
บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาคนควาเร่ือง แนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับกิจการเชาซ้ือรถยนต ตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สัญญาเชา  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีเกี่ยวกับกิจการเชาซ้ือรถยนตตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2550 ) เร่ือง 
สัญญาเชาโดยการศึกษาคร้ังนี้ทําการศึกษาคนควาแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับ การรับรูรายได
และคาใชจาย การตีราคาสินคา การจัดทํารายงานงบการเงิน และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน  
จากมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สัญญาเชา โดยจะมุงเนนการบัญชีสําหรับ
กิจการเชาซ้ือรถยนตทางดานผูใหเชาซ้ือ และการศึกษาการปฏิบัติงานของกิจการเชาซ้ือรถยนตท่ี
เจาของสินคาเปนผูใหเชาซ้ือเองโดยตรง และบริษัทการเงินท่ีเปนผูใหเชาซ้ือ ในการศึกษาคร้ังนี้ยัง
ศึกษาตัวอยางงบการเงินระหวางกาลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป 
 
สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาคนควาเร่ือง แนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับกิจการเชาซ้ือรถยนต ตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สัญญาเชา สามารถสรุปผลการศึกษา ไดดังนี้ 
 1. การรับรูรายไดและคาใชจาย เปนไปตามท่ีมาตรฐานการบัญชีไดกําหนดไว นั่นคือ  
 1.1 การรับรูรายไดทางการเงิน ผูใหเชาจะตองปนสวนรายไดทางการเงินตลอดอายุ
ของสัญญาเชาดวยเกณฑท่ีเปนระบบและสมเหตุสมผล การปนสวนรายไดตองข้ึนอยูกับรูปแบบที่
สะทอนใหเห็นถึงผลตอบแทนที่คงท่ีในแตละงวดของเงินลงทุนสุทธิของผูใหเชาซ่ึงคงเหลือตาม
สัญญาเชาการเงิน  
 1.2 ผูใหเชาท่ีเปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายทําใหเกิดรายได 2 ประเภทคือกําไรหรือ
ขาดทุนท่ีเกิดจากการขายเปนราคาขายปกติของสินทรัพยท่ีใหเชา และ รายไดทางการเงินตลอดอายุ
ของสัญญาเชา  ตนทุนทางตรงเร่ิมแรกหรือคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการตอรองและทําสัญญาเชาการเงิน
ของผูใหเชาท่ีเปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย ตองรับรูเปนคาใชจาย เม่ือมีการรับรูกําไรจาการขายใน
วันท่ีสัญญาเชามีผลบังคับใช เนื่องจากตนทุนดังกลาวมักจะเกี่ยวของกับกําไรจากการขาย 
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 1.3 ผูใหเชาท่ีมิใชเปนเปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย จะเกิดรายไดประเภทเดียว คือ
รายไดทางการเงินตลอดอายุของสัญญาเชา  ตนทุนทางตรงเร่ิมแรก เชน คานายหนาและ
คาธรรมเนียมทางกฎหมาย แตไมรวมถึงคาใชจายดําเนินงาน เชน คาใชจายในการขายและคาใชจาย
การตลาด ตนทุนทางตรงเร่ิมแรกมักเกิดข้ึนในการตอรองหรือการเตรียมสัญญาเชาและจะรับรูเปน
สวนหนึ่งของลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินโดยไมตองบันทึกเปนรายการแยกตางหาก  
 2. การจัดช้ันลูกหนี้และการกันเงินสํารอง   ตามมาตรฐานการบัญชีจะกําหนด
