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 ๑ น.บ.  (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  เหรียญทอง)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ;  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย 
แห่งเนติบัณฑิตยสภา ; น.ม. มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ; Master of Management ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

  ปัจจุบันปัญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศได้ส่งผลกระทบต่อ 
การดำเนนิธรุกจิของบรษิทัทัง้ขนาดเลก็จนถงึขนาดใหญเ่ปน็จำนวนมาก และไมเ่วน้แมแ้ตบ่คุคลธรรมดา 
โดยเมื่อบริษัทหรือบุคคลใดประสบปัญหาภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงินและไม่สามารถชำระหนี้ 
ให้แก่เจ้าหนี้ของตนได้  จึงทำให้ลูกหนี้บางรายต้องถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งบ้าง  หรืออาจ 
ถูกฟ้องให้ล้มละลายไปก็มีเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน 
  อย่างไรก็ตามโดยหลักแล้วการที่จะเป็นคนล้มละลาย คือ คนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว คำว่า “หนี้สิน 
ล้นพ้นตัว” ก็คือ การที่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน  โดยเฉพาะในวิกฤตเศรษฐกิจ  ถ้าหากไม่มีกฎหมาย 
ออกมาจัดการตรงนี้ สังคมก็อาจจะวุ่นวาย ปัญหานี้คือ ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่สามารถแก้ไขปัญหา 
ของตนในหนี้สินล้นพ้นตัวนั้นได้ ลูกหนี้ทำงานเท่าไหร่ไปจ่ายดอกเบี้ยหมด จึงจำเป็นต้องแก้ไขปัญหา 
ใหล้กูหนีท้ีม่คีวามสจุรติ มกีฎหมายลม้ละลายไปดแูล เพราะถา้ลกูหนีไ้มท่ำงานอา้งวา่เจา้หนีเ้อาไปหมด 
ก็จะเกิดปัญหาในครอบครัวขาดรายได้  จี้ปล้น  เกิดปัญหาสังคม  อาชญากรรม  นอกจากนี้ยังมีปัญหา 
ตัวเจ้าหนี้ด้วย แย่งชิงกันบังคับชำระหนี้กับลูกหนี้ ถ้าต่างฝ่ายต่างมีอิทธิพลไม่ยอมกัน เกิดปัญหาสังคม 
อาชญากรรม  กฎหมายล้มละลายทำให้เจ้าหนี้ทุกรายได้รับชำระหนี้เท่าเทียมกัน  ไม่ให้คนใดคนหนึ่ง 
รบัชำระหนีก้อ่น ซึง่วตัถปุระสงคข์องกฎหมายลม้ละลาย กค็อื ๑. การใหเ้จา้หนีแ้ตล่ะรายไดร้บัชำระหนี้
เทา่เทยีมกนั ไดร้บัชำระหนีใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ รวดเรว็เทา่ทีจ่ะทำได ้มฉิะนัน้ เจา้หนีอ้าจจะลม้ละลายตามได ้
๒. เพื่อให้ลูกหนี้ที่สุจริตมีโอกาส ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ได้รับการปลดหนี้
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  ซึ่งหลักเกณฑ์การฟ้องคดีล้มละลาย ก็คือ
   ๑. ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
   ๒. ทนุทรพัยท์ีฟ่อ้งคดลีม้ละลาย คอื หนี ้๑ ลา้นบาท สำหรบับคุคลธรรมดา และ หนี ้๒ ลา้นบาท 
สำหรับนิติบุคคล
   ๓. หนี้นั้นอาจกำหนดจำนวนได้แน่นอน
  เมือ่ศาลพจิารณาแลว้เขา้ตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ศาลกจ็ะมคีำสัง่พทิกัษท์รพัยเ์ดด็ขาด บรรดาเจา้หนี ้
ทั้งหลายต้องมายื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  ภายในเวลา ๒  เดือน  เพื่อที่ลูกหนี้ 
จะไดท้ราบวา่ตนเองมหีนีส้นิเทา่ใดหากตอ้งการจะจดั
การกับหนี้สินดังกล่าว ควรจะทำอย่างไร  เช่นอาจจะ 
