ervices

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานท่มี อี าํ นาจด้านหลักประกันทางการเงินแห่งออสเตรเลีย(AFSA)
เป็ นหน่วยงานราชการท่รี บั ผิดชอบการบริหารและการกํากับดูแลระบบการมีหน้ีสนิ ล้นพ้นตัวส่วนบุคคล ทรัพย์สนิ ท่เี ป็ นผลได้จากการกระทําความผิด บริการต่างๆ ของทรัสตี
และการบริหารทะเบียนหลักประกันทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล(PPSR)

การจดการหนทไมสามารถชาระได
ั
้ี ี ่ ่
ํ
้

วัตถุประสงคข์ องเราคือการให้ผลด้านการเงินทด่ี ขี น้ึ และชอบธรรมแก่ผบู้ ริโภค ธุรกิจ และชุมชน
ผ่านการใช้กฎหมายล้มละลายและกฎหมายหลักประกันทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลการกํากับดูแลผ้ปู ฏิบตั งิ านด้านการมีหน้ีสนิ ล้นพน้ ตัวส่วนบุคคล และบริการทรัสตี

พฤษภาคม2014

การจัดการหน้ีทไ่ี ม่สามารถชําระได้
การประสบความยากลําบากในการจัดการหน้ีของท่านอาจเกิดจากสาเหตุทห่ี ลากหลายซ่งึ บางสาเหตุผลอาจอย่นู อกเหนือความควบคุมของท่าน เช่น
การว่างงานอย่างกะทันหัน ความเจ็บปว่ ย หรือความสัมพันธ์ในครอบครัวท่แี ตกแยก สามารถทําให้เกิดความยากลําบากทางการเงินได้

หากท่านกําลังประสบกับความยากลําบากทางการเงิน มีการดําเนินการหลายประการท่ที ่านสามารถพิจารณาได้

่
การขอความชวยเหล
ือ
ท่ปี รึกษาทางการเงินมีอย่ทู วั ่ ไปในทุกรัฐและเขตปกครองตนเองโดยเป็ นบริการท่ไี ม่เสียค่าใช้จา่ ย เป็ นอิสระ และเก็บข้อมูลเป็ นความลับ
ท่านสามารถพูดคุยกับท่ปี รึกษาทางการเงินจากท่ใี ดก็ได้ในประเทศออสเตรเลียโดยโทรศัพท์ไปท่1ี 800007007
หมายเลขน้ีจะเช่อื มต่อการโทรของท่านโดยอัตโนมัตผิ า่ นไปยังบริการในรัฐหรือเขตปกครองตนเองท่ใี กลักบั ท่านท่สี ดุ
AFSAสามารถให้ขอ้ มูลเก่ยี วกับทรัสตีทข่ี น้ึ ทะเบียนและผ้บู ริหารข้อตกลงเร่อื งหน้ีสนิ ท่อี ย่ใู กล้ทา่ นสําหรับข้อมูลเพิม่ เติม โปรดไปท่ี www.afsa.gov.au
หรือโทรศัพท์หาเราท่1ี 300364785

การเลือกทางเลือกที่ถกู ต้อง
สถานการณ์ของทุกคนน้นั แตกต่างกัน ทางเลือกหน่ึงท่เี หมาะสมกับบุคคลหน่ึงอาจไม่เหมาะสมกับอีกบุคคลหน่ึง
ในการพิจารณทางเลือกของท่านสิง่ สําคัญคือการคํานึงถึงความเป็ นจริงเก่ยี วกับสถานการณ์ปจัจุบนั ของท่านและสิง่ ท่ที ่านคาดหวังว่าจะเกิดข้นึ ในอนาคต
AFSA จะไม่ให้คาํ แนะนําว่าทางเลือกใดเหมาะสมท่สี ดุ สําหรับสถานการณ์เฉพาะของท่าน เราขอสนับสนุ นให้ทา่ นขอคําแนะนําอย่างเป็ นอิสระก่อนตัดสินใจ

หน้า 1 จาก 3
สนับสนุนผลลัพธ์ทีดีกว่าเพือผ้บู ริ โภค ธุรกจิ และชุมชน

www.afsa.gov.au

่ ่ ็ นทางการ
ทางเลือกอยางไมเป
วิธหี น่ึงในการจัดการหน้ีทไ่ี ม่สามารถชําระได้ คือการติดต่อเจ้าหน้ี (ผ้ทู ท่ี า่ นค้างชําระเงิน) และ
•