รายละเอียดใหเปดเผยขอมูลในงบการเงินเกี่ยวกับคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ี
ลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชาท่ีคาดวาจะเก็บไมได ซ่ึงกิจการใหเชาซ้ือไดจัดทําตามท่ีมาตรฐานการ
บัญชีกําหนด แตการจัดช้ันลูกหนี้และการกันเงินสํารองตามมาตรฐานการบัญชีมิไดกลาวถึง ในทาง
ปฏิบัติแลวกิจการใหเชาซ้ือรถยนตจะมีแนวทางการจัดช้ันลูกหนี้และการกันเงินสํารองแตกตางกัน
ออกไปแลวแตนโยบายของแตละบริษัท 
 3. การคํานวณดอกเบ้ียท่ีเกิดจากการเชาซ้ือ เปนไปตามท่ีมาตรฐานการบัญชีกําหนด 
นั่นคือ การรับรูรายไดทางการเงินท่ีสะทอนถึงอัตราผลตอบแทนคงท่ีในแตละงวด ซ่ึงคํานวณจาก
เงินลงทุนสุทธิของผูใหเชาท่ียังไมไดรับตามสัญญาเชา  การคํานวณดอกเบ้ียรับจะใชตารางเงินรายป 
(Annuity) ในการคํานวณจํานวนเงินงวดท่ีตองชําระในแตละงวด 
 4. การรับสินคาแลกเปล่ียน เปนไปตามท่ีมาตรฐานการบัญชีกําหนด นั่นคือ ตนทุน
เร่ิมแรกหรือคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการตอรองและทําสัญญาซ้ือของผูใหเชาท่ีเปนผูผลิตหรือผูแทน
จําหนาย ตองรับรูเปนคาใชจาย ณ วันท่ีสัญญาเชามีผลบังคับใช เนื่องจากตนทุนดังกลาวมักจะ
เกี่ยวของกับกําไรจากการขายของผูใหเชาท่ีเปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย  การรับสินคาแลกเปล่ียน 
จะเกิดเฉพาะ กิจการท่ีผูใหเชาซ้ือเปนเจาของรถยนตหรือตัวแทนจําหนายเทานั้น ราคาท่ีคิดให
สําหรับรถยนตใชแลวมักจะสูงกวาราคาท่ีแทจริงเพื่อจูงใจใหลูกคาตัดสินใจเชาซ้ือรถยนตใหม 
ดังนั้นทําใหเกิดสวนเกิน และบันทึกเปนบัญชีคาใชจายหักจากยอดขาย 
 5. การปดบัญชีกอนครบกําหนดสัญญา ตามมาตรฐานการบัญชีไดกําหนดแนวทางการ
รับรูรายไดทางการเงิน ผูใหเชาตองปนสวนรายไดทางการเงินตลอดอายุของสัญญาเชา และ
กําหนดใหผูใหเชาตองรับรูลูกหนี้สัญญาเชาซ้ือเปนลูกหนี้ในงบดุล ดังนั้นเม่ือ มีการปดบัญชีกอน
ครบกําหนดสัญญาเชาซ้ือ หมายถึง สัญญาเชาซ้ือส้ินสุดลงกอนวันครบกําหนดสัญญา ลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาคงเหลือก็จะหมดไป รายไดทางการเงินคงเหลือจะรับรูเปนรายไดท้ังจํานวน แตในทาง
ปฏิบัติกิจการผูใหเชาซ้ือจะใหสวนลดแกผูเชาซ้ือ ดังนั้น การรับรูรายไดในกรณีท่ีสัญญาเชาซ้ือ
ส้ินสุดลง จะเทากับ รายไดทางการเงินคงเหลือ หัก สวนลดท่ีใหแกผูเชาซ้ือ 
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 6. การโอนสิทธิการเชาซ้ือตามสัญญาใหบุคคลอ่ืน   เปนไปตามมาตรฐานการบัญชี
กําหนดไว นั่นคือแนวทางการรับรูรายไดทางการเงิน ผูใหเชาตองปนสวนรายไดทางการเงินตลอด
อายุของสัญญาเชา และกําหนดใหผูใหเชาตองรับรูลูกหนี้สัญญาเชาซ้ือเปนลูกหนี้ในงบดุล ดังนั้น
เม่ือมีการโอนสิทธิการเชาซ้ือตามสัญญาใหบุคคลอ่ืน  ลูกหนี้ตามสัญญาเชาคงเหลือและ รายไดทาง
การเงินคงเหลือเดิมก็จะหมดไป และจะเร่ิมตนการบันทึกการรับรูสัญญาใหมตามแนวปฏิบัติของ
มาตรฐานการบัญชีตอไป 
 7. การผิดสัญญาและการยึดคืนสินคา  เปนไปตามมาตรฐานการบัญชี นั่นคือมาตรฐาน
การบัญชีไดกําหนดแนวทางการรับรูรายไดทางการเงิน ผูใหเชาตองปนสวนรายไดทางการเงิน