ย่ืนคำขอประนอมหน้ีตามจำนวนท่ีคิดว่าจะสามารถ 
ชำระแก่เจ้าหน้ีได้ หรือหากไม่สามารถจะประนอมหน้ีได้ 
ก็ต้องเป็นบุคคลล้มละลายต่อไป  เมื่อศาลมีคำสั่ง 
พทิกัษท์รพัยต์าม พ.ร.บ. ลม้ละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ แลว้ 
คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์มี ๒ อย่าง คือ 
   ๑. คำสัง่พทิกัษท์รพัยช์ัว่คราว คำสัง่นีเ้ปน็คำสัง่ 
ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ารวบรวมทรัพย์สิน 
ของลกูหนีไ้วช้ัว่คราว (เปน็การคุม้ครองเจา้หนีช้ัว่คราวกอ่นศาลมคีำสัง่พทิกัษท์รพัยเ์ดด็ขาด) เพือ่ปอ้งกนั 
มิให้ลูกหนี้ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินนั่นเอง 
    ๒. คำสัง่พทิกัษท์รพัยเ์ดด็ขาด คำสัง่นีเ้ปน็คำสัง่ใหเ้จา้พนกังานพทิกัษท์รพัยเ์ขา้รวบรวมทรพัยส์นิ 
ของลูกหนี้โดยเด็ดขาด อันมีผลเหมือนเป็นคำพิพากษา 
  จะเห็นได้ว่าในการดำเนินคดีล้มละลายนั้น  ศาลจะไม่พิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย 
ตัง้แตต่น้ แตจ่ะใชว้ธิกีารใหม้กีารพทิกัษท์รพัยข์องลกูหนีท้ัง้หมดไวก้อ่น  ในขณะเดยีวกนักไ็ดเ้ปดิโอกาส 
ให้ลูกหนี้ได้มีการประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ หากการประนอมหนี้เป็นผลสำเร็จ ลูกหนี้ก็จะไม่ถูกพิพากษา 
ใหเ้ปน็บคุคลลม้ละลายแตอ่ยา่งใด หากลกูหนีไ้มข่อประนอมหนี้ หรอืมกีารขอประนอมหนีแ้ตท่ีป่ระชมุ 
เจ้าหนี้ไม่เห็นชอบด้วย  ลูกหนี้จะถูกพิพากษาให้ล้มละลาย  เมื่อลูกหนี้ถูกพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว  
การแบ่งเฉลี่ยทรัพย์สินของลูกหนี้ให้แก่เจ้าหนี้จะเริ่มขึ้น  และดำเนินอยู่ต่อไปตลอดเวลาที่ลูกหนี้เป็น 
บุคคลล้มละลาย  หรือลูกหนี้อาจจะขอโอกาสจากเจ้าหนี้เพื่อขอประนอมหนี้หลังล้มละลายอีกก็ได้  
ซึ่งลูกหนี้จะหลุดพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายได้ก็แต่โดยคำสั่งของศาล  ในกรณีของการขอปลด 
จากล้มละลาย  หรือการขอให้ยกเลิกการล้มละลาย  หรือจะเป็นไปตามหลักการใหม่ที่ลูกหนี้หลุดพ้น 
จากการล้มละลายโดยอัตโนมัติ เมื่ออยู่ในสภาวะเป็นบุคคลล้มละลายครบ ๓ ปี
 ตามที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการประนอมหนี้เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากการ 
ล้มละลาย ซึ่งการประนอมหนี้ คือ การที่ลูกหนี้ขอทำความตกลงในเรื่องหนี้สินโดยวิธีชำระหนี้บางส่วน 
หรือโดยวิธีอื่นตามแต่จะตกลงกัน  การขอประนอมหนี้นั้นถ้าลูกหนี้ประสงค์จะขอประนอมหนี้ก็อาจ 
กระทำได้ ๒ วิธี คือ 
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   ๑.  ขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย  ซึ่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  พ.ศ.  ๒๔๘๓  ได้บัญญัติไว้ใน 
มาตรา ๔๕-๖๐
   ๒. ขอประนอมหนี้ภายหลังล้มละลาย ซึ่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้บัญญัติไว้ใน 
มาตรา ๖๓
  โดยหากลูกหนี้ขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายไม่สำเร็จหรือไม่ได้รับความเห็นชอบและเป็นผลให้
ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย หลังศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว ลูกหนี้ก็มีสิทธิจะขอประนอมหนี้
