
 

คู่มือฉบับย่อที-จะช่วยเหลือเจ้าของธุรกจิขนาดเล็กและผู้ประกอบการในการเกบ็รักษาเงนิสด  
หลายแหลง่ที+มา 

 

บตัรเครดติของธุรกจิและบตัรเครดติส่วนบุคคล 
เจ้าของธรุกิจและผู้ประกอบการจํานวนมากมีบตัรเครดติสาํหรับพวกเขาและลกูจ้างหลกั 
บตัรเหลา่นี Eชว่ยในการชําระเงินและการเดนิบญัชีที+หลากหลาย 
หากคณุมียอดอยูบ่นบตัรเครดติของคณุและไมเ่ชื+อวา่คณุจะสามารถชําระยอดลงหรือชําระยอดเงินขั Eนตํ+ารายเดือนได้ 
ควรตดิตอ่กบัผู้ออกบตัรเครดตินั Eนทนัที ผู้ออกบตัรเครดติเกือบทกุรายเข้าใจวา่การระบาดใหญ่ของไวรัสโควดิ-19 
มีผลกระทบกบัธรุกิจทกุขนาด ถ้าคณุโทรศพัท์ไปหาพวกเขา สว่นใหญ่จะยินดีและสามารถชว่ยคณุในเรื+องเหลา่นี Eได้: 
  

• ถ้าคณุไมส่ามารถมีเงินพอที+จะชําระยอดเงินขั Eนตํ+ารายเดือนได้ ให้ขอบริษัทบตัรเครดติของคณุวา่คณุสามารถ “ยืดเวลา” 

การชําระเงินของคณุโดยไมต้่องมีการเพิ+มดอกเบี Eยได้หรือไม ่

บริษัทบตัรเครดติของคณุอาจเสนอทางเลอืกให้คณุในการยืดเวลาการชําระเงินออกไปอีก 1 เดือนหรือหลายเดือน  

การขอเวลาที+คณุเชื+อวา่จะจําเป็น เป็นสิ+งที+ดีเสมอ 

และไมเ่สยีหายที+จะถามวา่คณุสามารถยืดเวลาการชําระเงินโดยไมต้่องเพิ+มดอกเบี Eยมากขึ Eนในใบแจ้งหนี Eได้หรือไม ่

บางบริษัทจะตกลงยืดระยะเวลาการจา่ยเงินโดยไมมี่การเพิ+มดอกเบี Eย 

และบางบริษัทอาจตอ่รองกลบัมาและเสนอการยืดระยะเวลาการจา่ยเงินพร้อมดอกเบี Eยแทน  

• หากคณุประสงค์ที+จะลดการชําระเงินขั Eนตํ+ารายเดือนลง ให้ขอวา่คณุสามารถลดมนัลงโดยระบจํุานวนได้หรือไม ่

(ถ้าเป็นไปได้) ขอตามจํานวนที+คณุเชื+อวา่คณุและธรุกิจของคณุสามารถจา่ยได้ 

• หากคณุไมเ่ชื+อวา่คณุจะสามารถจา่ยเงินจํานวนใดก็ตามในใบแจ้งหนี Eบตัรเครดติของคณุ 

คณุยงัสามารถขอผู้ออกบตัรเครดติวา่คณุสามารถมีการเลื+อนจา่ยเงินชั+วคราว (collection forbearance) 

ซึ+งจะอนญุาตให้คณุสามารถข้ามการชําระเงินเป็นชว่งเวลาหนึ+งที+ระบไุด้หรือไม ่ 

บริษัทบตัรเครดติสว่นใหญ่อาจตกลงเลื+อนการจา่ยเงินชั+วคราวหากคณุยินดีที+จะจา่ยดอกเบี Eยรายเดือน  

• หากใบแจ้งหนี Eบตัรเครดติของคณุครบกําหนดในชว่งเวลาที+ระบ ุ

คณุสามารถขอผู้ออกบตัรเครดติวา่คณุสามารถยืดกําหนดเวลาการจา่ยเงินของคณุออกไปหลายวนัหรือหลายสปัดาห์ได้