ขอยืดเวลาในการชําระเงิน

•

เจรจาจํานวนเงินท่จี ะต้องชําระคืนอีกคร้งั หรือ

•

สอบถามว่าเจ้าหน้ีจะพิจารณารับชําระเงินในจํานวนท่ตี ่าํ กว่าจํานวนท่เี ป็ นหน้ีเพ่อื ประนอมหน้ีหรือไม่

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้ีของท่านได้โดยตรงหรือท่านสามารถขอบริการให้คาํ ปรึกษาทางการเงินก็ได้เพ่อื ขอความช่วยเหลือ

่ ็ นทางการ
ทางเลือกอยางเป
ในการจัดการหน้ีทไ่ี ม่สามารถชําระได้ พระราชบัญญัตลิ ม้ ละลายให้ทางเลือกอย่างเป็ นทางการไว้ 4 ทาง
การทําข้อตกลงอย่างเป็ นทางการน้นั เป็ นเร่อื งสําคัญยิง่ และมีแนวโน้มว่าจะกระทบต่อสถานะการจัดอันดับเครดิตของท่าน

การแสดงเจตนาที่จะยื่นคําร้องของลูกหน้ี (DOI)
การแสดงเจตนาท่จี ะย่นื คําร้องของลูกหน้ี (DOI) ให้การบรรเทาชว่ั คราวจากการดําเนินการบังคับคดีโดยเจ้าหน้ี
โดยจะระงับไม่ให้เจ้าหน้ีทไ่ี ม่มปี ระกันยึดค่าจ้างของท่าน (หักเงินจากค่าจ้างของท่าน)
และ/หรือระงับไม่ให้เจ้าพนักงานยึดทรัพย์หรือเจ้าพนักงานบังคับคดียดึ ทรัพย์สนิ ของท่านเพ่อื ชดใช้หน้ีเป็ นระยะเวลา 21 วัน
้ นั ไม่ให้เจ้าหน้ีทม่ี ปี ระกันยึดทรัพย์สนิ ของท่าน
แต่การแสดงเจตนาดังกล่าวจะไม่สามารถปองก
ในขณะท่ที ่านยังไม่ตอ้ งกลายเป็ นบุคคลล้มละลายหลังจากพ้นระยะ 21 วันไปแล้ว แต่กม็ ขี ดี จํากัดว่าท่านสามารถย่นื คําร้องของลูกหน้ีได้ถเ่ี พียงใด

ข้อตกลงเรื่องหน้ี สิ น
ข้อตกลงเร่อื งหน้ีสนิ เป็ นข้อตกลงท่มี ผี ลผูกพันตามกฎหมายระหว่างท่านและเจ้าหน้ีของท่าน
ท่านสามารถเสนอท่จี ะชําระเงินให้เจ้าหน้ีของท่านเป็ นรายงวดหรือเป็ นเงินก้อนคร้งั เดียวซ่งึ อาจมีจาํ นวนต่าํ กว่ายอดหน้ีเต็มของท่านก็ได้อกี ท้งั ท่านยังสามารถขอยับย้งั ห
น้ีของท่านได้ตามช่วงเวลาท่กี าํ หนดเพ่อื ให้ทา่ นสามารถกลับต้งั ตัวได้ใหม่ ได้ดว้ ย
อย่างไรก็ตาม มีขอ้ กําหนดเร่อื งคุณสมบัตใิ นการมีสทิ ธทิ ์ าํ ข้อตกลงเก่ยี วกับหน้ี เช่น หน้ีทไ่ี ม่มหี ลักประกันของท่านทรัพย์สนิ
และรายได้หลังหักภาษีตอ้ งไม่เกินขีดจํากัดท่กี าํ หนดข้อตกลงเร่อื งหน้ีสนิ ตามปกติจะบริหารโดยผ้บู ริหารข้อตกลงเร่อื งหน้ีสนิ ท่ขี น้ึ ทะเบียน (RDAA)
ซ่งึ จะคิคค่าธรรมเนียมสําหรับบริการน้ี