ภายหลังล้มละลายได้อีก 
  การขอประนอมหนี้นั้นเป็นสิทธิของลูกหนี้ที่กฎหมายล้มละลายบัญญัติไว้  ซึ่งเมื่อลูกหนี้ถูกศาล 
สั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้วหากลูกหนี้ประสงค์จะขอประนอมหนี้  ลูกหนี้ก็จะต้องยื่นคำขอประนอมหนี้ 
ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน  ๗  วันนับแต่วันยื่นคำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน หรือ 
ภายในกำหนดเวลาตามที่ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  
กำหนด (แต่ต้องก่อนการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก) ซึ่งคำขอ 
ประนอมหนี้ต้องแสดงข้อความแห่งการประนอมหนี้ 
เพื่อขอทำความตกลงในเรื่องหนี้สินกับเจ้าหนี้  โดยวิธีขอ 
ชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนหรือโดยวิธีอื่น ที่ว่า “โดยวิธีการ 
ชำระหน้ีแต่เพียงบางส่วน” หมายความว่าขอชำระหน้ีให้ไม่เต็ม 
จำนวน  ส่วนวิธี “ขอชำระหน้ีโดยวิธีอ่ืน” หมายความว่า 
ขอชำระหนี้โดยมิได้ชำระให้เป็นตัวเงิน  เช่น ทรัพย์สิน  
หรือการขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขายทรัพย์สินของ 
ลูกหนี้ที่มีอยู่แล้วนำมาชำระหนี้  
  ต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะเรียกประชุมเจ้าหนี้  เพื่อลงมติพิเศษว่าจะยอมรับคำขอ 
ประนอมหนี้หรือไม่ การประนอมหนี้ของลูกหนี้ดังกล่าวจะถือว่าได้รับผลสำเร็จ ผูกพันเจ้าหนี้ทั้งหลาย 
นอกจากจะต้องได้รับการยอมรับโดยมติพิเศษจากที่ประชุมเจ้าหนี้แล้ว  ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากศาลดว้ย ซึง่เมือ่เจา้หนีล้งมตพิเิศษยอมรบัคำขอประนอมหนีแ้ลว้ ลกูหนีห้รอืเจา้พนกังานพทิกัษท์รพัย ์
มอีำนาจขอใหศ้าลสัง่วา่เหน็ชอบดว้ยกบัการประนอมหนีห้รอืไม ่(ในทางปฏบิตัเิจา้พนกังานพทิกัษท์รพัย ์
จะเป็นผู้ขอให้ศาลสั่งเห็นชอบด้วยกับการประนอมหนี้ที่เจ้าหนี้ลงมติพิเศษเห็นชอบแล้ว)  เมื่อศาล 
ได้รับคำร้องขอของลูกหนี้หรือของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย ์แล้วแต่กรณี  ศาลก็จะสั่งให้นัดพิจารณา 
คำขอประนอมหนี้  จากนี้ศาลจักเริ่มขั้นตอนไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย  เพื่อทราบฐานะทางการเงิน 
เหตุผลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว  ความประพฤติ  จากนั้นจึงมีการพิจารณาคำขอประนอมหนี้ของลูกหนี้ 
ตามรายงานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กับความเห็นของที่ประชุมเจ้าหนี้ว่าควรเห็นชอบกับการ 
ประนอมหนี้หรือไม่  หลังจากศาลพิจารณาเห็นชอบกับการประนอมหนี้ซึ่งที่ประชุมเจ้าหนี้ยอมรับแล้ว  
จักเริ่มกระบวนการจัดการทรัพย์สินตามข้อประนอมหนี้นั้นทันท ี หากลูกหนี้บิดพลิ้ว  ไม่ยอมชำระหนี้ 
ตามทีต่กลงกนัในการประนอมหนี ้หรอืทำการถว่งเวลาโดยไมม่เีหตอุนัควร หรอืมเีจตนาทจุรติ เจา้พนกังาน
พทิกัษท์รพัยร์ายงานหรอืเจา้หนีค้นใด ยอ่มมคีำขอโดยทำเปน็คำรอ้ง ศาลมอีำนาจยกเลกิการประนอมหนี ้
และพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายได้เช่นกัน  
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  มขีอ้สงัเกตประการหนึง่เกีย่วกบัชัน้พจิารณาคำขอประนอมหนีใ้นชัน้ศาล กลา่วคอื ในทางปฏบิตั ิ
