การแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับทรัสตีและผ้บู รหิาร
หน่ วยงานท่มี อี าํ นาจด้านหลักประกันทางการเงินแห่งออสเตรเลีย (AFSA) รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลมาตรฐานของผ้ปู ฏิบตั งิ านด้านกา
รมีหน้ีสนิ ล้นพ้นตัว (รวมถึงทรัสตีทข่ี น้ึ ทะเบียนเจ้าพนักงานทรัสตี และผ้บู ริหารข้อตกลงเร่อื งหน้ีสนิ ) ตามพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย
บทบาทของหน่ วยงานน้ันรวมถึงการจัดการกับข้อร้องเรียนเก่ยี วกับทรัสตีและผ้บู ริหารและการจัดการคําร้องขอพิจารณาทบทวนคําตัดสิน
บางประการท่ตี ดั สินโดยทรัสตีในนามของผ้ตู รวจการใหญ่ในคดีลม้ ละลาย
ิ
ิ
่ แู ลมาตรฐานของ
คณะกรรมาธการการลงท
ุนและหลักทรัพย์แหง่ประเทศออสเตรเลีย (ASIC) รับผดชอบในการสอดสองด
ิ ิ ของผ้ปู ฏบิตั ิ งานด้านการมีหน้ ี สิ นล้นพ้นตัวของบรษิทั (รวมถึงผู้ชาํ ระบัญชี
และจัดการกับข้อกล่าวหาเก่ียวการประพฤตมชอบ
ิ )
เจ้าพนักงานพทิกั ษ์ทรัพย์ และผ้บู รหาร

่
ใครบ้างที่อาจร้องเรียนตอ่หนวยงานก
าํ กับดูแลและบังคับใช้กฎหมายของ AFSA?
ใครจะร้องเรียนก็ได้หากมีขอ้ กังวลเก่ยี วกับการดําเนินการโดย
• ทรัสตีในคดีลม
้ ละลาย รวมท้งั เจ้าพนักงานทรัสตี
• ผ้บ
ู ริหารข้อตกลงเร่อื งหน้ีสนิ รวมถึงบุคคลใดท่ใี ห้ความช่วยเหลือในการจัดทําข้อตกลงเร่อื งหน้ีสนิ
• ทรัสตีผค
ู้ วบคุมการย่นื แผนชําระหน้ีสว่ น X หรือ
• ทรัสตีตามข้อตกลงการมีหน้ีสน
ิ ล้นพ้นตัวส่วนบุคคล
โปรดส่งข้อสอบถามเก่ยี วกับการออกเสียงลงมติเก่ยี วกับข้อเสนอเร่อื งข้อตกลงเร่อื งหน้ีสนิ
หรือการเปล่ยี นแปลงหรือการบอกเลิกข้อตกลงเก่ยี วกับหน้ีสนิ ไปท่ที มี ข้อตกลงเร่อื งหน้ีสนิ ของ AFSA โดยตรง ท่1ี 300364785
ิ ิ ของผ้ชู าํ ระบัญชีเจ้าพนักงานพิ ทกั ษ์ทรัพย์ และผ้บู รหาร
ิ ไปที ่ ASIC โดยตรงที ่
่ ้อสอบถามหรือรายงานเก่ียวกับการประพฤตมชอบ
โปรดสงข
1300300360 หรือไปที ่ www.asic.gov.au/complain

่ ?
ร้องเรียนอยางไร
ก่อนอื่น ขอให้ท่านพยายามแก้ไขข้อกังวลของท่านกับทรัสตีหรือผ้บู ริหาร
หากท่านยังคงไม่พอใจหรือร้สู กึ ว่าไม่สามารถยกประเด็นเร่อื งน้ีขน้ึ พูดกับเจ้าหน้าท่เี หล่าน้ีได้
ท่านอาจติดต่อกับหน่ วยงานกํากับดูแลและบังคับใช้กฎหมายของ AFSA ผ่านทาง
• โทรศัพท์–ท่านสามารถติดต่อเราได้ท่ี 1300 364 785
• ออนไลน์ – ท่านสามารถส่งข้อร้องเรียนของท่านมาท่เี ราทางออนไลน์ โดยกรอกแบบฟอร์ม ‘Contactus’ หรือถ้าเป็ นไปได้ เราอยากให้ทา่ นใช้แบบฟอร์มร้องเรียน
complaintsform[PDF201KB] ซ่งึ อย่บู นเว็บไซต์ของ AFSA
มากกว่าเพราะแบบฟอร์มน้ีจะช่วยให้เราได้รบั ข้อมูลท่จี าํ เป็ นท้งั หมดท่เี ราต้องมีเพ่อื ประเมินข้อร้องเรียนของท่าน
• ไปรษณีย/์ โทรสาร –ท่านสามารถส่งข้อร้องเรียนของท่านให้เราได้ทางไปรษณียห
์ รือโทรสาร