หรือไม ่ 

• หากธรุกิจของคณุสามารถจา่ยใบแจ้งหนี Eบตัรเครดติได้ แตย่งัต้องดิ Eนรนที+จะชําระเงินเหลา่นั Eน 

ให้ขอผู้ออกบตัรเครดติวา่คณุสามารถลดดอกเบี Eยลงเป็นเปอร์เซนต์ที+แนน่อนได้หรือไม ่ 

• หากอตัราดอกเบี Eยของคณุสงู ผู้ออกบตัรเครดติอาจลดอตัราดอกเบี Eยลงอยา่งมีนยัสาํคญัก็ได้  

• หากคณุพลาดการชําระบตัรเครดติไปแล้ว พดูคยุกบัผู้ออกบตัรเครดติและบอกให้เขาทราบถงึความลาํบากของคณุ 

ถ้าที+ผา่นมาคณุเป็นลกูค้าที+ดี ขอเขาวา่จะยกเว้นหรือลดคา่ธรรมเนียมการจา่ยเงินลา่ช้าลงได้หรือไม ่ 

ผู้ออกบตัรเครดติ ธนาคาร หรือบริษัทที+ให้บริการทางการเงิน เป็นธรุกิจด้วยเชน่กนั 
และสว่นใหญ่ธรุกิจเหลา่นี Eต้องการที+จะชว่ยเหลอืลกูค้าของเขาในระหวา่งและหลงัจากชว่งไวรัสระบาดใหญ่ 



หากคณุใช้เวลาในการโทรศพัท์และเขียนถงึผู้ออกบตัรเครดติ 
สว่นใหญ่พวกเขาจะทํางานร่วมกบัคณุในการออกแผนและตารางการจา่ยเงินซึ+งใช้การได้ดีที+สดุสาํหรับทั Eงสองฝ่าย  
เนื+องจากผู้ออกบตัรเครดติจํานวนมากได้แจ้งเงื+อนไขบนเวบไซด์ของเขา 
จงึเป็นสิ+งที+ดีที+สดุที+คณุต้องตรวจสอบเงื+อนไขของเขาก่อนที+จะโทรศพัท์หรือเขียนจดหมาย จงทําตามคําแนะนําอยา่งระมดัระวงั 
หากคณุโทรศพัท์ไปให้ใช้ความสภุาพ จดเวลาที+คณุยื+นคําขอ เขียนชื+อบคุคลที+คณุพดูด้วย 
ขอคํายืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรถงึสิ+งที+คณุสนทนากนั (ทั Eงโดยทางไปรษณีย์หรืออีเมล์) และให้แนใ่จวา่คณุรักษาข้อตกลงของคณุไว้  
 

หากคณุไมไ่ด้ทําข้อตกลงกบัผู้ออกบตัรเครดติ บริษัทของคณุอาจถกูรายงานไปยงัศนูย์ข้อมลูสนิเชื+อและสาํนกังานเรียกเก็บหนี E 
จงทําให้ดีที+สดุเพื+อปกปอ้งการจดัอนัดบัความนา่เชื+อถือของคณุและธรุกิจ  
 
การเช่าอาคารสาํนักงานเชงิพาณิชย์ 
รัฐบาลระดบัท้องถิ+น เขต และมลรัฐของคณุอาจผา่นกฏข้อบงัคบั ออกกฏหมาย 
หรือกฏหมายจําเพาะซึ+งอาจเสนอความชว่ยเหลอืกบัธรุกิจของคณุในเรื+องของการชําระคา่เชา่โดยขึ Eนกบัสถานที+ที+คณุอาศยัอยูแ่ละที+ซึ+งคุ
ณมีพื Eนที+สาํนกังานอยู ่หากการระบาดใหญ่ของไวรัสโควดิ-19 มีผลกระทบกบัธรุกิจของคณุ 
ตรวจสอบดวูา่รัฐบาลท้องถิ+นของคณุได้ผา่นกฏหมายอะไรที+จะปกปอ้งธรุกิจขนาดเลก็ซึ+งเชา่สถานที+ทํางานอยูห่รือไม ่ในบางเมือง 
บางเคาน์ตี E และบางมลรัฐ เจ้าของที+เชา่อาจถกูห้ามไมใ่ห้ขบัไลผู่้ เชา่-เป็นชว่งเวลาจําเพาะ-
เนื+องจากเจ้าของธรุกิจไมส่ามารถที+จะจา่ยคา่เชา่ในชว่งการระบาดใหญ่ได้ 
หากธรุกิจของคณุอยูภ่ายในตกึหรือสิ+งก่อสร้างที+รัฐบาลเป็นเจ้าของและดําเนินการ รัฐบาลของเมือง 
เคาน์ตี Eและมลรัฐบางแหง่อาจยินดีที+จะยืดเวลาการจา่ยคา่เชา่หรือยกหนี Eให้โดยทั Eงหมดก็ได้    
 