ของศาล  เมื่อถึงวันนัดพิจารณาคำขอประนอมหนี้  คู่ความไปศาล  เจ้าหนี้จะไปศาลหรือไม่ก็ได้  
ในชั้นพิจารณาคำขอประนอมหนี้นี้เจ้าหนี้ต่าง  ๆ ที่ได้ยื่นคำขอประนอมหนี้ไว้แล้ว  แม้ว่าในชั้นประชุม 
เจ้าหนี้เพื่อพิจารณาคำขอประนอมหนี้นั้นเจ้าหนี้รายหนึ่งรายใดจะได้ลงมติเห็นชอบด้วยคำขอ 
ประนอมหนีข้องลกูหนีไ้วก้ต็าม เมือ่ถงึวนันดัพจิารณาคำขอประนอมหนีข้องลกูหนีใ้นชัน้ศาล เจา้หนีน้ัน้ 
ก็มีสิทธิแถลงคัดค้านคำขอประนอมหนี้ต่อศาลได้อีก  กล่าวคือ  การที่เจ้าหนี้ลงมติเห็นชอบด้วยคำขอ 
ประนอมหนี้ของลูกหนี้ในที่ประชุมเจ้าหนี้  ไม่เป็นการปิดปากเจ้าหนี้ที่จะคัดค้านต่อศาลในการ 
พิจารณาคำขอประนอมหนี้ในชั้นศาล  (ตามมาตรา  ๕๒  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  
พ.ศ. ๒๔๘๓)
  ในทางปฏิบัติเมื่อถึงวันนัดพิจารณาศาลก็จะถามถึงรายละเอียดต่าง ๆ  ในการประนอมหนี้จาก 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  แล้วศาลก็จะถามเจ้าหนี้ถ้าหากเจ้าหนี้ไปศาลว่าจะมีผู้ใดคัดค้าน ถ้ามี 

ศาลก็จะจดคำคัดค้านเอาไว้  คำคัดค้านของเจ้าหนี้ 
โดยปกติจะอ้างว่าการประนอมหน้ีน้ีเป็นไปโดยไม่สุจริต  
หรือว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินอีกมาก  มากกว่าที่ขอ 
ประนอมหนี้เอาไว้  พอที่จะนำมาใช้หนี้ได้มากกว่านี้  
เป็นต้น  ถ้ามีข้อเท็จจริงพิเศษแตกต่างออกไปศาล 
อาจจะให้มีการไต่สวนข้อคัดค้านของเจ้าหนี้ก็ได้ 
แต่ถ้าหากว่าคำคัดค้านไม่มีอะไรแตกต่างเป็นพิเศษ 
นอกจากคำขอประนอมหนี้ของลูกหนี้กำหนด 
จำนวนเงินต่ำไปน้อยไป เป็นต้น  ศาลอาจจะจด 
แต่เพียงคำคัดค้านไว้แล้วสอบถามทุกฝ่าย  แล้วนัด 
ฟงัคำสัง่กไ็ด ้การทีศ่าลจะมคีำสัง่นัน้ศาลจะพจิารณา 

จากคำแถลงตา่ง ๆ  ของเจา้หนี ้ลกูหนี ้รายงานของเจา้พนกังานพทิกัษท์รพัย ์และรายงานการไตส่วนลกูหนี ้
โดยเปิดเผยของศาล ส่วนการที่ศาลจะมีคำสั่งเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ของลูกหนี้
นั้นเป็นอำนาจของศาลโดยเฉพาะ สุดแต่ดุลยพินิจของศาล โดยคำสั่งศาลที่สั่งเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
ด้วยคำขอประนอมหนี้ของลูกหนี้นั้นเป็นคำสั่งที่อุทธรณ์ฎีกาได้
  ส่วนการประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายนั้น ลูกหนี้ที่ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายมีสิทธิที่จะขอ
ประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายได้ทันที และขอได้เสมอ คือแม้เคยขอแล้วก็ขออีกได้ เพราะเหตุว่าเป็น
กรณีที่ลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว เพราะฉะนั้นการประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายแม้จะ 
ไม่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้ก็ไม่มีกรณีที่จะต้องพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายอีกเพราะ 
ลกูหนีล้ม้ละลายอยูแ่ลว้ แตม่ขีอ้จำกดัอยูป่ระการเดยีวเทา่นัน้ คอื หา้มมใิหล้กูหนีข้อประนอมหนีภ้ายใน 
กำหนดเวลา  ๓  เดือนนับแต่วันที่การขอประนอมหนี้ครั้งสุดท้ายไม่เป็นผล  การประนอมหนี้ภายหลัง 
ล้มละลายนี้ก็ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับการขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย  กล่าวคือ  ลูกหนี้ต้องยื่นคำขอ 