ภูมิ ภาค
สําหรับรัฐควีนสแลนด์ รัฐเวสเทิรน์ ออสเตรเลีย
และเขตปกครองตนเองนอร์เทิรน์ เทร์รทิ อรี

ิ ่ ทางไปรษณี ยแ์ ละหมายเลขโทรสาร
ที่อยู่สาํ หรับการตดตอ
POBox10443,AdelaideStreet,BRISBANE4001
โทรสาร:(07)33605402

สําหรับรัฐวิคตอเรีย รัฐแทสเมเนีย และรัฐเซาท์ออสเตรเลีย

GPOBox2851,MELBOURNE3001
โทรสาร:(03)86314840

สําหรับรัฐนิวเซาท์เวลส์ และรัฐออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์รทิ อรี

GPOBox548,SYDNEY2001
โทรสาร:(02)82337805

ข้อร้องเรียนท้งั หมดจะได้รบั การพิจารณาอย่างจริงจัง

่ ้จ่ายเทาไร
่ ?
ต้องเสียคาใช
ไม่มคี า่ ใช้จ่ายสําหรับบริการน้ี

่ ?
AFSA จัดการกับข้อร้องเรียนของฉันอยางไร
AFSA จะตอบรับข้อร้องเรียนท่เี ป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายในเจ็ดวัน
โดยทวั ่ ไปเราสามารถจัดการกับข้อร้องเรียนส่วนใหญ่ได้ภายใน 28 วัน แต่หากประเด็นปญัหาท่ที า่ นยกข้นึ มาร้องเรียนน้ันซับซ้อน
การจัดการอาจใช้เวลานานมากข้นึ แต่เราจะแจ้งความคืบหน้าให้ท่านทราบ
หากท่านไม่ประสงค์จะเปิ ดเผยช่อื ของท่านหรือมีขอ้ กังวลว่ารายละเอียดของท่านอาจถูกนําไปเปิ ดเผย โปรดแจ้งให้ AFSA ทราบอย่างชัดเจน AFSA
มุ่งท่จี ะดําเนินการสอบสวนให้เสร็จส้นิ ภายใน 60 วันนับจากวันท่ไี ด้รบั ข้อร้องเรียนของท่านและจะแจ้งให้ทา่ นทราบถึงความคืบหน้าของการสอบสวน
หากข้อร้องเรียนของท่านอย่นู อกเหนืออํานาจการสอบสวนของ AFSA หรือ AFSA ไม่สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนได้
เราจะแจ้งให้ทา่ นทราบถึงทางเลือกต่างๆ ของท่าน เช่น การย่นื คําขอต่อศาลนอกจากน้ี AFSA
่ ่างๆ เพ่อื ให้ขอ้ พิพาทระงับได้เร็วข้นึ
ยังสามารถอํานวยความสะดวกในจัดให้มกี ารประชุมระหว่างฝายต
ท่านควรระบุเร่อื งน้ีไว้ในข้อร้องเรียนของท่านหากท่านประสงค์จะพิจารณาทางเลือกน้ี

่ ?
สอบสวนข้อร้องเรียนของฉันอยางไร
ในกรณีทก่ี ารเจรจาหารือกับผ้บู ฏิบตั งิ านด้านการมีหน้ีสนิ ล้นพ้นตัวส่วนบุคคลไม่สามารถแก้ไขเร่อื งของท่านได้
เราจะขอคําตอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากทรัสตีหรือผ้บู ริหารโดยระบุประเด็นปญั หาของข้อร้องเรียนของท่านและเราอาจตรวจสอบแฟ้มของ
เจ้าหน้าท่เี หล่าน้ัน