หากเมือง เคาน์ตี E หรือมลรัฐของคณุมีกฏหมายห้ามเจ้าของที+เชา่เชิงพาณิชย์ขบัไลบ่ริษัทเนื+องจากการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา่ 
พิมพ์สาํเนากฏหมาย (หรืออ้างกฏหมาย) เมื+อคณุสนทนากบัเจ้าของที+เชา่และผู้จดัการตกึ 
ในบางกรณีเจ้าของที+เชา่หรือผู้จดัการตกึของคณุอาจไมรู้่กฏหมาย เมือง 
เคาน์ตี Eและมลรัฐที+ออกกฏหมายเกี+ยวกบัการเชา่เชิงพาณิชย์อาจห้ามเจ้าของที+เชา่ (และตวัแทน) ไมใ่ห้ตามรังควาญคณุเพื+อให้ชําระเงิน 
กีดขวางคณุจากสถานที+ทําธรุกิจ หรือรบกวนความสามารถในการดําเนินการทางธรุกิจ 
การรู้และเข้าใจถงึสทิธิkของคณุเป็นสิ+งที+จําเป็นเนื+องจากกฏหมายและข้อบงัคบัอาจแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัจากเมืองหนึ+งไปยงัอีกเมื
องหนึ+ง และจากมลรัฐหนึ+งไปยงัอีกมลรัฐหนึ+ง  
 
เนื+องจากเจ้าของตกึและเจ้าของที+เชา่เป็นผู้ ทําธรุกิจด้วยเชน่กนั 
สว่นใหญ่จงึต้องการที+จะทํางานร่วมกบัผู้ เชา่เพื+อหาวิธีแก้ปัญหาที+ยตุธิรรมกบัทั Eงสองฝ่าย 
 
รถยนต์และอุปกรณ์ที-เช่ามา  
หากคณุมีรถยนต์ที+เชา่มาเพื+อวตัถปุระสงค์การใช้งานสว่นบคุคลหรือทางธรุกิจ 
บริษัทรถยนต์เกือบทกุแหง่จะมีแผนชว่ยเหลอืให้คณุยืดเวลาและ/หรือลดการชําระเงินสาํหรับเจ้าของธรุกิจและผู้ประกอบการซึ+งได้รับผล
กระทบจากการระบาดใหญ่ของไวรัสโควดิ-19 
ผู้ผลติรถยนต์บางรายซึ+งมีแผนกให้บริการทางการเงินยงัยินดีที+จะลดอตัราดอกเบี Eยเพื+อชว่ยเหลอืเจ้าของธรุกิจซึ+งประสบปัญหาทางการเงิ
นเนื+องจากไวรัสโคโรนา่ด้วยเชน่กนั 
 
สิ+งเดียวกนันี Eเป็นจริงสาํหรับบริษัทที+ให้เชา่อปุกรณ์ด้วย 
จงตรวจสอบรายละเอียดกบับริษัทให้บริการทางการเงินและบริษัทให้เชา่วา่คณุสามารถลดการชําระเงิน 
ยืดระยะเวลาการชําระเงินไปวนัหลงั ลดอตัราดอกเบี Eย และลดหรือตดัคา่ธรรมเนียมชําระเงินลา่ช้าออกได้อยา่งไร 
ในบางกรณีคณุอาจถกูขอให้พิสจูน์ความยากลาํบากทางการเงิน 
จงเตรียมตวัที+จะอธิบายวา่ทําไมการระบาดใหญ่ของไวรัสถงึมีผลกระทบในเชิงลบกบัธรุกิจของคณุและความสามารถในการชําระเงิน 



