
 

บทที่ 4 

การเลกิหางหุนสวน 
 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูเปนหุนสวน ซ่ึงปกติตามกฎหมายกําหนดให
หางหุนสวนตองเลิกกิจการไป แตในหลักการบัญชีใหความสําคัญกับเนื้อหามากกวารูปแบบทาง
กฎหมาย ทั้งนี้เนื่องจากหางหุนสวนยังคงดําเนินงานในรูปหางหุนสวนใหม ในบทนี้จะกลาวถึง
การเลิกหางหุนสวนอยางถาวร ซ่ึงตองปฏิบัติใหถูกตองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
โดยตองตกลงกันระหวางผูเปนหุนสวนทุกคน เพื่อเลิกกิจการหางหุนสวน กําหนดวันเลิกหาง 
แตงตั้งผูชําระบัญชี ผูสอบบัญชี คาจางใหผูสอบบัญชี และตองยื่นขอจดทะเบียนเลิกหางหุนสวน
ภายใน 14 วัน นับแตวันเลิกหางหุนสวนนั้น ทั้งนี้เมื่อหางหุนสวนหยุดดําเนินงานและมกีารชาํระ
บัญชีใหหางหุนสวนนําสินทรัพยที่ไมใชเงินสดออกจําหนาย เมื่อไดเงินสดมาแลวใหนําไปจาย
ชําระหนี้แกบุคคลภายนอกแลวนําเงินสดที่เหลือมาจายชําระคืนทุนใหผูเปนหุนสวนเปนลําดับ
สุดทาย 
 

การเลิกหางหุนสวน  
 
 การเลิกหางหุนสวน (dissolution of partnership) เปนการเลิกประกอบกิจการคาโดย
ส้ินเชิง ดังนั้น สินทรัพยของหางหุนสวนทั้งหมดจะตองนําออกจําหนายและจายชําระหนีส้ิ้นของ
หางหุนสวน และหากมีเงินสดคงเหลือจึงจะนําไปจายคืนทุนแกผูเปนหุนสวน โดยตองจัดทํา
รายงานการชําระบัญชีจนกวาจะแลวเสร็จ เมื่อการชําระบัญชีแลวเสร็จ ตองจดัใหมกีารประชมุใหญ 
เพื่ออนุมัติการชําระบัญชีของผูชําระบัญชี และผูชําระบัญชีจะตองนําขอความในที่ประชุมใหญ
ไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายใน 14 วันนับแตวันที่ประชุมอนุมัติแลวเสร็จการชําระบัญชี
นั้น ซ่ึงการชําระบัญชีจะเสร็จสิ้นตอเมื่อไดมีการจดทะเบียนแลวเทานั้น 

 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1055 มาตรา1056 และมาตรา 1057 ได
กลาวไววาหางหุนสวนทุกประเภทอาจจะเลิกกิจการไดดวยสาเหตุดังตอไปนี้(สุรศักดิ์  วาจาสิทธ์ิ, 
และคนอื่นๆ, 2548, หนา 336-337) 
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1. ถาสัญญาหุนสวนกําหนดไววา ถาเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งขึ้นแลวจะตองเลิก       
หางหุนสวน เมื่อเกิดกรณีนั้นขึ้นหางหุนสวนก็ตองเลิกตามสัญญา 

2. ถาสัญญาหุนสวนกําหนดระยะเวลาในการดําเนินกิจการไวเมื่อส้ินระยะเวลาที่
กําหนดไวในสัญญา หางหุนสวนจะตองเลิกกิจการ 

3. ถาตั้งหางหุนสวนขึ้นโดยมีวัตถุประสงคจะทํากิจการอยางหนึ่งอยางใดแตอยาง
เดียวเมื่อกิจการนั้นสําเร็จแลวหางหุนสวนจะตองเลิกกิจการ 

4. ในกรณีที่หางหุนสวนตั้งขึ้นโดยมิไดกําหนดระยะเวลาในการดําเนินกิจการไวถา
ผูเปนหุนสวนคนใดคนหนึ่งบอกเลิกเมื่อส้ินรอบปในทางบัญชีของหางหุนสวน โดยบอกกลาว
ลวงหนาไมนอยกวา  6 เดือนแลว หางหุนสวนจะตองเลิกกิจการตามคําบอกกลาวของผูเปน
หุนสวนนั้น 

5. ถาผูเปนหุนสวนคนใดคนตายหรือลมละลาย หรือตกเปนผูไรความสามารถหาง
หุนสวนจะตองเลิกกิจการทันที 

6. ถาผูเปนหุนสวนคนใดคนหนึ่งรองขอเมื่อมีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ศาล
อาจสั่งใหหางหุนสวนสามัญเลิกกิจการก็ได 

6.1 เมื่อผู เปนหุนสวนคนใดคนหนึ่งนอกจากผูฟองรองนั้นลวงละเมิดขอ
สาระสําคัญที่กําหนดไวในสัญญาหุนสวนโดยจงใจเลินเลออยางรายแรง 

6.2  เมื่อการดําเนนิกิจการนัน้มีแตขาดทุนอยางเดียว และไมหวังจะกลับฟนตัว
ไดอีก 

6.3 เมื่อมีเหตุอ่ืนใด ๆ ที่ทําใหหางหุนสวนนั้นเหลือวิสัยที่จะดํารงคงอยูตอไปได 
นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดกําหนดขอยกเวนและสาเหตุเฉพาะ

บางประการเกีย่วกับการเลิกหางหุนสวนไวดังนี ้
1. ในกรณีผูเปนหุนสวนคนใดคนหนึ่งลวงละเมิดขอสาระสําคัญในสัญญาตาม      

ขอ 6.1 หรือประกอบกิจการประเภทเดียวกับหางหุนสวนเปนการแขงขัน ไมวาจะเพื่อประโยชน
ตนหรือเพื่อประโยชนผูอ่ืน หรือเขาไปเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนอ่ืน ซ่ึง
ประกอบกิจการประเภทเดียวกับหางหุนสวน โดยไมไดรับความยินยอมจากผูเปนหุนสวนอื่น
ทั้งหมด และผูเปนหุนสวนเหลานั้นยื่นคํารองตอศาล ศาลอาจจะสั่งใหกําจัดผูเปนหุนสวนผูเปน
ตนเหตุนั้นออกเสียงจากหางหุนสวนแทนการสั่งใหเลิกหางหุนสวนก็ได 

2. ในกรณีที่สัญญาหางหุนสวนกําหนดระยะเวลาในการดําเนินกิจการไว เมื่อส้ิน
ระยะเวลาที่กําหนดแลว ถาผูเปนหุนสวนยังคงดําเนินธุรกิจตอไปตามปกติมิไดมีการชําระบัญชี
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หรือชําระเงินกันใหเสร็จส้ินไปแลว ถือวาผูเปนหุนสวนทั้งหมดไดตกลงเปนหุนสวนกันตอไป 
โดยไมมีกําหนดระยะเวลาเลิกกิจการ 

3. ในกรณีที่ผูเปนหุนสวนบอกเลิกหางหุนสวนตามขอ 4 หรือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง
แกผูเปนหุนสวนตามขอ 5 ถาเปนหุนสวนคนอื่น ๆ ที่เหลืออยูรับซื้อสวนของผูที่ออกจากหาง
หุนสวนไป ถือวาหางหุนสวนนั้นยังคงดําเนินกิจการอยูตอไปโดยไมตองเลิก 

4. หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล นอกจากจะตองเลิกตามขอกําหนดที่กลาวขางตน 
แลวยังตองเลิกกันเมื่อหางหุนสวนนั้นลมละลาย 

5. การที่ผูเปนหุนสวนที่จํากัดความรับผิดตามลมละลายหรือตกเปนผูไรความสามารถ
หางหุนสวนไมจําเปนตองเลิกกิจการ เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในสัญญาหุนสวน 
 5.1 ถาผูเปนหุนสวนที่จํากัดความรับผิดตาย ทายาทของผูนั้นยอมเขาเปน
หุนสวนแทน  ผูที่ตายเวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในสัญญาหุนสวน 
 5.2 ถาผูเปนหุนสวนที่จํากัดความรับผิดลมละลาย สวนของผูเปนหุนสวนนั้น
จะตองนําออกขายเปนสินทรัพยในกองลมละลาย 

6. การที่ผูเปนหุนสวนที่ไมจํากัดความรับผิดตาย ถาทายาทของผูเปนหุนสวนนั้นมี
ความประสงคจะเขาเปนหุนสวนแทนที่ผูตายและผูเปนหุนสวนอื่น ๆ ยินยอม ถือวาหางหุนสวน
นั้นยังไมเลิกกิจการ 

 
สัญญาเลิกหางหุนสวน 
  
 การเลิกหางหุนสวนของผูเปนหุนสวนจะตองทําสัญญาเลิกหางหุนสวนไวเปน
หลักฐานโดยความยินยอมขอผูเปนหุนสวนทุกคน โดยมีสาระสําคัญในสัญญาการเลิกหาง
หุนสวน ดังนี้ (พัชรินทร  ไตรรัตนรุงเรือง, 2547, หนา 6-3) 

1. ช่ือของหางหุนสวนที่จะเลิก 
2. สถานที่และวันที่ที่ทําสัญญาฉบับนั้น  
3. รายช่ือของผูเปนหุนสวนทุกคนที่เขารวมทําสัญญา 
4. ขอแถลงแสดงความตกลงใหเลิกหางหุนสวน 
5. วัน เดือน ป ที่ไดตกลงใหหางหุนสวนนี้เลิก 
6. ช่ือผูสอบบัญชีและคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
7. ช่ือผูชําระบัญชีและคาตอบแทนของผูชําระบัญชี 
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8. ขอแถลงใหสัญญาที่ทําขึ้นมีผลใชบังคับในวันที่ทําสัญญา 
9. รายช่ือและลายมือช่ือของผูเปนหุนสวนทุกคนที่เขารวมทําสัญญา 

10. รายช่ือและลายมือช่ือของพยานที่รับรองลายมือช่ือของบุคคลตามขอ 9 

 
การจดทะเบียนเลิกและชําระบัญชีของหางหุนสวนจดทะเบียน 
 
 การจดทะเบียนเลิกและชําระบัญชีของหางหุนสวนจดทะเบียน แยกเปน 2 ขั้นตอน 
ดังนี้ (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2548) 

1. ขั้นตอนการเลิกและการขอจดทะเบียนเลิก ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
1.1   การเลิกหางหุนสวน แบงได 3 กรณี คือ 

  1.1.1   เลิกโดยขอสัญญา มีเหตุใหเลิกกันดังนี้ 
  1.1.1.1   ถาสัญญาไวมีกําหนดกรณีใดเปนเหตุที่จะเลิกกัน เมื่อมีกรณีนั้น  
  1.1.1.2 ถาสัญญาทําไวเฉพาะกําหนดกาลใด เมื่อสนกําหนดกาลนั้น 

