ ອງເໝາະສົມ
ສິດທິໃນການຮັບປະກັນຢ່ າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ສິດທິໃນການໄດ້ ຮັບການປະຕິບັດຢ່ າງເປັນທໍາຈາກນາຍໜ້ າ
ສິດທິໃນການຖືກນັບລວມໃນການເຂ້ົ າເຖິງສິນເຊື່ອ
ສິດໃນການປະຕິບັດກ່ ຽວກັບການທວງໜີ້ຢ່ າງເປັນທໍາ

ເຮີຍນຮຸ ້ ເພີ່ມເຕີມ: http://www.borrowersbillofrights.org/bill-of-rights.html
ເອກະສານສະບັບນ້ີ ໄດ້ ຮັບການແປພາສາດ້ ວຍຄວາມຮ່ ວມມືກັບພັນທະມິດແຫ່ ງຊາດເພ່ື ອການພັດທະນາຊຸມຊົນອາຊີແປຊິຟິກ
(National Coalition for Asian Pacific Americans Community Development) www.nationalcapacd.org
ໂດຍໄດ້ ຮັບເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຈາກນູ ນນິທິ Ewing Marion Kauffman Foundation.
www.smallbusinessmajority.org
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