รวมทั Eงกระทบอยา่งไร หากคณุทําข้อตกลงในแผนการชําระเงินและกําหนดตาราง 
ต้องแนใ่จวา่คณุสามารถรักษาข้อตกลงในสว่นของคณุไว้ได้   
 
สนิเชื-อธนาคาร 
หากคณุมีสนิเชื+อเพื+อการพาณิชย์หรือสนิเชื+อสว่นบคุคลหรือวงเงินสนิเชื+อ โทรศพัท์ไปหาธนาคาร เครดติยเูนี+ยน 
หรือผู้ให้บริการกู้ ยืมเงินของคณุและถามเกี+ยวกบัโปรแกรมการผอ่นผนัสําหรับเจ้าของธรุกิจขนาดเลก็และผู้ประกอบการ 
ธนาคารของคณุได้รับการกระตุ้นให้ชว่ยเหลือคณุ ในบางกรณีคณุอาจสามารถรับการผอ่นผนัชําระหนี E 
(ตามความจําเป็นของคณุและของธนาคาร) เป็นเวลา 1 เดือนหรือมากกวา่ ซึ+งสิ+งนี Eรวมถงึการผอ่นผนัการชําระเงินต้นและดอกเบี Eย 
ดอกเบี Eยเพียงอยา่งเดียว หรือเงินต้นเพียงอยา่งเดียว 
คณุอาจสามารถที+จะขอสนิเชื+อโดยไมมี่คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยในการปิดการขอสนิเชื+อ การจดัการเอกสารอยา่งเร็วขึ Eน 
ดอกเบี Eยที+ตํ+าลง และใช้เวลาการอนมุตัทีิ+รวดเร็ว หากคณุมีสนิเชื+อหรือวงเงินสนิเชื+อ 
ธนาคารและบริษัทที+ให้บริการทางการเงินบางแหง่อาจเพิ+มวงเงินสนิเชื+อ ยืดระยะเวลาการชําระเงิน 
หรือลดอตัราดอกเบี Eยด้วยเชน่กนัโดยไมไ่ด้ลดหรือทําให้เกิดผลกระทบกบัการจดัอนัดบัความนา่เชื+อถือของคณุ 
 
ความสมคัรใจที+จะสื+อสารกบัธนาคารและบริษัทที+ให้บริการทางการเงินของคณุเป็นสิ+งที+สาํคญัอยา่งยิ+ง 
ธนาคารมีความกระตือรือร้นที+จะหาทางชว่ยเหลอืคณุเพราะเขาได้รับประโยชน์เชน่กนั 
ไมมี่ธนาคารหรือบริษัทให้บริการทางการเงินไหนที+ต้องการลกูค้าที+ผิดนดัการจา่ยเงินสนิเชื+อหรือการชําระหนี Eวงเงินสนิเชื+อ 
แทนที+กลบัจะเป็นผลประโยชน์ของเขาและของคณุที+จะให้แนใ่จวา่ธรุกิจของคณุยงัคงมีสขุภาพที+ดี เข้มแข็ง และมีชีวิตชีวา 
 
สาธารณูปโภค 
บริษัทสาธารณปูโภค –ใหญ่หรือเลก็-มีการจดัเตรียมในการชว่ยเหลอืผู้บริโภคและเจ้าของธรุกิจในระหวา่งการระบาดใหญ่ 
บริษัทโทรคมนาคม ไฟฟา้ นํ Eา และแก๊ส 
เกือบทั Eงหมดตกลงที+จะไมย่กเลกิการให้บริการกบัธรุกิจและที+พกัอาศยัซึ+งไมจ่า่ยเงินในชว่งไวรัสระบาด 
บางบริษัทกําลงัเสนอแผนการชําระเงินที+ยืดหยุน่ได้ระหวา่งและหลงัไวรัสระบาดให้กบัเจ้าของธรุกิจ 
แผนเหลา่นี Eเสนอแนวทางที+นา่ดงึดดูให้กบัเจ้าของธรุกิจซึ+งจา่ยคา่สาธารณปูโภคโดยตรงให้ลดคา่อตัราและการชําระเงินที+ตํ+าลง 
โดยไมไ่ด้มีผลกระทบในทางลบกบัการจดัความนา่เชื+อถือ 
จงพดูคยุกบับริษัทสาธารณปูโภคของคณุเกี+ยวกบัแผนการชําระเงินที+ยืดหยุน่ได้ 
และเกี+ยวกบัโปรแกรมอื+นซึ+งมีเสนอให้ชว่ยธรุกิจขนาดเลก็ในระหวา่งชว่งระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา่ 
 