  1.1.1.3 ถาสัญญาทําไวเฉพาะเพื่อทํากิจการอยางหนึ่งอยางใดแต
อยางเดียว เมื่อเสร็จกาลนั้น 

  1.1.2 เมื่อผูเปนหุนสวนคนใดคนหนึ่งบอกเลิก เมื่อส้ินรอบปในทางบัญชี
เงินของหางหุนสวนนั้น โดยตองบอกกลาววาจะเลิกลวงหนาไมนอยกวา 6 เดือน 

 1.1.3 เมื่อผู เปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดคนใดคนหนึ่งตาย  หรือ
ลมละลาย หรือตกเปนผูไรความสามารถ 

 1.1.4 หุนสวนลมละลาย 
 ในการดําเนินการตามขอ 1.1 จะตองมีการแตงตั้งผูชําระบัญชี เพื่อชําระสะสางงาน
ของหางหุนสวน โดยใหหุนสวนผูจัดการเปนผูชําระบัญชีของหางหุนสวน 
 1.2 ยื่นขอจดทะเบียนเลิกหางหุนสวนตอนายทะเบียน เอกสารที่ใชในการจด
ทะเบียนเลิก ประกอบดวย 

1.2.1 คําขอ  แบบ ลช.1 
1.2.2 รายการจดทะเบียน  แบบ ลช.2 
1.2.3 เอกสารประกอบ 
 1.2.3.1 คําส่ังศาลใหเลิกหางหุนสวน (ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังใหเลิก) 
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 1.2.3.2 สําเนาบัตรประจําตัวของผูชําระบัญชี ที่ลงชื่อในคําขอจด
ทะเบียน 

 1.2.3.3 สําเนาบัตรทนายความ  หรือหลักฐานการเปนสมาชิก       
เนติบัณฑิตยสภาของผูรับรองลายมือช่ือ (ถามี) 

 1.2.3.4 หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 
 1.3 ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่ 2 คร้ังอยางนอย 
 1.4 สงคําบอกกลาวเปนจดหมายลงทะเบียนไปรษณียไปยังเจาหนี้ (ถามี) 
 ขั้นตอนตามขอ 1.2 – 1.4 นี้ ผูชําระบัญชีตองดําเนินการภายใน 14 วัน นับแตวันที่ 
ตกลงเลิกหางหุนสวน 

2. ขั้นตอนการชําระบัญชีและการขอจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี 
หลังจากผูชําระบัญชีดําเนินการเลิกหางตาม ขอ 1 เรียบรอยแลว หนาที่ที่ผูชําระบัญชี

ตองปฏิบัติตอไปมีดังนี้ 
 2.1 จัดทํางบการเงิน ณ วันเลิกหางหุนสวน (วันที่ตกลงใหเลิก) และใหผูสอบ

บัญชีตรวจสอบและรับรอง 
 2.2 ชําระสะสางทรัพยสินหรือหนี้สินของหางหุนสวน 
 2.3 จัดทํารายงานการชําระบัญชี และนําไปยื่นตอนายทะเบียนทุกระยะ 3 เดือน 

จนกวาจะชําระบัญชีเสร็จสิ้น 
 2.4 เมื่อชําระบัญชีเสร็จส้ินแลว ใหจัดประชุมผูเปนหุนสวนเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบการเงินและการชําระบัญชีนั้น 
 2.5 ยื่นขอจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีตอนายทะเบียน ซ่ึงตองดําเนินการ

ภายใน 14 วัน นับแตวันประชุมตามขอ 4 
เอกสารที่ใชในการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี ประกอบดวย 
1. คําขอ  แบบ ลช.1 
2. รายการจดทะเบียน  แบบ ลช.5 
3. เอกสารประกอบรายการ 

3.1 แบบ ลช.3 
3.2 แบบ ลช.6 

4. เอกสารประกอบ 
4.1 งบการเงิน ณ วันเลิกหาง (วันที่ตกลงเลิกหาง) 
4.2 บัญชีรายละเอียดสินทรัพย และหนี้สิน 
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4.3 แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร 
4.4 สําเนาบัตรประจําตัวของผูชําระบัญชี ที่ลงชื่อในคําขอจดทะเบียน 
4.5 สําเนาบัตรทนายความ หรือหลักฐานการเปนสมาชิกเนติบัณฑิตสภาของผู

รับรองลายมือช่ือ (ถามี) 
4.6 หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 

 สถานที่จดทะเบียน 
1. สํานักงานแหงใหญ ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นจดทะเบียนไดที่ 

สํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1-7 และสวนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ช้ัน 10 กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือทางอินเทอรเน็ต เว็บไซต www.dbd.go.th 

2. สํานักงานแหงใหญ ตั้งอยูในเขตภูมิภาค สามารถยื่นจดทะเบียนไดที่ สํานักงาน
พัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดนั้น ๆ ยกเวนจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ สามารถขอ
จดทะเบียนไดทางอินเทอรเน็ต เว็บไซต www.dbd.go.th  ไดอีกทางหนึ่งดวย 
 อัตราคาธรรมเนียม 
 1. คาธรรมเนียมเลิกหางหุนสวน  200  บาท 
 2.  หนังสือรับรอง ฉบับละ    60  บาท 

 
อํานาจและหนาที่ของผูชําระบัญชี 

 
ผูชําระบัญชีมีอํานาจและหนาที่ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยดังตอไปนี้ (ธารี  หิรัญรัศมี, 2548, หนา462) 
1. แกตาง วาตางในนามของหางหุนสวนในอรรถคดีพิพาทอันเปนความแพงหรือ

อาญาและทําประนีประนอมยอมความ 
2. ดําเนินกิจการของหางหุนสวนเพื่อการชําระสะสางกิจการใหเสร็จไปดวยดี เชน 

ติดตามเรียกรองเอาสินทรัพยคืนมาจากผูไมมีสิทธิที่จะยึดเอาไว เรียกรองใหลูกหนี้ชําระหนี้ เปนตน 
3. ขายสินทรัพยของหางหุนสวน 
4. ชําระคาธรรมเนียม คาภาระติดพัน และคาใชจายซึ่งตองเสียโดยควรในการชําระ

บัญชี เชน คาสอบบัญชี  คาชําระบัญชี คาใชจายในการดําเนินคดี คาธรรมเนียมในการโอน
สินทรัพยกอนชําระหนี้รายอ่ืน ๆ เปนตน 

http://www.dbd.go.th/
http://www.dbd.go.th/
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5. ถาเจาหนี้คนใดมิไดทวงถามใหใชหนี้  ผูชําระบัญชีตองวางเงินเทาจํานวนหนี้นั้น
ตอสํานักงานวางทรัพย 

6. ถาขายสินทรัพยไดไมพอชําระหนี้สินแมจะเรียกใหผูเปนหุนสวนสงใชเงินที่ยัง
คางชําระแกหางหุนสวนก็ยังไมพอ ผูชําระบัญชีจะตองรองของตอศาลทันทีเพื่อใหออกคําสั่งวา
หางหุนสวนลมละลาย 

7. ตองทํารายงานการชําระบัญชียื่นตอนายทะเบียนหุนสวนบริษัททุกรอบระยะ       
3 เดือน วาไดจัดการชําระบัญชีไปอยางใดบางเพื่อแสดงใหเห็นความเปนไปของบัญชีที่ชําระอยู
นั้นโดยเปดเผยรายงานนั้นแกผูเปนสวนและเจาหนี้ทั้งหลายใหตรวจดูไดโดยไมตองเสีย
คาธรรมเนียม 

8. ถาการชําระบัญชีไมเสร็จสิ้นภายใน 1 ป ผูชําระบัญชีตองเรียกประชุมผูเปน
หุนสวนในวันสิ้นปทุกปนับแตเร่ิมทําการชําระบัญชี และตองทํารายงานยื่นตอที่ประชุมวาได
จัดการชําระบัญชีไปแลวเพียงใดโดยละเอียด 

9. ถาผูชําระบัญชีไดจัดการชําระหนี้และคาใชจายในการชําระบัญชีแลวมีเงินเหลือ
เทาใดก็ตองแจกจายใหแกผูเปนหุนสวนตามสิทธิของแตละคน 

10. เมื่อการชําระบัญชีเสร็จส้ิน ผูชําระบัญชีตองเรียกประชุมผูเปนหุนสวนเพื่อเสนอ
รายงานการชําระบัญชีแสดงวาการชําระบัญชีนั้นไดดําเนินไปอยางไร และไดจัดการสินทรัพย
ของหางหุนสวนไปประการใด เมื่อที่ประชุมไดอนุมัติรายงานนั้นแลว  ผูชําระบัญชีตองยื่นคําขอ
จดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีตอนายทะเบียนหุนสวนบริษัทภายใน 14 วัน นับแตวันประชุม
เสร็จการชําระบัญชี ผูชําระบัญชีจะตองสงมอบบรรดาสมุดและบัญชีรวมทั้งเอกสารทั้งหลายของ
หางหุนสวนไวแกนายทะเบียน ซ่ึงจะเปนผูเก็บรักษาสมุดและบัญชีรวมทั้งเอกสารเหลานัน้ไว 10 ป 
นับแตวันส้ินสุดการชําระบัญชี ผูมีสวนไดเสียจะขอตรวจดูไดโดยไมเสียคาธรรมเนียมใด ๆ 

 
การชําระบัญชีของหางหุนสวน 
 
 การชําระบัญชีใหผูเปนหุนสวนทั้งหมดจัดทําดวยกัน หรือใหบุคคลอื่นซึ่งผูเปน
หุนสวนแตงตั้งขึ้น เรียกวา ผูชําระบัญชี เปนผูจัดทํา ซ่ึงการแตงตั้งผูชําระบัญชีใหถือคะแนน
เสียงขางมากของผูเปนหุนสวน ในการชําระบัญชีผูชําระบัญชีตองจัดทํารายละเอียดในการขาย
สินทรัพย จายชําระหนี้สิน และจายคืนทุนใหแกผูเปนหุนสวน  ถาผูเปนหุนสวนบางคนมีทุนไม
เพียงพอที่จะรับผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย จะตองคืนเงินใหแกหางหุนสวน โดยผูชําระ
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บัญชีตองแสดงการคํานวณจํานวนเงินที่ผูเปนหุนสวนจะตองจายเพิ่มประกอบในงบชําระบัญชี
ดวย  ในกรณีที่ผูเปนหุนสวนลงทุนดวยแรงงานจะขอคืนทุนเมื่อเลิกหางหุนสวนไมไดยกเวนแต
จะไดมีการตกลงไวในสัญญาจัดตั้งหางหุนสวน ทั้งนี้หากมิไดระบุไวจะไดรับเฉพาะสวนแบง
กําไรจากการชําระบัญชี และในกรณีที่มีสวนขาดทุนจากกการชําระบัญชีจะตองนําเงินสดมา
ชดใชใหหางหุนสวน ทั้งนี้ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1062 ใหทําการชําระบัญชี
โดยทําตามลําดับดังนี้ (สุรศักดิ์  วาจาสิทธิ์, และคนอื่น ๆ, 2548, หนา 339) 