รายงานการสอบสวน
AFSA จะมอบสําเนารายงานข้อร้องเรียนหน่ึงชุดแก่ทา่ นและทรัสตีหรือผ้บู ริหาร

ิ
คําตัดสนิที่ AFSA สามารถพจารณา
ทบทวนได้
ในบางกรณี AFSA สามารถทบทวนคําตัดสินของทรัสตีได้ เช่น
• การย่น
ื คําคัดค้านการปลดหน้ี
• การออกหนังสือประเมินการสมทบรายได้
• การตัดสินเร่อ
ื งและหรือการปฏิเสธท่จี ะพิจารณคําขอยกเว้นเน่ืองจากความยากลําบากทางการเงินในกรณีเก่ยี วกับการประเมินการสมทบรายได้

•
•

การใช้บญ
ั ชีทอ่ี ย่ภู ายใต้การควบคุมเพ่อื เรียกคืนเงินสมทบท่มี าจากรายได้
การจ่ายค่าตอบแทนของทรัสตีและค่าใช้จ่ายของบุคคลภายนอก (เช่น ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย)

หากข้อร้องเรียนของท่านน้ันเก่ยี วข้องกับคําตัดสินของทรัสตีซง่ึ สามารถทบทวนได้ ท่านควรทําตามข้นั ตอนท่รี ะบุไว้ใน 'CanI Appeal?'

่
่ ้จ่ายของบุคคลภายนอก
การทบทวนคาตอบแทนของทร
สั ตีและคาใช
หากคดีลม้ ละลาย ข้อตกลงการมีหน้ีสนิ ล้นพ้นตัวส่วนบุคคล หรือการใช้อาํ นาจตามมาตรา 188 ของส่วน x เร่มิ ต้นก่อนวันท่ี 1 ธันวาคม 2010
เจ้าหน้ีหรือผ้ลู ม้ ละลายท่ไี ม่พอใจการเรียกร้องค่าตอบแทนของทรัสตีขน้ึ ทะเบียน หรือค่าใช้จ่ายของบุคคลภายนอกอาจทําสิง่ ใดสิง่ หน่ึงต่อไปน้ีได้
• ร้องเรียนต่อ AFSA หรือ
• ขอร้องให้ AFSA พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของทรัสตี
กระบวนการน้ีเรียกว่า ‘การตรวจสอบค่าใช้จ่ายโดยละเอียด’ และเป็ นการตรวจสอบลักษณะของงานท่ที าํ เวลาท่ใี ช้ และจํานวนเงินท่เี รียกเก็บ
จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับบริการน้ีและท่านอาจถูกขอร้องให้ชาํ ระค่าใช้จ่ายของทรัสตีหากค่าตอบแทนลดลงไม่มากนัก
AFSA สามารถตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของค่าตอบแทนและตรวจสอบดูวา่ ทรัสตีได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานต่างๆ
ท่กี ําหนดไว้ในพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลายหรือไม่และทําได้เพียงขอให้ทรัสตีปรับปรุงค่าตอบแทนหากค่าตอบแทนไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เป็ นไปตาม
มาตรฐานท่มี กี ารกํากับดูแล
หากคดีลม้ ละลาย ข้อตกลงการมีหน้ีสนิ ล้นพ้นตัวส่วนบุคคล หรือการใช้อาํ นาจตามมาตรา 188 ของส่วน x เร่มิ ต้นในวันท่/ี หลังจากวันท่ี 1 ธันวาคม 2010
เจ้าหน้ีหรือผ้ลู ม้ ละลายท่ไี ม่พอใจการเรียกร้องค่าตอบแทนของทรัสตีอาจย่นื คําขอให้ AFSA พิจารณาทบทวน
การทบทวนจะเหมาะสมต่อเม่อื เจ้าหน้ีหรือผ้ลู ม้ ละลายสามารถแสดงให้เห็นว่ามีความล้มเหลวในการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของกฎหมายในกระบวน
การอนุ มตั คิ า่ ธรรมเนียม ความประพฤติทไ่ี ม่เหมาะสมโดยหรือในนามของทรัสตี
หรือพฤติการณ์พเิ ศษทํานองเดียวกันน้ีผทู้ ย่ี น่ื คําร้องขอให้มกี ารพิจารณาทบทวนต้องแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าตนมีสว่ นได้สว่ นเสียในผลของการประเ
มิน ท่านควรทําคําร้องขอให้มกี ารทบทวนค่าตอบแทนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 28 วันนับจากวันท่ไี ด้รบั ‘‘Remuneration claim
notice’(คําบอกกล่าวเพ่อื เรียกร้องค่าตอบแทน) จากทรัสตี
เจ้าหน้ีหรือผ้ลู ม้ ละลายท่ไี ม่พอใจบัญชีคา่ ใช้จา่ ยของทรัสตีสาํ หรับบริการต่างๆ ท่บี ุคคลภายนอกเรียกเก็บอาจขอร้องให้ทรัสตียน่ื คําขอต่อ
AFSA เพ่อื ให้มกี ารพิจารณาทบทวน การพิจารณาทบทวนค่าใช้จา่ ยของบุคคลภายนอกรวมถึงค่าใช้จา่ ยต่างๆ ท่ี AFSA
ได้จา่ ยไปฐานะเจ้าพนักงานทรัสตี
การพิจารณาทบทวนกรณีเก่ยี วกับค่าธรรมเนียมไม่ครอบคลุมถึงเจ้าพนักงานทรัสตีเน่ืองจากค่าธรรมเนียมน้นั ถูกกําหนดไว้แล้วตาม
กฎหมาย เจ้าหน้ีหรือผ้ลู ม้ ละลายอาจย่นื อุทธรณ์ผลการพิจารณาทบทวนของ AFSA ต่อศาลได้