่ คุ คล(PIA)
ข้อตกลงการมีหน้ี สิ นล้นพ้นตัวสวนบ
ข้อตกลงการมีหน้ีสนิ ล้นพ้นตัวส่วนบุคคล เป็ นข้อตกลงท่มี ผี ลผูกพันตามกฎหมายระหว่างท่านและเจ้าหน้ีของท่านโ
ดยท่านเสนอว่าจะชําระหน้ีเต็มจํานวนหรือบางส่วนโดยชําระเป็ นงวดหรือเป็ นเงินก้อนคร้งั เดียวท้งั จํานวน
ข้อตกลงการมีหน้ีสนิ ล้นพ้นตัวส่วนบุคคลไม่เหมือนข้อตกลงเร่อื งหน้ีสนิ เน่ืองจากไม่มขี ดี จํากัดเก่ยี วกับทรัพย์สนิ หรือรายได้
ท่านต้องแต่งต้งั ทรัสตีทม่ี หี น้าท่คี วบคุมเพ่อื ตรวจสอบทรัพย์สนิ และหน้ีสนิ ของท่านและรายงานให้เจ้าหน้ีของท่านทราบ หากเจ้าหน้ีของท่านยอมรับข้อเสนอ
ทรัสตีตอ้ งบริหารข้อตกลงดังกล่าว

การล้มละลาย
หากท่านไม่สามารถตกลงกับเจ้าหน้ีของท่านได้ ท่านอาจสมัครใจย่นื คําร้องขอเป็ นผ้ลู ม้ ละลาย เม่อื ล้มละลายแล้ว
ทร้สตีของท่านจะขายทรัพย์สนิ ท่ที า่ นไม่ได้รบั อนุ ญาตให้เก็บไว้ เพ่อื ชําระเงินคืนให้เจ้าหน้ีของท่าน
ในบางสถานการณ์ เจ้าหน้ีรายหน่ึงรายใดสามารถดําเนินการเพ่อื ทําให้ทา่ นล้มละลายได้

ข้อมูลเพิ่ มเติ ม
ทางเลือกอย่างเป็ นทางการท้งั หมดท่รี ะบุไว้น้ีมผี ลตามมาท่รี า้ ยแรง เราแนะนําให้ทา่ นตรวจสอบทางเลือกท้งั หมดก่อนทําข้อตกลงอย่างเป็ นทางการ
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติมเก่ยี วกับทางเลือกเหล่าน้ีทงั ้ หมด โปรดไปท่ี www.afsa.gov.au.
หน้า 2 จาก 3
่ ือผ้บู ริ โภค ธุรกจิ และชุมชน
สนับสนุนผลพธ์ทีดีกวาเพ

www.afsa.gov.au

ตารางเปรียบเทียบลักษณะของทางเลือก
ด้านล่างน้ีเป็ นตารางท่เี ปรียบเทียบเบ้อื งต้นระหว่างการบริหารการมีหน้ีสนิ ล้นพ้นตัวส่วนบุคคลท่แี ตกต่างกันประเภทต่างๆ
ตารางน้ีเป็ นเพียงการเปรียบเทียบเบ้อื งต้นเท่าน้นั และลักษณะต่างๆ อาจเปล่ยี นแปลงไปตามสถานการณ์ทเ่ี ฉพาะเจาะจง
ดูตารางเปรียบเทียบท่ลี ะเอียดมากกว่าน้ีได้ทเ่ี ว็บไซต์ของ AFSA
่ นั ประเภท ข้อตกลงเรี่อง
การเปรียบเทียบลักษณะของการบริ หารการมีหน้ี สิ นล้นพ้นตัวส่วนบุคคลที่แตกตางก
่
ตางๆ
หน้ี สิ น

ข้อตกลงการมี
การล้มละลาย
หน้ี สิ นล้นพ้นตัวส่วน
บุคคล

คุณสมบัติ เข้าเกณฑ์
ต้องมีความเชือมโยงกับประเทศออสเตรเลีย
ได้รบั ผลกระทบจากการมีหน้ีสนิ ล้นพ้นตัวในคร้งั ก่อน
มีการกําหนดเกณฑ์รายได้/สินทรัพย์/หน้ีสนิ
รายได้ การจ้างงาน และการค้า
ต้องนํารายได้ไปชําระเงิน
สามารถทําธุรกิจต่อไปได้
สามารถเป็ นกรรมการหรือจัดการบริษทั ได้

ไม่ใช่
ดูหมายเหตุ1
ใช่

ใช่
ดูหมายเหตุ1
ไม่ใช่

ใช่
ดูหมายเหตุ1
ไม่ใช่

ดูหมายเหตุ2
ดูหมายเหตุ 4
ใช่

ดูหมายเหตุ2
ดูหมายเหตุ 4
ไม่ใช่

ดูหมายเหตุ 3
ดูหมายเหตุ 5
ไม่ใช่

อาจมีขอ้ จํากัดด้านการจ้างงานอ่นื ๆ
ิ พั ย์
สนทร
สามารถเก็บรักษาสินทรัพย์ รวมถึงสินทรัพย์ทไ่ี ด้มาในระหว่างท่มี ขี อ้ ตกลง /ล้มละลายได้