1. ใหชําระหนี้ทั้งหลายซึ่งคางชําระแกบุคคลภายนอก 
2. ใหชดใชเงินทดลองและคาใชจายซ่ึงผูเปนหุนสวนไดออกของตนไปเพื่อจัด

การคาของหาง 
3. ใหคืนทุนทรัพยซ่ึงผูเปนหุนสวนแตละคนไดลงเปนหุน 
ถายังมีทรัพยเหลืออยูอีกเทาไร ก็ใหเฉล่ียแจกเปนกําไรในระหวางผูเปนหุนสวน แต

ถาสินทรัพยที่เหลืออยูไมพอจะคืนทุนแกหุนสวน สวนที่ขาดใหถือเปนผลขาดทุนนํามาเฉลี่ยให
ผูเปนหุนสวน 
 

สิทธิเรียกรองของเจาหนี้ 
 
 หางหุนสวนมีหนี้สินเกิดขึ้นทั้งจากภายใน และภายนอก  โดยหนี้ภายใน ไดแก หนี้ที่
เกิดจากหางหุนสวนไดใหผูเปนหุนสวนจายคาใชจาย หรือเงินทดรองจายเพื่อทางการคาแทน
หางหุนสวน หรือหางหุนสวนไดกูเงินจากผูเปนหุนสวน สวนหนี้ภายนอกไดแก หนี้ที่เกิดจาก
บุคคลภายนอกซึ่งมิใชผูเปนหุนสวน เชน เจาหนี้ ตั๋วเงินจาย  เปนตน ซ่ึงสิทธิเรียกรองของเจาหนี้
ที่เกิดจากหนี้ภายนอกจะมีสิทธิไดรับการจายชําระกอนเจาหนี้ภายใน ในกรณีที่หางหุนสวนมี
สินทรัพยไมพอที่จะจายชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ภายนอก  เจาหนี้ภายนอกมีสิทธิเรียกรองจาก
สินทรัพยสวนตัวของผูเปนหุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผิดได หลังจากนั้นถามีสินทรัพย
เหลือจึงจายชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ภายใน 

ในกรณีเจาหนี้ภายในหรือผูเปนหุนสวนมีหนี้สินลนพนตัว หรือลมละลาย เจาหนี้
สวนตัวของผูเปนหุนสวนจะมีสิทธิเรียกรองจากสินทรัพยของหางหุนสวนเฉพาะสวนของผูเปน
หุนสวนเทานั้น  

ในทางกลับกันถาเจาหนี้ภายในหรือผูเปนหุนสวนมีทุนติดลบหรือมียอดคงเหลือ
บัญชีทุนดานเดบิตหางหุนสวนมีสิทธิเรียกรองใหผูเปนหุนสวนนําสินทรัพยสวนตัวมาชําระหนี้
ได แตหากผูเปนหุนสวนมีทุนติดลบ หรือมียอดคงเหลือบัญชีทุนดานเดบิตและมีหนี้สินลนพน
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ตัวไมสามารถชําระหนี้ได ทั้งเจาหนี้สวนตัวและหางหุนสวนมีสิทธิเรียกรองเทากันในสินทรัพย
สวนตัวของผูเปนหุนสวน ดังนั้นสิทธิเรียกรองในสินทรัพยจะถูกเฉลี่ยแบงไปตามอัตราสวน
แหงหนี้ และหากเฉลี่ยแลวผูเปนหุนสวนยังไมสามารถชดใชสวนขาดในบัญชีทุนที่มีในหาง
หุนสวนได ใหหางหุนสวนเฉลี่ยผลขาดทุนนั้นใหผูเปนหุนสวนที่เหลืออยูตอไป 

 
ขั้นตอนการดําเนินการชําระบัญชี 
 
 เมื่อหางหุนสวนจะดําเนินการชําระบัญชี ตองทําการปดบัญชีรายไดและคาใชจาย 
เพื่อคํานวณหากําไรขาดทุนตั้งแตวันตนปจนถึงวันเลิกหางหุนสวนและแบงไปใหผูเปนหุนสวน
ตามอัตราสวนแบงกําไรขาดทุน  แลวจึงดําเนินการชําระบัญชีดังนี้ 
 1. จําหนายสินทรัพยทั้งหมดของหางหุนสวนเปนเงินสด ถาราคาของสินทรัพยที่
จําหนายไดไมเทากับราคาตามบัญชี ผลตางที่เกิดขึ้นถือเปนผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนาย
สินทรัพย  และแบงไปยังบัญชีทุนของผูเปนหุนสวนตามอัตราสวนแบงกําไรขาดทุน 
 2. จายคาใชจายในการชําระบัญชี 
 3.  จายชําระหนี้สินของหางหุนสวนซึ่งตองชําระหนี้ภายนอกกอนแลวจึงชําระหนี้
ภายใน ตามลําดับดังนี้ 
 3.1 จายชําระหนี้ภายนอกแกเจาหนี้จนกวาจะหมด 
 3.2 จายชําระหนี้ภายในหรือเงินกูของผูเปนหุนสวน  รวมทั้งคาใชจาย และ     
เงินทดรองจายไปกอนในทางการคาของหางหุนสวน 
 4. จายเงินสดคืนทุนใหแกผูเปนหุนสวนตามยอดคงเหลือในบัญชีทุนของหุนสวน
แตละคน 
 ในการชําระบัญชีผูชําระบัญชีมีหนาที่ตองจัดทํางบชําระบัญชี (statement of 
partnership liquidation) เพื่อแสดงรายละเอียดของการจําหนายสินทรัพยและชําระหนี้ 
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วิธีการชําระบัญชีและการจายคืนทุน 
 
 วิธีการชําระบัญชีและการจายคืนทุน มีวิธีปฏิบัติได 2 วิธี  ดังนี้  
 1.   การชําระบัญชีและจายคืนทุนครั้งเดียวภายหลังจากสินทรัพยท้ังหมดของหาง
หุนสวนไดถูกจําหนายแลว (liquidation of a partnership after complete realization of assets)
เมื่อหางหุนสวนขายสินทรัพยไดทั้งหมดในคราวเดียวก็จะทําการจายชําระหนี้ และจายคืนทุน 
ซ่ึงแบงได 2 ลักษณะ ดังนี้ 

 1.1 บัญชีของผูเปนหุนสวนทุกคนมีเพียงพอที่จะรับผลขาดทุนจากการจําหนาย
สินทรัพย  ซ่ึงผูเปนหุนสวนทุกคนไมตองนําสินทรัพยสวนตัวมาชวยชําระผลขาดทุนนั้น 
สามารถจําแนกไดดังนี้ 

  1.1.1  การจําหนายสินทรัพยออกไปแลวเกิดกําไรจากการจําหนายสินทรัพย 
 
ตัวอยางที่ 4.1  ตอไปนี้เปนงบดุลของหางหุนสวนอิ่มอวบอวน 

 
หางหุนสวนอิม่อวบอวน 

งบดุล 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x2 

(หนวย:บาท) 
สินทรัพย   หนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน   

สินทรัพยหมุนเวียน 
      เงินสด 
      ลูกหนี้ 
      หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 
      ที่ดิน 
      อาคาร 
      หัก คาเสื่อมราคาสะสม 

 
 

20,000 
4,000 

 
 

160,000 
6,000

 
40,000 

 
 16,000 

 
190,000 
 
154,000 

 
- 
 
- 
 
 
 
- 

หนี้สินหมุนเวียน 
      เจาหนี้ 
      ต๋ัวเงินจาย 
      เงินกู - อิ่ม 
สวนของผูเปนหุนสวน 
       ทุน –  อิ่ม 
       ทุน –  อวบ 
       ทุน -  อวน 

 
40,000 
20,000 

 
 

120,000 
100,000 
60,000

 
 

  60,000 
60,000 

 
 
 

280,000 

 
 
- 
- 
 
 
 
- 

รวมสินทรัพย  400,000 - รวมหนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน 400,000 - 
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ผูเปนหุนสวนตกลงแบงกําไรขาดทุนกันในอัตราสวน 40% 30% และ 30%
ตามลําดับ  ตอมาไดเลิกกิจการโดยขายสินทรัพยทั้งหมดในคราวเดียวไดเงิน 400,000 บาท มี
คาใชจายในการเลิกกิจการจํานวน 10,000 บาท ใหแสดงงบชําระบัญชีในการเลิกหางหุนสวนและ
บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 

 
หางหุนสวน อ่ิมอวบอวน 

งบชาํระบัญช ี
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x2 

(หนวย:บาท) 

รายการ สินทรัพย หนี้สิน สวนของผูเปนหุนสวน 

 เงินสด อื่น ๆ  หนี้สิน เงินกู-อิ่ม ทุน- อิ่ม ทุน-อวบ ทุน- อวน 

อัตราสวนแบงกําไรขาดทุน     40% 30% 30% 

ยอดคงเหลือกอนการชําระบัญชี 40,000  360,000 60,000 60,000 120,000 100,000 60,000 

ขายสินทรัพยและแบงผลกําไร 400,000 (360,000) - - 16,000 12,000 12,000 

 440,000  60,000 60,000 136,000 112,000 72,000 

จายคาใชจายในการชําระบัญชี (10,000)  - - (4,000) (3,000) (3,000) 

 430,000  60,000 60,000 132,000 109,000 69,000 

จายชําระหนี้สิน(หนี้ภายนอก) (60,000)  (60,000) - - - - 

 370,000   60,000 132,000 109,000 69,000 

จายชําระหนี้สิน(หนี้ภายใน) (60,000)   (60,000) - - - 

 310,000    132,000 109,000 69,000 

จายคืนทุน (310,000)    (132,000) (109,000) (69,000) 

 
หมายเหตุ : จากงบชําระบัญชีและงบยอยประกอบที่แสดงไวในเรื่องการเลิกหางหุนสวนนี้
จํานวนที่อยูใน (  ) ถือเปนตัวหัก  
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การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x2  เงินสด  400,000 -   

ธ.ค. 31 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ               4,000 -   

  คาเสื่อมราคาสะสม - อาคาร  6,000 -   

                  ลูกหนี ้    20,000 - 
                  อาคาร    160,000 - 
                  ที่ดิน    190,000 - 
                    ทุน - อ่ิม    16,000 - 

                    ทุน - อวบ    12,000 - 

                    ทุน - อวน    12,000 - 

  ขายสินทรัพยทั้งหมดไดกําไร      
  ทุน - อ่ิม  4,000 -   

  ทุน - อวบ  3,000 -   

  ทุน - อวน  3,000 -   

                  เงินสด    10,000 - 
  จายคาใชจายในการเลิกกจิการ      
  เจาหนี ้  40,000 -   
  ตั๋วเงินจาย  20,000 -   
                  เงินสด    60,000 - 
  จายชําระหนีภ้ายนอก      

  เงินกู - อ่ิม  60,000 -   
                  เงินสด    60,000 - 

  จายชําระหนีภ้ายใน       
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สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x2  ทุน - อ่ิม  132,000 -   