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ประนอมหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  คำขอประนอมหนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบโดยมติพิเศษ 
จากที่ประชุมเจ้าหนี้แล้วก็ต้องขอให้ศาลสั่งเห็นชอบด้วย 
 ผลของการประนอมหนี้ มีดังนี้
    ๑.  เมือ่การประนอมหนีเ้ปน็ผลสำเรจ็ยอ่มถอืวา่คำสัง่พทิกัษท์รพัยเ์ดด็ขาดยกเลกิไปในตวั ลกูหนี ้
มีอำนาจจัดการทรัพย์สินดังเดิม  ส่วนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังไม่หลุดพ้นจากหน้าที่ยังคงจะต้อง 
คอยดูแลให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามข้อประนอมหนี้  หรือหากลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามข้อประนอมหนี้ 
อาจร้องต่อศาลขอยกเลิกการประนอมหนี้ได้
   ๒.  การประนอมหนี้ที่เจ้าหนี้มีมติพิเศษยอมรับและศาลเห็นชอบแล้วผูกมัดเจ้าหนี้ในหนี้ที่อาจ 
ขอรบัชำระได ้(ไมว่า่จะยืน่คำขอรบัชำระหนีห้รอืไม)่ คอืหลดุพน้จากหนีส้ิน้ทัง้หมด คงรบัผดิตามจำนวน 
ที่ขอประนอมเท่านั้นและต่อเจ้าหนี้ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้เท่านั้น  แต่ไม่ผูกมัดหนี้ที่เกี่ยวกับภาษีอากร  
หรือจังกอบของรัฐบาลหรือเทศบาล  หรือหนี้ซึ่งได้เกิดขึ้นโดยความทุจริตซึ่งบุคคลล้มละลายมีส่วน 
เกี่ยวข้องสมรู้ เว้นแต่เจ้าหนี้ได้ให้ความยินยอมด้วยในการประนอมหนี้นั้น
  ๓. เมือ่การประนอมหนีเ้ปน็ผล เจา้พนกังานพทิกัษท์รพัยห์รอืเจา้หนีส้ามารถรอ้งขอใหศ้าลบงัคบั 
ลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกันตามความรับผิดในข้อประนอมหนี้ โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่ 
  ๔.  ผลของการประนอมหนี้เป็นประโยชน ์ เฉพาะลูกหนี้ที่ขอประนอมไม่ทำให้ผู้เป็นหุ้นส่วนกับ 
ลูกหนี้หรือรับผิดร่วมกับลูกหนี้  ผู้ค้ำประกัน หรืออยู่ในฐานะอย่างผู้ค้ำประกันหลุดพ้นไปด้วย  (เจ้าหนี้ 
ฟ้องไล่เบี้ยได้จนครบจำนวนหนี้) 
  จากที่กล่าวมาโดยสรุปข้างต้น  จะเห็นได้ว่ากฎหมายล้มละลายได้ให้สิทธิและโอกาสแก่ลูกหนี้ 
ในการทำข้อตกลงเพื่อขอชำระหนี้บางส่วนหรือโดยวิธีอื่นแก่เจ้าหนี้ได้เพื่อให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากการ 
ลม้ละลาย ไดม้โีอกาสเริม่ตน้ชวีติใหม ่โดยการทีเ่จา้หนีย้นิยอมลดจำนวนหนีส้นิลง จำนวนหนีท้ีย่อมลดให ้
จะมากนอ้ยแคไ่หน ขึน้อยูก่บัการตอ่รองระหวา่งลกูหนีก้บัเจา้หนี้ แมบ้างครัง้จะไดร้บัการชำระหนีไ้มส่งู 
แต่ถือว่าดีกว่าการให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายซึ่งจะต้องมีการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์ 
ของลูกหนี้และนำเงินที่ได้มาแบ่งเฉลี่ยกับเจ้าหนี้รายอื่น ๆ  อีก (ตามมาตรา ๑๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ 
ล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓) โดยหากเป็นเจ้าหนี้ประเภทไม่มีประกันก็อาจจะไม่ได้รับชำระหนี้เลยก็เป็นได้ 
หากทรพัยท์ีเ่หลอืของลกูหนีเ้ปน็ทรพัยท์ีม่ปีระกนัทัง้หมด นอกจากนีย้งัเปน็การรกัษาชือ่เสยีงของเจา้หนี้  
รวมทั้งกิจการลูกหนี้หรือตัวลูกหนี้เองก็ไม่ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลาย 