ใช่

ใช่

ใช่

ดูหมายเหตุ4

ดูหมายเหตุ4

ดูหมายเหตุ6

ไม่ใช่
ไม่ใช่

ดูหมายเหตุ2
ดูหมายเหตุ2

ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ดูหมายเหตุ7

ดูหมายเหตุ2
ไม่ใช่
ดูหมายเหตุ7

ใช่
ไม่ใช่
ดูหมายเหตุ7

ไม่ได้
ไม่ได้
ดูหมายเหตุ8

ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ใช่

ได้
ไม่ได้
ดูหมายเหตุ8

ใช่

ใช่

ใช่

เรียกคืนสินทรัพย์ทข่ี ายไป/โอนไปก่อนหน้าน้ีในราคาท่ตี ่าํ กว่ามูลค่าตลาด
เรียกคืนเงินท่ชี าํ ระให้เจ้าหน้ีกอ่ นมีขอ้ ตกลง/ล้มละลาย
หน้ี สิ น
ชําระหน้ีทไ่ี ม่มหี ลักประกันบางรายการตามลําดับก่อนหลัง
หน้ีทม่ี หี ลักประกันได้รบั ผลกระทบ
ได้รบั การปลดหน้ี
ข้อจํากัด
การเดินทางไปต่างประเทศ
การเดินทางภายในออสเตรเลีย
การเป็ นหน้ีเพิม่ เติม
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการย่นื คําขอตามกฎหมายอากรตามกฎหมายและค่าธรรมเนียมบริหาร

หมายเหตุ1:ข้นึ อยูก่ บั ประเภทของการบริหารและเวลานับต้งั แต่การมีหน้ีสนิ ล้นพ้นตัวคร้งั ก่อน หมายเหตุ2:ใช่ หากระบุไว้ในข้อตกลง หมายเหตุ3:ใช่ หากเกินกว่าเกณฑ์รายได้ทก่ี ฎหมายกําหนดหมายเหตุ4:ใช่
เว้นแต่ขอ้ ตกลงระบุไว้เป็ นอย่างอ่นื หมายเหตุ5: ข้นึ อยูกั่ บลักษณะของธุรกิจ และ/หรือดุลยพินิจของทรัสตี หมายเหตุ6:ปกติจะไม่สามารถทําได้ยกเว้นทรัพย์สนิ ท่ไี ม่ได้รวมไว้ หมายเหตุ7:ปกติมกั จะปลดหน้ีได้
แต่หน้ีบางประเภทไม่ถูกระงับส้นิ ไปหมายเหตุ8:ตอ้ งเปิดเผยข้อตกลง/การล้มละลายเม่อื ก่อหน้ึสนิ เกินเกณฑ์ทก่ี ฎหมายกําหนด

ิ ่
่
ตดตอเราได
้อยางไร
บริ การด้านการมีหน้ี สิ นล้นพ้นตัว
เว็บไซต์:www.afsa.gov.au
อีเมล:info@afsa.gov.au
โทรศัพท์:1300364785
เวลาทําการ(AEST และ AEDT)
• วันจันทร์ถงึ วันศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 20.00 น.
• วันเสาร์และวันอาทิตย์ – ปิ ด
• วันหยุดราชการ– ปิ ด
โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของเราสําหรับเวลาทําการช่วงคริสต์มาสและปีใหม่

่
ความชวยเหล
ือเป็ นภาษาอื่นๆ
ั
ท่านสามารถดูขอ้ มูลเป็ นภาษาอ่นื ๆ นอกเหนือไปจากภาษาอังกฤษได้ท่ี www.afsa.gov.au.หากท่านมีปญหาในการพ
ดู หรือเข้าใจภาษาอังกฤษ
ท่านอาจโทรศัพท์ไปท่บี ริการแปลและล่าม (TIS) ท่หี มายเลข 131450 โดยเสียค่าโทรศ้พท์ในอัตราท้องถิน่ TIS ให้บริการวันละ 24 ชวั ่ โมงสัปดาห์ละ 7 วันเป็ นภาษาต่างๆ มากกว่า170
ภาษา
หน้า3จาก 3
สนับสนุนผลลัพธ์ทีดีกว่าเพือผ้บู ริ โภค ธุรกจิ และชุมชน

www.afsa.gov.au