ธ.ค. 31 ทุน - อวบ  109,000 -   

  ทุน - อวน  69,000 -   

                  เงินสด    310,000 - 
  จายเงินสดคืนทุนแกผูเปนหุนสวน      

 
  1.1.2  การจําหนายสินทรัพยออกไปแลวเกิดขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย 

ผลขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย ไมทําใหบัญชีทุนของผูเปนหุนสวนติดลบ หรือมียอด
คงเหลือดานเดบิต  
 
ตัวอยางที่ 4.2  จากตัวอยางที่ 4.1 สมมติวากิจการขายสินทรัพยทั้งหมดในคราวเดียวไดเงิน 
300,000 บาท ใหแสดงงบชําระบัญชีในการเลิกหางหุนสวนและบันทึกรายการในสมุดรายวัน
ทั่วไป 
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หางหุนสวน อ่ิมอวบอวน 
งบชาํระบัญช ี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x2 
(หนวย:บาท) 

รายการ สินทรัพย หนี้สิน สวนของผูเปนหุนสวน 

 เงินสด อื่น ๆ  หนี้สิน เงินกู-อิ่ม ทุน- อิ่ม ทุน-อวบ ทุน- อวน 

อัตราสวนแบงกําไรขาดทุน     40% 30% 30% 

ยอดคงเหลือกอนการชําระบัญชี 40,000  360,000 60,000 60,000 120,000 100,000 60,000 

ขายสินทรัพยและแบงผลขาดทุน 300,000 (360,000) - - (24,000) (18,000) (18,000) 

 340,000  60,000 60,000 96,000 82,000 42,000 

จายคาใชจายในการชําระบัญชี (10,000)  - - (4,000) (3,000) (3,000) 

 330,000  60,000 60,000 92,000 79,000 39,000 

จายชําระหนี้สิน(หนี้ภายนอก) (60,000)  (60,000) - - - - 

 270,000   60,000 92,000 79,000 39,000 

จายชําระหนี้สิน(หนี้ภายใน) (60,000)   (60,000) - - - 

 210,000    92,000 79,000 39,000 

จายคืนทุน (210,000)    (92,000) (79,000) (39,000) 
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การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x2  เงินสด  300,000 -   

ธ.ค. 31 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ               4,000 -   

  คาเสื่อมราคาสะสม – อาคาร  6,000 -   

  ทุน - อ่ิม  24,000 -   

  ทุน - อวบ  18,000 -   

  ทุน - อวน  18,000 -   

                  ลูกหนี ้    20,000 - 
                  อาคาร    160,000 - 
                  ที่ดิน    190,000 - 
  ขายสินทรัพยทั้งหมดขาดทนุ      
  ทุน - อ่ิม  4,000 -   

  ทุน - อวบ  3,000 -   

  ทุน - อวน  3,000 -   

                  เงินสด    10,000 - 
  จายคาใชจายในการเลิกกจิการ      
  เจาหนี ้  40,000 -   
  ตั๋วเงินจาย  20,000 -   
                  เงินสด    60,000 - 
  จายชําระหนีภ้ายนอก      
  เงินกู - อ่ิม  60,000 -   
                  เงินสด     60,000 - 
  จายชําระหนีภ้ายใน      
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สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x2  ทุน - อ่ิม  92,000 -   

ธ.ค. 31 ทุน - อวบ  79,000 -   

  ทุน - อวน  39,000 -   

                  เงินสด    210,000 - 
  จายเงินสดคืนทุนแกผูเปนหุนสวน      

 
 1.2  บัญชีของหุนสวนบางคนมีไมพอรับผลขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย ให

ปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.2.1  หุนสวนที่มีทุนติดลบแตมีบัญชีเงินกูเพียงพอชดเชย   หุนสวนมีทุน
ติดลบและมีเงินใหหางหุนสวนกูเพียงพอที่จะชดเชยทุนติดลบได ดังนั้นจึงใหโอนทุนทีต่ดิลบมา
หักจากบัญชีเงินกูกอน ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 
ตัวอยางที่ 4.3  ตอไปนี้เปนงบดุลของหางหุนสวนสามหนุม 

หางหุนสวนสามหนุม 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x2 
(หนวย:บาท) 

สินทรัพย   หนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน   
เงินสด 
สินทรัพยอื่น 

 
 
 

10,000 
360,000 

  

- 
- 
 

หนี้สิน 
      เจาหนี้ 
      เงินกู - อุม 
สวนของผูเปนหุนสวน 
       ทุน –  อุม 
       ทุน –  อุน 
       ทุน -  อน 

 
 
 
 

92,000 
72,000 
50,000

  
150,000 

6,000 
 
 
 

214,000 

 
- 
- 
 
 
 
- 

รวมสินทรัพย  370,000 - รวมหนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน 370,000 - 
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ผูเปนหุนสวนตกลงแบงกําไรขาดทุนกันในอัตราสวน 5 : 3 : 2 ตามลําดับ  ตอมาได
เลิกกิจการโดยขายสินทรัพยทั้งหมดในคราวเดียวไดเงิน 180,000 บาท มีคาใชจายในการเลิก
กิจการจํานวน 10,000 บาท ใหแสดงงบชําระบัญชีในการเลิกหางหุนสวนและบันทึกรายการใน
สมุดรายวันทั่วไป 

หางหุนสวนสามหนุม 
งบชาํระบัญช ี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x2 
(หนวย:บาท) 

รายการ สินทรัพย หนี้สิน สวนของผูเปนหุนสวน 

 เงินสด อื่น ๆ  หนี้สิน เงินกู-อุม ทุน- อุม ทุน- อุน ทุน- อน 

อัตราสวนแบงกําไรขาดทุน     5/10 3/10 2/10 

ยอดคงเหลือกอนการชําระบัญชี 10,000  360,000 150,000 6,000 92,000 72,000 50,000 

ขายสินทรัพยและแบงผลขาดทุน 180,000 (360,000) - - (90,000) (54,000) (36,000) 

 190,000  150,000 6,000 2,000 18,000 14,000 

จายคาใชจายในการชําระบัญชี (10,000)  - - (5,000) (3,000) (2,000) 

 180,000  150,000 6,000 (3,000) 15,000 12,000 

จายชําระหนี้สิน(หนี้ภายนอก) (150,000)  (150,000) - - - - 

ยอดคงเหลือ 30,000   6,000 (3,000) 15,000 12,000 

โอนเงินกู – อุมไปชดเชยทุน -อุม  -     (3,000) 3,000 - - 

 30,000   3,000  15,000 12,000 

จายชําระเงินกู - อุม (3,000)    (3,000)  - - 

 27,000     15,000 12,000 

จายคืนทุน (27,000)     (15,000) (12,000) 
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การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x2  เงินสด  180,000 -   

ธ.ค. 31 ทุน - อุม  90,000 -   

  ทุน - อุน  54,000 -   

  ทุน - อน  36,000 -   

                  สินทรัพย    360,000 - 
  ขายสินทรัพยทั้งหมดขาดทนุ      
  ทุน - อุม  5,000 -   

  ทุน - อุน  3,000 -   

  ทุน - อน  2,000 -   

                  เงินสด    10,000 - 
  จายคาใชจายในการเลิกกจิการ      
  เจาหนี ้  150,000 -   
                  เงินสด    150,000 - 
  จายชําระหนีภ้ายนอก      
  เงินกู - อุม  3,000 -   
                  ทุน - อุม    3,000 - 
  โอนเงินกู – อุมไปชดเชย ทนุ – อุมที่ติดลบ      
  เงินกู - อุม  3,000 -   
                  เงินสด    3,000 - 
  จายชําระหนีภ้ายใน      
  ทุน - อุน  15,000 -   

  ทุน - อน  12,000 -   

                  เงินสด    27,000 - 

  จายเงินสดคืนทุนแกผูเปนหุนสวน      
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 1.2.2  หุนสวนที่มีทุนติดลบมากกวาบัญชีเงินกู  แตหุนสวนสามารถนําเงิน
สดมาชําระสวนขาดไดหมด  ในกรณีนี้ใหโอนทุนที่ติดลบมาหักจากบัญชีเงินกูกอนที่เหลือให
นําเงินสดมาชําระสวนที่ขาด 
 
ตัวอยางที่ 4.4  จากตัวอยางที่ 4.3 สมมติใหขายสินทรัพยทั้งหมดไดเงินสด 170,000 บาท และผู
เปนหุนสวนหากมีทุนติดลบสามารถนําเงินสดสวนตัวมาชดเชยสวนขาดได ใหแสดงงบชําระ
บัญชีในการเลิกหางหุนสวนและบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 
 

หางหุนสวนสามหนุม 
งบชาํระบัญช ี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x2 
(หนวย:บาท) 

รายการ สินทรัพย หนี้สิน สวนของผูเปนหุนสวน 

 เงินสด อื่น ๆ  หนี้สิน เงินกู-อุม ทุน- อุม ทุน- อุน ทุน- อน 

อัตราสวนแบงกําไรขาดทุน     5/10 3/10 2/10 

ยอดคงเหลือกอนการชําระบัญชี 10,000  360,000 150,000 6,000 92,000 72,000 50,000 

ขายสินทรัพยและแบงผลขาดทุน 170,000 (360,000) - -  (95,000) (57,000) (38,000) 

 180,000  150,000 6,000  (3,000) 15,000  12,000 

จายคาใชจายในการชําระบัญชี (10,000)  - -  (5,000) (3,000) (2,000) 

 170,000  150,000 6,000  (8,000) 12,000 10,000 

จายชําระหนี้สิน(หนี้ภายนอก) (150,000)  (150,000) - - - - 

ยอดคงเหลือ 20,000   6,000   (8,000) 12,000 10,000 

โอนเงินกู – อุมไปชดเชยทุน -อุม  -     (6,000) 6,000 - - 

 20,000      (2,000) 12,000 10,000 

ใหอุมนําเงินสดสวนตัวมาจาย 2,000    2,000 - - 

 22,000     12,000 10,000 

จายคืนทุน (22,000)     (12,000) (10,000) 
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การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x2  เงินสด  170,000 -   

ธ.ค. 31 ทุน - อุม  95,000 -   

  ทุน - อุน  57,000 -   

  ทุน - อน  38,000 -   

                  สินทรัพย    360,000 - 
  ขายสินทรัพยทั้งหมดขาดทนุ      
  ทุน - อุม  5,000 -   

  ทุน - อุน  3,000 -   

  ทุน - อน  2,000 -   

                  เงินสด    10,000 - 
  จายคาใชจายในการเลิกกจิการ      
  เจาหนี ้  150,000 -   
                  เงินสด    150,000 - 
  จายชําระหนีภ้ายนอก      
  เงินกู - อุม  6,000 -   
                  ทุน - อุม    6,000 - 
  โอนเงินกู – อุมไปชดเชยทนุ – อุมที่ติดลบ      
  เงินสด  2,000 -   
                  ทุน - อุม    2,000 - 
  อุมนําเงินสดสวนตวัมาจายชดเชยทุนทีต่ิดลบ      
  ทุน - อุน   12,000 -   