เคลด็ลับเบด็เตลด็ 
เพื+อที+จะประหยดัเงินในระหวา่งชว่งระบาดใหญ่ พิจารณาเคลด็ลบับางอยา่งดงัตอ่ไปนี E 
(เสนอให้โดยเจ้าของธรุกิจขนาดเลก็และผู้ประกอบการอื+น)  

• คา่ธรรมเนียมการจอดรถ ธรุกิจบางแหง่จา่ยคา่จอดรถเป็นรายเดือน หากคนทํางานของคณุสว่นใหญ่กําลงัทํางานจากที+บ้าน 

ถามบริษัทที+จดัการเรื+องการจอดรถให้ระงบัคา่ธรรมเนียมการจอดรถชั+วคราวจนกวา่การระบาดใหญ่จะสิ Eนสดุ 

บริษัทที+จดัการเรื+องการจอดรถเข้าใจวา่คนทํางานของคณุอาจอยูภ่ายใต้คําสั+ง“การอยูบ้่าน” 

และจะยกเว้นคา่ธรรมเนียมในการจอดรถให้อยา่งน้อย 1 เดือน 

• หากผู้บริหารตกึและเจ้าของที+เชา่ไมป่รารถนาที+จะลดการชําระคา่เชา่รายเดือนของคณุ ให้ขอสิ+งตอบแทนอยา่งอื+น 

หากพนกังานของคณุทํางานจากบ้าน ตกึของคณุกําลงัจา่ยคา่สาธารณปูโภคน้อยลง (เชน่คา่นํ Eาและคา่ไฟ) 

ผู้บริหารตกึของคณุอาจลดคา่เชา่รายเดือนตามจํานวนเงินที+ประหยดัได้เหลา่นี E 

หากคณุตกลงกบัการยืดระยะเวลาหรือการลดหยอ่น 

ให้แนใ่จวา่มีการยืนยนัข้อตกลงอีกครั Eงเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัผู้บริหารตกึด้วย    

 



เคลด็ลับในการเจรจากับธนาคาร บริษัทให้บริการทางการเงนิ เจ้าของที-เช่า และอื-น ๆ  
ก่อนที+คณุจะทบทวนในสว่นนี E เป็นสิ+งสาํคญัที+จะต้องใสใ่จในสิ+งเหลา่นี E: 
 

1. ทบทวนข้อตกลง รวมถงึ เอกสารสนิเชื+อ/วงเงินสนิเชื+อ และ ใบแจ้งหนี E 
นอกจากนี Eใช้เวลาในการทบทวนการประกาศที+เกี+ยวข้องกบัไวรัสโควิด-19 ซึ+งอาจถกูแจ้งบนเวบไซด์ของธนาคาร 
บริษัทให้บริการทางการเงิน ผู้บริหารตกึ หรือบริษัทให้เชา่ของคณุ  

2. ธนาคาร สถาบนัให้บริการทางการเงิน บริษัทสาธารณปูโภค และเจ้าของที+ เป็นนกัธรุกิจทั Eงหมดด้วยเชน่กนั 

มนัเป็นเรื+องที+เป็นประโยชน์กบัทกุคนที+จะต้องหาทางแก้ไขปัญหาในระหวา่งและหลงัจากการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา่ 

3. ในฐานะเจ้าของธรุกิจและผู้ประกอบการ หากคณุขอบางสิ+ง (เชน่ 

การลดการชําระเงินรายเดือนหรือการลดอตัราดอกเบี Eยรายเดือน) คณุจะถกูขอบางสิ+งกลบัด้วย 