่
่ ้ล่ะ?
แล้วถ้า AFSA ชวยไมได
หากการแทรกแซงของ AFSA ไม่สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนของท่านได้ ทางแก้ทางเดียวของท่านคือการย่นื คําร้องต่อศาล
เราจะแจ้งให้ทา่ นทราบหากกรณีของท่านเข้าข่ายน้ี
หากท่านร้สู กึ ว่าท่านไม่ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างให้เกียรติและด้วยความเคารพ หรือไม่พอใจวิธที ่ี AFSA จัดการข้อร้องเรียนของท่าน
โปรดดําเนินการต่อโดยขอพูดกับผ้จู ด้ การของเจ้าหน้าท่ดี าํ เนินการ และหากท่านยังคงไม่พอใจอีก
ท่านมีสทิ ธริ ์ อ้ งเรียนต่อผ้ตู รวจการแผ่นดินแห่งเครือรัฐ
ข้อมูลเพิม่ เติมเก่ยี วกับสิง่ ท่ที า่ นสามารถคาดหวังได้จาก AFSA อย่ใู น Client Service Charter

การเก็บบันทึกข้อร้องเรียนท้งั หลาย
AFSA เก็บบันทึกข้อร้องเรียนท้งั หมดบันทึกเหล่าน้ีจะถูกเก็บไว้ในฐานะเป็ นข้อมูลติชมท่มี คี า่ เพ่อื ช่วย
•
•
•
•

สอดส่องดูแลมาตรฐานของทรัสตีและผ้บู ริหารผ้นู ัน้ อย่างต่อเน่ือง
กําหนดขอบเขตของ AFSA ในการสอดส่องดูแลทรัสตีและผ้บู ริหาร
ให้แนวทางแก่ทรัสตีและผ้บู ริหาร
แนะนํารัฐบาลเก่ยี วกับประเด็นนโยบายการมีหน้ีสนิ ล้นพ้นตัวส่วนบุคคล

นโยบายและการปฏบิตั ิ ของ AFSA
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติมเก่ยี วกับบทบาทของ AFSA ในการพิจารณาทบทวนคําตัดสินบางประการของทรัสตี โปรดดู
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สําหรับข้อมูลเพิม่ เติมเก่ยี วกับบทบาทของ AFSA
ในการพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของทรัสตีและค่าใช้จ่ายของบุคคลภายนอกโปรดดูInspector-General’s Practice Statement 16
ท่านสามารถดูคาํ แถลงเก่ยี วกับการปฏิบตั งิ านท้งั สองฉบับได้ทเ่ี ว็บไซต์ของ AFSA ท่ี www.afsa.gov.