  ทุน - อน  10,000 -   

                  เงินสด    22,000 - 

  จายเงินสดคืนทุนแกผูเปนหุนสวน      
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 1.2.3  หุนสวนที่มีทุนติดลบแตไมมีทั้งบัญชีเงินกูและไมมีเงินสวนตัวมา
ชําระในสวนที่ขาด  กรณีนี้ผูเปนหุนสวนตกเปนบุคคลที่อยูในฐานะลมละลาย ใหโอนสวนที่ยัง
ขาดอยูไปใหหุนสวนคนอื่น โดยแบงตามอัตราสวนแบงกําไรขาดทุน 
 
ตัวอยางที่ 4.5  จากตัวอยางที่ 4.4  สมมติใหขายสินทรัพยทั้งหมดไดเงินสด 170,000 บาท แตผู
เปนหุนสวนไมสามารถจายเงินสดชดเชยทุนที่ติดลบได ใหแสดงงบชําระบัญชีในการเลิกหาง
หุนสวนและบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป  
 

หางหุนสวนสามหนุม 
งบชาํระบัญช ี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x2 
(หนวย:บาท) 

รายการ สินทรัพย หนี้สิน สวนของผูเปนหุนสวน 

 เงินสด อื่น ๆ  หนี้สิน เงินกู-อุม ทุน- อุม ทุน- อุน ทุน- อน 

อัตราสวนแบงกําไรขาดทุน     5/10 3/10 2/10 

ยอดคงเหลือกอนการชําระบัญชี 10,000  360,000 150,000 6,000 92,000 72,000 50,000 

ขายสินทรัพยและแบงผลขาดทุน 170,000 (360,000) - -  (95,000) (57,000) (38,000) 

 180,000  150,000 6,000  (3,000) 15,000  12,000 

จายคาใชจายในการชําระบัญชี (10,000)  - -  (5,000) (3,000) (2,000) 

 170,000  150,000 6,000  (8,000) 12,000 10,000 

จายชําระหนี้สิน(หนี้ภายนอก) (150,000)  (150,000) - - - - 

ยอดคงเหลือ 20,000   6,000   (8,000) 12,000 10,000 

โอนเงินกู – อุมไปชดเชยทุน -อุม  -     (6,000) 6,000 - - 

 20,000      (2,000) 12,000 10,000 

เฉลี่ยทุนติดลบใหหุนสวนที่เหลือ -    2,000 (1,200) (800) 

 20,000     10,800 9,200 

จายคืนทุน (20,000)     (10,800) (9,200) 
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การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x2  เงินสด  170,000 -   

ธ.ค. 31 ทุน - อุม  95,000 -   

  ทุน - อุน  57,000 -   

  ทุน - อน  38,000 -   

                  สินทรัพย    360,000 - 
  ขายสินทรัพยทั้งหมดขาดทนุ      
  ทุน - อุม  5,000 -   

  ทุน - อุน  3,000 -   

  ทุน - อน  2,000 -   

                  เงินสด    10,000 - 
  จายคาใชจายในการเลิกกจิการ      
  เจาหนี ้  150,000 -   
                  เงินสด    150,000 - 
  จายชําระหนีภ้ายนอก      
  เงินกู - อุม  6,000 -   
                  ทุน - อุม    6,000 - 
  โอนเงินกู – อุมไปชดเชยทนุ – อุมที่ติดลบ      
  ทุน - อุน  1,200 -   
  ทุน - อน             800 -   
                  ทุน - อุม    2,000 - 
  อุมนําเงินสดสวนตวัมาจายชดเชยทุนทีต่ิดลบ      
  ทุน - อุน  10,800 -   

  ทุน - อน  9,200 -   

                  เงินสด    20,000 - 

  จายเงินสดคืนทุนแกผูเปนหุนสวน      



 133 

 2. การชําระบัญชีและจายคืนทุนเปนงวด ๆ กอนสินทรัพยของหางหุนสวนจะ
จําหนายไดหมด (liquidation of a partnership by installment ) เมื่อหางหุนสวนตองจําหนาย
สินทรัพยหลายครั้ง การจายคืนทุนจะปฏิบัติเชนเดียวกับการจายคืนทุนครั้งเดียว โดยเมื่อ
จําหนายสินทัพยแตละครั้งตองจายชําระหนี้ภายนอกใหหมดกอน หากมีเงินเหลือจึงสมมติวา
สินทรัพยที่เหลืออยูจําหนายไมได ใหถือเปนผลขาดทุนที่จะเฉลี่ยใหกับผูเปนหุนสวนโดยแบง
ตามอัตราสวนแบงกําไรขาดทุน ทั้งนี้การจายคืนทุนแตละคร้ังตองแสดงงบประกอบการจายคืน
ทุนใหแกผูเปนหุนสวนที่มียอดทุนเปนบวก หรือมียอดบัญชีทุนดานเครดิต  ซ่ึงจําแนกไดหลาย
ลักษณะดังนี้ 
 2.1 บัญชีของผูเปนหุนสวนทุกคนมีเพียงพอที่จะรับผลขาดทุนจากการจําหนาย
สินทรัพย  ซ่ึงผูเปนหุนสวนทุกคนไมตองนําสินทรัพยสวนตัวมาจายชําระผลขาดทุนนั้น และผู
เปนหุนสวนไมมีเงินใหหางหุนสวนกู (ไมมีหนี้ภายใน) การทํางบชําระบัญชีในกรณีการจายคืน
ทุนเปนงวด ๆ  
 
ตัวอยางที่ 4.6  ตอไปนี้เปนงบดุลของหางหุนสวนโอบเอื้ออารี 
  

หางหุนสวนโอบเอื้ออารี 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x2 
(หนวย:บาท) 

สินทรัพย   หนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน   
เงินสด 
สินทรัพยอื่น 

 
 
 

10,000 
340,000 

  

- 
- 
 

หนี้สิน 
      เจาหนี้ 
สวนของผูเปนหุนสวน 
       ทุน -  โอบ 
       ทุน -  เอื้อ 
       ทุน -  อารี 

 
 
 

90,000 
70,000 
50,000

  
140,000 

 
 
 

210,000 

 
- 
 
 
 
- 

รวมสินทรัพย  350,000 - รวมหนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน 350,000 - 
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 ผูเปนหุนสวนตกลงแบงกําไรขาดทุนกันในอัตราสวน 5 : 3 : 2 ตอมาไดเลิกกิจการมี
คาใชจายในการชําระบัญชีและเลิกกิจการ 10,000 บาท โดยขายสินทรัพยเปนงวด ๆ ในระหวาง
ป 25x2 ดังนี้ 
 คร้ังที่ 1   วันที่ 1 มกราคม จําหนายสินทรัพยราคา 70,000 บาท ไดเงิน  50,000  บาท 
 คร้ังที่ 2   วันที่ 1 มีนาคม   จําหนายสินทรัพยราคา 50,000 บาท ไดเงิน  40,000  บาท 
 คร้ังที่ 3   วันที่ 1 กันยายน จําหนายสินทรัพยราคา 90,000 บาท ไดเงิน 100,000  บาท 

คร้ังสุดทาย วันที่ 1 ธันวาคม  จําหนายสินทรัพยที่เหลือทั้งหมด ไดเงิน 120,000  บาท 
ใหแสดงงบชําระบัญชีในการเลิกหางหุนสวนและบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป  
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หางหุนสวนสามสวย 

งบชาํระบัญช ี
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x2 

(หนวย:บาท) 

รายการ สินทรัพย หนี้สิน สวนของผูเปนหุนสวน 

 เงินสด อื่น ๆ  หนี้สิน ทุน- โอบ ทุน- เอื้อ ทุน- อารี 

อัตราสวนแบงกําไรขาดทุน    5/10 3/10 2/10 

ยอดคงเหลือกอนการชําระบัญชี 10,000  340,000 140,000 90,000 70,000 50,000 

1 ม.ค. จําหนายสินทรัพยและแบงผลขาดทุน 50,000 (70,000) -  (10,000) (6,000) (4,000) 

 60,000 270,000 140,000 80,000 64,000  46,000 

จายคาใชจายในการชําระบัญชี (10,000) - -  (5,000) (3,000) (2,000) 

 50,000 270,000 140,000 75,000 61,000 44,000 

จายชําระหนี้สิน (หนี้ภายนอก) (50,000) - (50,000) - - - 

ยอดคงเหลือ - 270,000 90,000 75,000 61,000 44,000 

1 มี.ค. จําหนายสินทรัพยและแบงผลขาดทุน 40,000 (50,000) - (5000) (3,000) (2,000) 

 40,000 220,000 90,000 70,000 58,000 42,000 

จายชําระหนี้สิน (หนี้ภายนอก) (40,000) - (40,000) - - - 

 - 220,000 50,000 70,000 58,000 42,000 

1 ก.ย. จําหนายสินทรัพยและแบงผลกําไร 120,000 (90,000) - 15,000 9,000 6,000 

 120,000 130,000 50,000 85,000 67,000 48,000 

จายชําระหนี้สิน (หนี้ภายนอก) (50,000) - (50,000) - - - 

 70,000 130,000  85,000 67,000 48,000 

จายคืนทุน (งบประกอบการจายคืนทุนครั้งที่ 1) (70,000) -  (20,000) (28,000) (22,000) 

 - 130,000  65,000 39,000 26,000 

1 ธ.ค. จําหนายสินทรัพยและแบงผลขาดทุน 125,000 (130,000)  (2,500) (1,500) (1,000) 

 125,000   62,500 37,500 25,000 

จายคืนทุน (125,000)   (62,500) (37,500) (25,000) 
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หางหุนสวนโอบเอื้ออารี 

งบประกอบการจายคืนทุนครั้งท่ี 1 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x2 

(หนวย:บาท) 

รายการ สวนของผูเปนหุนสวน 

 ทุน- โอบ ทุน- เอื้อ ทุน- อารี 

อัตราสวนแบงกําไรขาดทุน 5/10 3/10 2/10 

ยอดคงเหลือกอนการชําระบัญชี 85,000 67,000 48,000 

สมมติวาสินทรัพยที่เหลือขายไมไดขาดทุน 130,000 บาท (65,000) (39,000) (26,000) 

 20,000 28,000 22,000 

 

การบันทึกบัญชีเปนดงันี ้
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x2  เงินสด  50,000 -   

ม.ค. 1 ทุน - โอบ  10,000 -   

  ทุน - เอื้อ  6,000 -   

  ทุน - อารี  4,000 -   

                  สินทรัพย    70,000 - 
  ขายสินทรัพยขาดทุน      
  ทุน - โอบ  5,000 -   

  ทุน - เอื้อ  3,000 -   

  ทุน - อารี  2,000 -   

                  เงินสด    10,000 - 
  จายคาใชจายในการชําระบญัชี      
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สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x2  เจาหนี ้  50,000 -   
ม.ค. 1                 เงินสด    50,000 - 