หากคณุทําข้อตกลงกบัธนาคาร ผู้ออกบตัรเครดติ บริษัทสาธารณปูโภค เป็นต้น 

พวกเขามีสทิธิkทกุอยา่งที+จะคาดวา่คณุจะต้องรักษาข้อตกลงร่วมกนั 

4. หากคณุมีข้อสงสยัหรือความกงัวลเกี+ยวกบัข้อตกลงที+ยงัค้างอยูซ่ึ+งคณุได้ทํากบับริษัทหรือองค์กรที+ได้ถกูกลา่วถงึไว้ข้างต้น 

โปรดปรึกษาทนายหรือคูค้่าที+เชื+อถือได้   

5. ก่อนเจรจากบัธนาคาร บริษัทที+ให้บริการทางการเงิน เจ้าของที+ ผู้ออกบตัรเครดติ ใดๆ ก็ตาม 

กรุณาเตรียมพร้อมที+จะแจ้งข้อมลูเหลา่นี E:   

• หมายเลขบญัชีหรือหมายเลขลกูค้า  

• จํานวนเงินที+ตดิไว้จากใบกํากบัสนิค้าหรือใบเรียกเก็บเงินในอดีต 

• ประวตักิารชําระเงิน โดยเฉพาะถ้าคณุได้ชําระใบเรียกเก็บเงินตรงเวลาในอดีต  

• จํานวนเงินที+คณุปรารถนาและสามารถที+จะจา่ย (และสาํหรับในชว่งเวลาใด)   

• อตัราดอกเบี Eยรายปีและจํานวนเงินที+คณุสามารถหามาจา่ยได้ ไมต้่องกลวัหรือกงัวลที+จะถามถงึอตัราดอกเบี Eย 

• ระดบัของรายได้ในครั Eงก่อน ก่อนจะมีการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา่ และในขณะนี E  

• คําอธิบายวา่ทําไมการชําระเงินของคณุก่อให้เกิดความยากลาํบากทางเศรษฐกิจสาํหรับคณุและบริษัทของคณุ 

 
คาํและคาํพดูที-คุณอาจต้องการใช้เมื-อเจรจากับผู้ให้กู้ยืม 
การพดูอยา่งตรงไปตรงมาอยา่งมืออาชีพกบัตวัแทนของธนาคาร เจ้าหน้าที+สนิเชื+อ เจ้าของที+ 
และผู้ออกบตัรเครดติอาจดเูหมือนเป็นงานที+ยากและดนูา่กงัวล แตอ่ยา่งไรก็ตามดงัที+กลา่วไว้ข้างต้นวา่ 
บคุคลและบริษัทเหลา่นี Eสว่นใหญ่ต้องการชว่ยเหลือ หากคณุยงัคงมีความเป็นมืออาชีพ สภุาพและสงบนิ+ง 
เป็นไปได้มากกวา่วา่พวกเขาจะทําให้ดีที+สดุเพื+อหาวิธีแก้ปัญหาซึ+งดีกบัทั Eงคณุและพวกเขา 
ข้างลา่งนี Eคือสองสามวิธีที+จะแสดงตวัเองผา่นคําพดูในขณะที+กําลงัเข้าไปหาตวัแทนของธนาคารหรือตวัแทนของบริการทางการเงินเกี+ยวกั
บการยืดเวลาสนิเชื+อหรือวงเงินการชําระบตัรเครดติออกไป 
เพื-อจะลดการชาํระสนิเชื-อของคุณ: 
“ขอบคณุสําหรบัการพดูคยุกบัฉนั เนื8องจากการระบาดใหญ่ของไวรสัโคโรน่า 
ธรุกิจของฉนัจึงไม่สามารถหาเงินมาชําระสินเชื8อรายเดือนไดอี้กต่อไป 
ฉนัอยากเตรียมการที8จะลดการชําระเงินในแต่ละเดือนจนกว่าการระบาดใหญ่นีOจะสิOนสดุลง” 
 
เพื-อจะลดอัตราดอกเบี Rย: 
“ขอบคณุที8รบัสายฉนั หลงัจากทบทวนดูเวบไซด์ของคณุแลว้ 
ฉนัพบกว่าฉนัสามารถลดอตัราดอกเบีOยรายปีในระหว่างการระบาดใหญ่ของไวรสัโคโรน่า โปรดแจ้งใหฉ้นัทราบถึงทางเลือกของฉนัดว้ย” 
 