  จายชําระหนีภ้ายนอก      
มี.ค. 1 เงินสด  40,000 -   

  ทุน - โอบ  5,000 -   

  ทุน - เอื้อ  3,000 -   

  ทุน - อารี  2,000 -   

                  สินทรัพย    50,000 - 
  ขายสินทรัพยขาดทุน      
  เจาหนี ้  40,000 -   
                  เงินสด    40,000 - 
  จายชําระหนีภ้ายนอก      

ก.ย. 1 เงินสด  120,000 -   

                  สินทรัพย    90,000 - 
                    ทุน - โอบ    15,000 - 

                    ทุน - เอื้อ    9,000 - 

                    ทุน - อารี    6,000 - 

  ขายสินทรัพยมีกําไร      
  เจาหนี ้  50,000 -   
                  เงินสด    50,000 - 
  จายชําระหนีภ้ายนอก      
  ทุน - โอบ  20,000 -   

  ทุน - เอื้อ  28,000 -   

  ทุน - อารี  22,000 -   

                  เงินสด    70,000 - 
  จายคืนทนุครั้งที่ 1      
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สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x2  เงินสด  125,000 -   

ธ.ค. 1 ทุน - โอบ  2,500 -   

  ทุน - เอื้อ  1,500 -   

  ทุน - อารี  1,000 -   

                  สินทรัพย    130,000 - 
  ขายสินทรัพยขาดทุน      
  ทุน - โอบ  62,500 -   

  ทุน - เอื้อ  37,500 -   

  ทุน - อารี  25,000 -   

                  เงินสด    125,000 - 
  จายคืนทนุ      

 
 2.2   บัญชีทุนของหุนสวนบางคนมีไมพอรับผลขาดทุนจากการจําหนาย

สินทรัพย ใหปฏิบัติเชนเดียวกับการชําระบัญชีและจายคืนทุนครั้งเดียวภายหลังจากสินทรัพย
ทั้งหมดของหางหุนสวนไดถูกจําหนายแลว  โดยพิจารณาวาผูเปนหุนสวนมีเงินใหหางหุนสวนกู
หรือไม ถามีใหนําโอนบัญชีเงินกูมาชดเชยบัญชีทุน แตถาไมมีใหผูเปนหุนสวนที่มีบัญชีทุนติดลบ 
หรือมียอดบัญชีทุนอยูดานเครดิต นําเงินสดมาชดเชยใหหางหุนสวน และหากไมสามารถชําระ
ไดใหเฉล่ียผลขาดทุนไปยังหุนสวนที่เหลือตอไป ซ่ึงจําแนกไดดังนี้ 
  2.2.1  บัญชีทุนของหุนสวนบางคนมีไมพอรับผลขาดทุนจากการจําหนาย
สินทรัพย และไมมีบัญชีเงินกูในหางหุนสวน ดังนั้นในการทํางบชําระบัญชีจึงตองเฉลี่ยผล
ขาดทุนไปใหผูเปนหุนสวนที่เหลือ ดังตัวอยางตอไปนี้ 
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ตัวอยางที่ 4.7  ตอไปนี้เปนงบดุลของหางหุนสวนสามอา 
 

หางหุนสวนสามอา 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x2 
(หนวย:บาท) 

สินทรัพย   หนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน   
เงินสด 
สินทรัพยอื่น 

 
 
 

10,000 
340,000 

  

- 
- 
 

หนี้สิน 
      เจาหนี้ 
สวนของผูเปนหุนสวน 
       ทุน -  อารุม 
       ทุน -  อานน 
       ทุน -  อาลัย 

 
 
 

73,000 
72,000 
65,000

  
140,000 

 
 
 

210,000 

 
- 
 
 
 
- 

รวมสินทรัพย  350,000 - รวมหนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน 350,000 - 

 
 ผูเปนหุนสวนตกลงแบงกําไรขาดทุนกันในอัตราสวน 3 : 3 : 4 ตอมาไดเลิกกิจการ 
โดยขายสินทรัพยเปนงวด ๆ ในระหวางป 25x2 ดังนี้ 
 คร้ังที่ 1  วันที่   1  มกราคม จําหนายสินทรัพยราคา 200,000 บาท ไดเงิน  150,000  บาท 
 คร้ังที่ 2   วันที่ 18  มีนาคม   จําหนายสินทรัพยราคา   80,000 บาท ไดเงิน    40,000  บาท 
 คร้ังที่ 3   วันที่   1 กันยายน  จําหนายสินทรัพยที่เหลือทั้งหมด       ไดเงิน  100,000  บาท 
ใหแสดงงบชําระบัญชีในการเลิกหางหุนสวนและบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป  
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หางหุนสวนสามอา 
งบชาํระบัญช ี

ณ วันท่ี 1 กันยายน 25x2 
(หนวย:บาท) 

รายการ สินทรัพย หนี้สิน สวนของผูเปนหุนสวน 

 เงินสด อื่น ๆ  หนี้สิน ทุน- อารุม ทุน- อานน ทุน- อาลัย 

อัตราสวนแบงกําไรขาดทุน    3/10 3/10 4/10 

ยอดคงเหลือกอนการชําระบัญชี 10,000  340,000 140,000 73,000 72,000 65,000 

1 ม.ค. จําหนายสินทรัพยและแบงผลขาดทุน 150,000 (200,000) -  (15,000) (15,000) (20,000) 

 160,000 140,000 140,000 58,000 57,000  45,000 

จายชําระหนี้สิน (หนี้ภายนอก) (140,000) - (140,000) - - - 

ยอดคงเหลือ 20,000 140,000  58,000 57,000 45,000 

จายคืนทุน (งบประกอบการจายคืนทุนครั้งที่ 1) (20,000) -  (10,500) (9,500) - 

 - 140,000  47,500 47,500 45,000 

18 มี.ค. จําหนายสนิทรัพยและแบงผลขาดทนุ 40,000 (80,000)  (12,000) (12,000) (16,000) 

 40,000 60,000  35,500 35,500 29,000 

จายคืนทุน (งบประกอบการจายคืนทุนครั้งที่ 2) (40,000) -  (17,500) (17,500) (5,000) 

 - 60,000  18,000 18,000 24,000 

1 ก.ย. จําหนายสินทรัพยและแบงผลกําไร 40,000 (60,000)  (6,000) (6,000) (8,000) 

 40,000   12,000 12,000 16,000 

จายคืนทุน (40,000)   (12,000) (12,000) (16,000) 
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หางหุนสวนสามอา 
งบประกอบการจายคืนทุนครั้งท่ี 1 

ณ วันที่ 1 กันยายน 25x2 
(หนวย:บาท) 

รายการ สวนของผูเปนหุนสวน 

 ทุน- อารุม ทุน- อานน ทุน- อาลัย 

อัตราสวนแบงกําไรขาดทุน 3/10 3/10 4/10 

ยอดคงเหลือกอนการชําระบัญชี 58,000 57,000 45,000 

สมมติวาสินทรัพยที่เหลือขายไมไดขาดทุน 140,000 บาท (42,000) (42,000) (56,000) 

 16,000 15,000 (11,000) 

เฉลี่ยผลขาดทุนของอาลัยไปใหผูเปนหุนสวนที่เหลือ (5,500) (5,500) 11,000 

จายคืนทุน คร้ังที่ 1 10,500 9,500 - 

 
หางหุนสวนสามอา 

งบประกอบการจายคืนทุนครั้งท่ี 2 
ณ วันที่ 1 กันยายน 25x2 

(หนวย:บาท) 

รายการ สวนของผูเปนหุนสวน 

 ทุน- อารุม ทุน- อานน ทุน- อาลัย 

อัตราสวนแบงกําไรขาดทุน 3/10 3/10 4/10 

ยอดคงเหลือกอนการชําระบัญชี 35,500 35,500 29,000 

สมมติวาสินทรัพยที่เหลือขายไมไดขาดทุน 60,000 บาท (18,000) (18,000) (24,000) 

จายคืนทุน คร้ังที่ 2 17,500 17,500 5,000 
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การบันทึกบัญชีเปนดงันี ้
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x2  เงินสด  150,000 -   

ม.ค. 1 ทุน - อารุม  15,000 -   

  ทุน - อานน  15,000 -   

  ทุน - อาลัย  20,000 -   

                  สินทรัพย    200,000 - 
  ขายสินทรัพยขาดทุน      
  เจาหนี ้  140,000 -   
                  เงินสด    140,000 - 
  จายชําระหนี้      

  ทุน - อารุม  10,500 -   

  ทุน – อานน  9,500 -   

                  เงินสด    20,000 - 
  จายคืนทนุครั้งที่ 1      

มี.ค. 18 เงินสด  40,000 -   

  ทุน - อารุม  12,000 -   

  ทุน - อานน  12,000 -   

  ทุน - อาลัย  16,000 -   

                  สินทรัพย    80,000 - 
  ขายสินทรัพยขาดทุน      
  ทุน - อารุม  17,500 -   

  ทุน – อานน  17,500 -   

  ทุน - อาลัย  5,000 -   

                  เงินสด    40,000 - 
  จายคืนทนุครั้งที่ 2      
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สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x2  เงินสด  40,000 -   

ก.ย. 1 ทุน - อารุม  6,000 -   

  ทุน - อานน  6,000 -   

  ทุน - อาลัย  8,000 -   

                  สินทรัพย    60,000 - 
  ขายสินทรัพยขาดทุน      
  ทุน - อารุม  12,000 -   

  ทุน – อานน  12,000 -   

  ทุน - อาลัย  16,000 -   

                  เงินสด    40,000 - 
  จายคืนทนุครั้งสุดทาย      

 
  2.2.2  บัญชีทุนของหุนสวนบางคนมีไมพอรับผลขาดทุนจากการจําหนาย
สินทรัพย  แตมีบัญชีเงินกูในหางหุนสวน ดังนั้นในการทํางบชําระบัญชีจึงตองโอนบัญชีเงินกู
ของผูเปนหุนสวนมาชดเชยผลขาดทุนกอนที่จะเฉลี่ยผลขาดทุนไปใหผูเปนหุนสวนที่เหลือ  
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ตัวอยางที่ 4.8  จากตัวอยางที่ 4.7 สมมติใหอาลัยมีบัญชีเงินกูในหางหุนสวน ตอไปนี้เปนงบดุล
ของหางหุนสวนสามอา 
 

หางหุนสวนสามอา 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x2 
(หนวย:บาท) 

สินทรัพย   หนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน   
เงินสด 
สินทรัพยอื่น 

 
 
 

10,000 
340,000 

  

- 
- 
 

หนี้สิน 
      เจาหนี้ 
      เงินกู - อาลัย 
สวนของผูเปนหุนสวน 
       ทุน -  อารุม 
       ทุน -  อานน 
       ทุน -  อาลัย 

 
140,000 
10,000 

 
73,000 
72,000 
55,000

   
 

150,000 
 
 
 

200,000 

 
 
- 
 
 
 
- 

รวมสินทรัพย  350,000 - รวมหนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน 350,000 - 

 
 ผูเปนหุนสวนตกลงแบงกําไรขาดทุนกันในอัตราสวน 3 : 3 : 4 ตอมาไดเลิกกิจการ 
โดยขายสินทรัพยเปนงวด ๆ ในระหวางป 25x2 ดังนี้ 
 คร้ังที่ 1  วันที่   1  มกราคม จําหนายสินทรัพยราคา 200,000 บาท ไดเงิน  150,000  บาท 
 คร้ังที่ 2   วันที่ 18  มีนาคม   จําหนายสินทรัพยราคา   80,000 บาท ไดเงิน    40,000  บาท 
 คร้ังที่ 3   วันที่   1 กันยายน  จําหนายสินทรัพยที่เหลือทั้งหมด       ไดเงิน  40,000  บาท 
ใหแสดงงบชําระบัญชีในการเลิกหางหุนสวนและบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป  
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หางหุนสวนสามอา 
งบชาํระบัญช ี

ณ วันที่ 1 กันยายน 25x2 
(หนวย:บาท) 

รายการ สินทรัพย หนี้สิน สวนของผูเปนหุนสวน 

 เงินสด อื่น ๆ  หนี้สิน เงินกูอาลัย ทุน-อารุม ทุน-อานน ทุน- อาลยั 

อัตราสวนแบงกําไรขาดทุน     3/10 3/10 4/10 

ยอดคงเหลือกอนการชําระบัญชี 10,000  340,000 140,000 10,000 73,000 72,000 55,000 

1 ม.ค.จําหนายสินทรัพยและแบงผลขาดทุน 150,000 (200,000) - -  (15,000) (15,000) (20,000) 

 160,000 140,000 140,000 10,000 58,000 57,000  35,000 

จายชําระหนี้สิน (หนี้ภายนอก) (140,000) - (140,000) - - - - 

ยอดคงเหลือ 20,000 140,000  10,000 58,000 57,000 35,000 

จายคืนทุน(งบประกอบการจายคืนทุนครั้งที่ 1) (20,000) -  - (10,500) (9,500) - 

 - 140,000  10,000 47,500 47,500 35,000 

18 มี.ค. จําหนายสนิทรัพยและแบงผลขาดทนุ 40,000 (80,000)  - (12,000) (12,000) (16,000) 

 40,000 60,000  10,000 35,500 35,500 19,000 

จายคืนทุน (งบประกอบการจายคืนทุนครั้งที่ 2) (40,000) -  (5,000) (17,500) (17,500) - 

 - 60,000  5,000 18,000 18,000 19,000 

1 ก.ย. จําหนายสินทรัพยและแบงผลกําไร 40,000 (60,000)  - (6,000) (6,000) (8,000) 

 40,000   5,000 12,000 12,000 11,000 

จายชําระเงินกู - อาลัย (5,000)   (5,000) - - - 

 35,000    12,000 12,000 11,000 

จายคืนทุน (35,000)    (12,000) (12,000) (11,000) 

 

 

 

 



 146 

หางหุนสวนสามอา 
งบประกอบการจายคืนทุนครั้งท่ี 1 

ณ วันท่ี 1 กันยายน 25x2 
(หนวย:บาท) 

รายการ  สวนของผูเปนหุนสวน 

 เงินกู-อาลัย ทุน- อารุม ทุน- อานน ทุน- อาลัย 

อัตราสวนแบงกําไรขาดทุน  3/10 3/10 4/10 

ยอดคงเหลือกอนการชําระบัญชี 10,000 58,000 57,000 35,000 

โอนเงินกู-อาลัย ไปบัญชีทุน-อาลัย (10,000) - - 10,000 

ยอดคงเหลือกอนการชําระบัญชี  58,000 57,000 45,000 

สมมติวาสินทรัพยที่เหลือขายไมไดขาดทุน 140,000 บาท  (42,000) (42,000) (56,000) 

  16,000 15,000 (11,000) 

เฉลี่ยผลขาดทุนของอาลัยไปใหผูเปนหุนสวนที่เหลือ  (5,500) (5,500) 11,000 

จายคืนทุน คร้ังที่ 1  10,500 9,500 - 

 
หางหุนสวนสามอา 

งบประกอบการจายคืนทุนครั้งท่ี 2 
ณ วันท่ี 1 กันยายน 25x2 

(หนวย:บาท) 

รายการ  สวนของผูเปนหุนสวน 

 เงินกู-อาลัย ทุน- อารุม ทุน- อานน ทุน- อาลัย 

อัตราสวนแบงกําไรขาดทุน  3/10 3/10 4/10 

ยอดคงเหลือกอนการชําระบัญชี 10,000 35,500 35,500 19,000 

 (10,000)   10,000 

ยอดคงเหลือกอนการชําระบัญชี  35,500 35,500 29,000 

สมมติวาสินทรัพยที่เหลือขายไมไดขาดทุน 60,000 บาท  (18,000) (18,000) (24,000) 

จายคืนทุน คร้ังที่ 2  17,500 17,500 5,000 
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จากงบจายคืนทุนครั้งที่ 2 ทุน - อาลัยไดรับคืน 5,000 บาท แตเนื่องจากสิทธิที่ไดรับ
คืนทุน มีสวนหนึ่งมาจากเงินกู - อาลัย ดังนั้นในการจายคืนทุนจึงตองนําไปจายชําระหนี้ คือ 
เงินกู กอน ถามีเงินเหลือจึงจะนํามาจายคืนทุนได 

การบันทึกบัญชีเปนดงันี ้
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x2  เงินสด  150,000 -   

ม.ค. 1 ทุน - อารุม  15,000 -   

  ทุน - อานน  15,000 -   

  ทุน - อาลัย  20,000 -   

                  สินทรัพย    200,000 - 
  ขายสินทรัพยขาดทุน      
  เจาหนี ้  140,000 -   
                  เงินสด    140,000 - 
  จายชําระหนี้      

  ทุน - อารุม  10,500 -   

  ทุน - อานน  9,500 -   

                  เงินสด    20,000 - 
  จายคืนทนุครั้งที่ 1      

มี.ค. 18 เงินสด  40,000 -   

  ทุน - อารุม  12,000 -   

  ทุน - อานน  12,000 -   

  ทุน - อาลัย  16,000 -   

                  สินทรัพย    80,000 - 
  ขายสินทรัพยขาดทุน      
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สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x2  ทุน - อารุม  17,500 -   

มี.ค. 18 ทุน – อานน  17,500 -   

  เงินกู - อาลัย  5,000 -   

                  เงินสด    40,000 - 
  จายคืนทนุครั้งที่ 2      

ก.ย. 1 เงินสด  40,000 -   

  ทุน - อารุม  6,000 -   

  ทุน - อานน  6,000 -   

  ทุน - อาลัย  8,000 -   

                  สินทรัพย    60,000 - 
  ขายสินทรัพยขาดทุน      
  ทุน - อาลัย  5,000 -   

                  เงินสด    5,000 - 
  จายชําระเงินกู - อาลัย      

  ทุน - อารุม  12,000 -   

  ทุน – อานน  12,000 -   

  ทุน - อาลัย  11,000 -   

                  เงินสด    35,000 - 
  จายคืนทนุครั้งสุดทาย      
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สรุป 
 
 การเลิกหางหุนสวน เปนการเลิกการประกอบการคาโดยสิ้นเชิงโดยการจําหนาย
สินทรัพยที่มีอยูทั้งหมดเพื่อนําเงินไปชําระหนี้สินและจายคืนทุนใหแกผูเปนหุนสวนตอไป และ
ตองทํางบชําระบัญชี ซ่ึงจัดทําโดยผูชําระบัญชีที่แตงตั้งขึ้นจากผูเปนหุนสวนในการเลิกกิจการ
เพื่อใหถูกตองตามกฎหมาย การชําระบัญชี เปนขั้นตอนของการเลิกหางหุนสวน  มี 2 วิธี คือ 
การชําระบัญชีและจายคืนทุนครั้งเดียวภายหลังจากสินทรัพยทั้งหมดของหางหุนสวนไดถูก
จําหนายแลว และการชําระบัญชีและจายคืนทุนเปนงวด ๆ กอนสินทรัพยของหางหุนสวนจะ
จําหนายไดหมด ซ่ึงมีขั้นตอน 4 ขั้นตอนในการชําระบัญชี ไดแก จําหนายสินทรัพยทั้งหมดของ
หางหุนสวน และแบงผลกําไรขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยไปยังบัญชีทุนของผูเปน
หุนสวน จายคาใชจายในการชําระบัญชี จายชําระหนี้สินของหางหุนสวนซึ่งตองชําระหนี้
ภายนอกกอนแลวจึงชําระหนี้ภายใน และจายเงินสดคืนทุนใหแกผูเปนหุนสวน 

การชําระบัญชีและจายคืนทุนครั้งเดียวภายหลังจากสินทรัพยทั้งหมดของหาง
หุนสวนไดถูกจําหนายแลว มีหลักในการชําระบัญชี โดยจะตองขายสินทรัพยที่มีอยูทั้งหมด 
กําไรหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพยนั้นจะตองนํามาแบงใหกับผูเปนหุนสวนตามอัตราสวน
แบงกําไรขาดทุน แลวจึงจายคาใชจายในการชําระบัญชีรวมทั้งจายชําระหนี้ภายนอกที่มีอยูให
หมดกอน จึงจายชําระหนี้ภายในเงินที่เหลือจึงจายคืนทุนใหแกผูเปนหุนสวนตามสวนที่จะไดรับ 

 การชําระบัญชีและจายคืนทุนเปนงวด ๆ กอนสินทรัพยของหางหุนสวนจะจําหนาย
ไดหมด มีหลักในการจายคืนทุนคลายกับการจายเงินสดคืนทุนงวดเดียว แตแตกตางกันตรง
สินทรัพยที่มี่อยูนั้นไมสามารถขายครั้งเดียวไดหมด ดังนั้นในการขายแตละงวดการชําระบัญชี
ยังคงปฏิบัติเหมือนเดิม และจะคืนทุนทุกครั้งที่จายชําระหนี้ภายนอกหมดแลวมีเงินสดเหลืออยู 
โดยในการคืนเงินแตละงวดตองทํางบประกอบการจายคืนทุน โดยสมมติวาสินทรัพยที่เหลืออยู
ขายไมได ถือเปนสวนขาดทุนแลวเฉลี่ยผลขาดทุนไปยังบัญชีทุนของผูเปนหุนสวน ซ่ึงจะจายคืน
ทุนใหเฉพาะผูที่มียอดเครดิตในบัญชีทุนเทานั้น 
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แบบฝกหดัทายบท 
 