เพื-อลดค่าเช่าสาํนักงานรายเดอืนของคุณ : 



“เนื8องจากการระบาดใหญ่ของไวรสัโคโรน่า ธรุกิจของฉนัถูกปิดลง (หรือเปิดกิจการแต่มีเพียงคนงานเท่าที8จําเป็นเท่านัOน) 
ตัOงแต่ที8บริษัทของฉนัไม่สามารถประกอบกิจการอย่างเต็มความสามารถในช่วงระบาดใหญ่ ฉนักําลงัมองหาการลดค่าเช่ารายเดือนลง” 
 
“ตัOงแต่ที8ธรุกิจของฉนัถูกปิดเนื8องจากการระบาดใหญ่ของไวรสัโคโรน่า 
พวกเราไม่จําเป็นตอ้งมีที8จอดรถสําหรบัพนกังานของเราทกุคนอีกต่อไป 
ฉนักําลงัเรียกร้องขอใหไ้ดร้บัการยกเวน้ค่าธรรมเนียมรายเดือนจนกว่าเราจะสามารถกลบัมาทํางานได้” 
 
ก่อนที-คุณจะวางสายโทรศัพท์  
เมื+อคณุเสร็จสิ Eนการตกลงทางวาจากบัตวัแทนธนาคาร ผู้ออกบตัรเครดติ เจ้าของที+เชา่ ตวัแทนผู้ให้บริการทางการเงินของคณุแล้ว 
สิ+งสาํคญัคือคณุจะต้องทํามีดงันี E : 
 

• ในขณะที+ยงัอยูใ่นสาย ให้ยืนยนัและกลา่วถงึเรื+องที+คณุแตล่ะคนตกลงกนัอีกครั Eง  

• ยืนยนัรายละเอียดของข้อตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรอีกครั Eงและให้ธนาคาร เจ้าของที+เชา่ ผู้ออกบตัรเครดติ เป็นต้น 

ทําการรับทราบข้อตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

• ถามและเขียนชื+อของบคุคลที+คณุทําข้อตกลงด้วย รวมทั Eงชื+อ นามสกลุและตําแหนง่   

• บนัทกึวนัและเวลาที+คณุโทรศพัท์ไป 

• หากคณุถามคําถาม เขียนคําถามของคณุลงไปและคําตอบที+คณุได้รับ   

• หากเขาถามคําถามกบัคณุ เขียนลงไปวา่เขาถามอะไรและจดคําตอบของคณุด้วย  

• หากคณุถกูขอให้พดูกบัตวัแทนอีกคนหนึ+ง ขอชื+อของเขาและตําแหนง่ (พร้อมทั Eงวนัและเวลาที+คณุพดูกบับคุคลผู้ นี E) 

• ขอหมายเลขโทรศพัท์และอีเมล์เผื+อวา่คณุจําเป็นต้องตดิตามด้วยคําถามหรือต้องการการอธิบายให้กระจา่งในอนาคต   

• เก็บสาํเนาการสนทนาใด ๆ ก็ตามในอนาคตและเก็บไว้ในแฟม้เพื+อใช้อ้างอิงในภายภาคหน้า 

• และกลา่วขอบคณุเสมอ ; ความสภุาพนอบน้อมทําให้การหาวิธีแก้ปัญหาที+ดีสาํหรับคณุและธรุกิจของคณุไปได้ไกล  

 
 
การระบาดใหญ่ครั Eงนี Eมีผลกระทบกบัเจ้าของธรุกิจ ผู้ประกอบการและผู้บริโภคจํานวนหลายล้าน บริษัท องค์กร 
หนว่ยงานของรัฐทกุแหง่ตระหนกัดีวา่คณุไมไ่ด้มองหาความชว่ยเหลอื การสนบัสนนุและการชี Eแนะเพียงลาํพงั ไมมี่คําถามใดที+ไมดี่ 
ดงันั Eนกรุณาอยา่ลงัเลที+จะถาม และไมต้่องละอายใจในการมองหาและขอความชว่ยเหลอื. 
 
ขอให้ปลอดภยั สขุภาพแข็งแรง และมั+นคง 
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