1.  การเลิกหางหุนสวน หมายถึงอะไรทําไดกี่วิธีอะไรบาง 
2.  ผูชําระบัญชีเกี่ยวของกับการเลิกหางหุนสวนอยางไร 
3.  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1055 1056 และ 1057 กลาวถึงเหตุผลในการ   
เลิกหางหุนสวนโดยสรุปมีอะไรบาง 
4. แอน ตาย นก เปนหุนสวนกันรวมกันจัดตั้งเปนหางหุนสวนสามพี่นอง แบงกําไรขาดทุน
เทากันไดประกอบการคารวมกนมาเปนเวลาหลายป ตอมาเศรษฐกิจของประเทศไมดีทําให    
หางหุนสวนสามพี่นองประสบกับปญหาขาดทุน จึงตกลงเลิกกิจการเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 25x1 
หลังจากปดบัญชีคร่ึงป หาผลการดําเนินงานแลวงบดุลของหางหุนสวนปรากฏดังนี้ 

หางหุนสวน สามพี่นอง 
งบดุล 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 25x1 
(หนวย:บาท) 

สินทรัพย หนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน 

สินทรัพยหมนุเวยีน หนี้สินหมนุเวยีน 

     เงินสด                                               60,000      เจาหนี้                  100,000 

     ลูกหนี้ (สุทธิ)                                  140,000      ตั๋วเงินจาย              40,000              140,000 

     สินคาคงเหลือ                                 100,000      เงินกู – แอน  10,000 

ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกผูเปนหุนสวน      เงินกู – ตาย   30,000                40,000 

     กระแสทุน – นก                               20,000 สวนของผูเปนหุนสวน 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ      ทุน – แอน            180,000 

     สินทรัพยถาวร (สุทธิ)                     400,000      ทุน – ตาย             180,000 

      ทุน – นก              180,000              540,000   

                                                     720,000  720,000 
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 ผูชําระบัญชีไดดําเนินการขายสินทรัพยที่มีอยูทั้งสิ้นในครั้งเดียวไดเงินสุทธิ    
340,000 บาท เสียคาใชจายในการชําระบัญชีจํานวน 30,000  บาท 
ใหทํา  1.  งบชําระบัญชีของหางหุนสวนสามพี่นอง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 25x1 
                 2.  บันทึกรายการเกี่ยวกับการชําระบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 
 
5.  ดี จัง  และเลย เปนหุนสวนกัน แบงกําไรขาดทุนกัน 50% 30%  และ20% ตามลําดับ หางหุนสวน
ไดปดบัญชีทุกวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป ตอมาทั้งสามคนมีความเห็นสอดคลองกันที่จะเลิก
กิจการหางหุนสวนรวมการคาในวันที่ 31 กรกฎาคม 25x2 งบดุลในวันนี้ปรากฏดังนี้ 

หางหุนสวน สามการคา 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 25x2 
(หนวย : บาท) 

สินทรัพย หนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน 

เงินสด                                                    37,500 เจาหนี้                                                    54,000 

สินทรัพย (สุทธิ)                                  500,000 คาใชจายคางจาย                                      3,500 

 เงินกู – ดี                                                24,000 

 เงินกู – จัง                                              16,000 

 ทุน – ดี                                                120,000 

 ทุน – จัง                                               150,000 

 ทุน – เลย                                             170,000

                                                            537,500                                                             537,500 
 
 หางหุนสวนไดดําเนินการขายสินทรัพยที่มีอยูทั้งหมดได  370,000 บาท โดยเสีย
คาใชจายในการเลิกกิจการเปนเงิน 13,000  บาท 
ใหทํา  1.  งบชําระบัญชี วันที่ 31 กรกฎาคม 25x1 
            2.  บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปเกี่ยวกับการชําระบัญชี 
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7.  เจ พลอย พี เปนหุนสวนกันแบงกําไรขาดทุนกันในอัตราสวน 3 : 2 : 5 ไดรวมกันจัดตั้งหาง
หุนสวนสามหลาน มาเปนเวลาหลายป การดําเนินงานในระยะหลัง ๆ ไมประสบผลสําเร็จ
เทาที่ควร จึงไดตกลงรวมกันที่จะเลิกกิจการในวันที่ 31 ธันวาคม 25x3 โดยมีงบดุลปรากฏดังนี้ 

หางหุนสวน สามหลาน 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x3 
(หนวย : บาท) 

สินทรัพย 

เงินสด  30,000 

ตั๋วเงินรับ  120,000 

ลูกหนี้ 90,000  

หัก   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 9,000 81,000 

สินคา  129,000 

อาคาร 550,000  

หัก คาเสื่อมราคาสะสม - อาคาร 110,000 440,000

  800,000 

หนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน 

เจาหนี้การคา  86,000 

เจาหนี้เงินกู  300,000 

เงินกู – พลอย  14,000 

ทุน - เจ 100,000  

ทุน - พลอย 60,000  

ทุน - พี 240,000 400,000

             800,000 
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หางหุนสวนไดดําเนินการขายสินทรัพยที่มีอยูทั้งหมดภายในวันเดียวไดเงินสด
ทั้งส้ิน 400,000 บาท จึงไดดําเนินตามขั้นตอนของการชําระบัญชี มีคาใชจายเกิดขึ้นจํานวน 
20,000 บาท ปรากฏวา พลอยสามารถนําเงินสดมาชําระสวนขาดของตนได แต เจ ไมสามารถนํา
เงินมาชําระสวนขาดได เพราะเปนบุคคลมีหนี้สินลนพนตัว 
ใหทํา  1. งบชําระบัญชีในวันเลิกกิจการหางหุนสวน 
 2. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 

 
8.  ตอไปนี้เปนงบดุลกอนการเลิกหางหุนสวนสามตอ ณ วันที่ 31 มีนาคม 25x3 ซ่ึงมีนายตอ  
นายแตน และนายเตา เปนหุนสวนกันแบงกําไรขาดทุนในอัตราสวน 2 : 3 : 4 

หางหุนสวน สามตอ 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 เมษายน 25x3 
(หนวย : บาท) 

สินทรัพย หนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน 

เงินสด                                                  100,000 เจาหนี้                                                  180,000 

สินทรัพยอ่ืน ๆ  (สุทธิ)                        400,000 เงินกู – นายแตน                                    20,000 

 ทุน – นายตอ                      20,000 

 ทุน – นายแตน                  120,000 

 ทุน – นายเตา                    160,000      300,000

                                                            500,000                                                             500,000 
 

ผูเปนหุนสวนทั้งสามไดตกลงเลิกกิจการเมื่อวันที่ 3 เมษายน 25x3 โดยการขาย
สินทรัพยและจายคืนทุนเปนงวดและกรณีที่หุนสวนคนใดมียอดทุนคงเหลือทางดานเดบิต
สามารถนําเงินมาชําระสวนขาดได การขายสินทรัพยมีดังนี้ 
 วันที่ 5   พฤษภาคม ขายสินทรัพยมูลคา100,000  บาท ไดเงิน  118,000 บาท 
 วันที่ 20 พฤษภาคม ขายสินทรัพยที่เหลือไดเงิน  274,000  บาท 
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ใหทํา  1. งบแสดงการชําระบัญชี 
    2. แสดงการคํานวณการจายคืนทุน 
 3. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 
 
9.  เริง ราญ รวย รอง เปนหุนสวนกัน ดําเนินกิจการคาเปนหางหุนสวน รํ่ารวย โดยประสบ
ผลสําเร็จในการคาดวยดีเสมอมา ตอมาปรากฏวาเริง และ ราญ ไมสามารถรวมดําเนินการคาใน
หางหุนสวนไดอีกตอไป หุนสวนทั้งสี่จึงไดตกลงเลิกกิจการหางหุนสวนในวันที่ 1 กันยายน 
25x3 โดยมียอดคงเหลือของบัญชีสินทรัพย หนี้สิน และทุน ดังนี้ 
 

สินทรัพยสุทธิ 348,000 

หนี้สิน 100,000 

เงินกู - เริง 20,000 

ทุน – เริง 54,000 

ทุน – ราญ 100,000 

ทุน - รวย 42,000 

ทุน - รอง 44,000 
 
 หางหุนสวนไดดําเนินการขายสินทรัพยที่มีอยูทั้งหมด ยกเวนเงินสด จํานวน 12,000 บาท 
ทุกครั้งที่มีการขายสินทรัพยไดดําเนินการคืนทุนใหแกผูเปนหุนสวนเทาที่มีเงินสดอยู โดยมี
รายละเอียดของการขายสินทรัพยในแตละครั้งดังนี้ 
 

วันที่ขายสินทรัพย ราคาสินทรัพยตามบัญชี จํานวนเงินที่ขายได 

  1 ก.ย. 25x3 168,000 108,000 

20 ต.ค. 25x3 140,000 100,000 

  7 พ.ย. 25x3   32,000   24,000 

31 ธ.ค. 25x3    8,000     2,000 
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 ผูเปนหุนสวนทั้งหมดไดตกลงแบงกําไรขาดทุนกันดังนี้ คือ เริง 20% ราญ 40% รวย 
10% และ รอง 30% 
ใหทํา : 1. งบชําระบัญชี ในการเลิกกิจการของหางหุนสวน 
    2. แสดงการคํานวณการจายคืนทุนในแตละครั้ง 
 3. บันทึกรายการเลิกกิจการหางหุนสวนในสมุดรายวันทั่วไป 
 
10.  แด จัง กึม เปนหุนสวนกันแบงกําไรขาดทุน ในอัตรา 1 : 2 : 2  ไดตกลงที่จะเลิกกิจการเมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 25x3  งบดุลกอนเลิกกิจการมีดังนี้  

หางหุนสวนเกาหลี 
งบดุล 

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 25x3 
(หนวย : บาท) 

สินทรัพย หนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน 

เงินสด                                                  114,000 เจาหนีก้ารคา                                     51,400 

ลูกหนี้                                    50,000 คาใชจายคางจาย                                  8,600 

หัก   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   10,000     40,000 กระแสทุน – แด            40,000 

สินคาคงเหลือ                                        89,000 กระแสทุน – จงั             32,000 

ที่ดิน                                                    180,000 กระแสทุน – กึม           48,0000     120,000 

อาคาร                                250,000 ทุน – แด                       110,000 

หัก  คาเสื่อมราคาสะสม      75,000     175,000 ทุน – จัง                        180,000 

อุปกรณสํานักงาน               70,000 ทุน – กึม                       170,000     460,000 

หัก  คาเสื่อมราคาสะสม      28,000        42,000 

                                                            640,000 

 

                                                       640,000 
 
 ผูเปนหุนสวนไดแตงตั้งผูชําระบัญชีเสียคาใชจายในการชําระบัญชีจํานวน 4,000 บาท 
โดยดําเนินการขายสินทรัพยและจายคืนทุนทุกครั้งที่มีการขายสินทรัพยดังนี้ 
 พ.ค. 5  ขายที่ดินอาคารและอุปกรณไดเงิน  220,000 บาท เสียคานายหนา 5% 
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 มิ.ย. 25  จายชําระหนี้ภายนอก 
 ก.ค. 11 เก็บเงินจากลูกหนี้ไดทั้งหมดสวนสินคาขายไดเงิน 30,000 บาท 
 
ใหทํา  1. งบชําระบัญชี 
    2. แสดงการคํานวณการจายคืนทุนในแตละงวด 
 3. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 
 

 