ตลอดอายุของสัญญาเชา และกําหนดใหผูใหเชาตองรับรูลูกหนี้สัญญาเชาซ้ือเปนลูกหนี้ในงบดุล 
ดังนั้นเม่ือ มีการผิดสัญญาและการยึดคืนสินคา จะมีการบอกเลิกสัญญา ดังนั้นสัญญาเชาซ้ือส้ินสุด
ลง จะหยุดรับรูรายไดทางการเงิน ลูกหนี้ตามสัญญาเชาคงเหลือและ รายไดทางการเงินคงเหลือก็จะ
โอนไปยังบัญชีทรัพยรอการขาย และการขายรถที่ยึดคืน ถาหากราคาขายน้ันตางจากราคาตามบัญชี
ที่บันทึกไวในทรัพยสินรอการขาย ก็จะรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน สวนการ
ประมูลขาย ถาหากราคาประมูลขายนั้นตํ่ากวาราคาตามบัญชีท่ีบันทึกไวในทรัพยสินรอการขาย จะ
เรียกสวนตางเพ่ิมจากผูเชาซ้ือ แตถาหากราคาขายน้ันสูงกวาราคาตามบัญชีท่ีบันทึกไวในทรัพยสิน
รอการขาย จะคืนสวนตางใหผูเชาซ้ือ  
 8. การตีราคาสินคา  เปนตามมาตรฐานการบัญชี  นั่นคือ ทรัพยสินรอการขาย(รถยึด)  
จะใชราคาของยอดลูกหนี้คงเหลือสุทธิ หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับจากการขายสินทรัพย แลวแตอยาง
ใดจะตํ่ากวา และตองมีการพิจารณาการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย เม่ือมีขอบงช้ีวา ทรัพยสิน
รอการขายเกิดการดอยคา 
 9. การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน เปนไปตามมาตรฐาน นั่นคือ  
  9.1 การแสดงรายการในงบดุล  
 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือ แสดงดวยยอดสุทธิของยอดลูกหนี้ตามบัญชี หัก ดวย
รายไดดอกเบ้ียรอการรับรู คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ และตนทุนเร่ิมแรกรอตัดจาย  
 ทรัพยสินรอการขาย  (รถยนตท่ียึดคืนจากลูกหนี้เชาซ้ือ) แสดงดวยราคาตาม
บัญชีเปรียบเทียบกับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ แลวแตอยางใดจะตํ่ากวา 
  9.2 การแสดงรายการในงบกําไรขาดทุน 
   การขายโดยใหเชาซ้ือจะใชวิธีการบัญชีตามเกณฑคงคางซ่ึงเปนวิธีท่ีถือวากําไร
ข้ึนตนเกิดข้ึนในงวดท่ีมีการขายการวัดผลการดําเนินงานของกิจการใหเชาซ้ือรถยนต จะตอง
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คํานึงถึงแนวความคิดในเร่ืองการจับคูของรายไดและคาใชจาย กลาวคือ คาใชจายท่ีนํามา
เปรียบเทียบกับรายไดในงวดใดๆ ควรจะเปนคาใชจายท่ีกอใหเกิดรายไดในงวดเดียวกัน 
  9.3 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
   สําหรับกิจการใหเชาซ้ือรถยนต ผูใหเชาตองเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมจากการ
เปดเผยขอมูลตามปกติ ดังนี้  
   9.3.1 นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรูรายไดจากสัญญาเชาซ้ือ ตนทุนเร่ิมแรก 
การตีราคาทรัพยสินรอการขาย  และการต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
   9.3.2 การกระทบยอดระหวางผลรวมของเงินลงทุนข้ันตนตามสัญญาเชากับ
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชาสําหรับระยะเวลาสามชวง คือ 
ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่งป ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป และระยะเวลาท่ีเกินหาป 
 9.3.3 รายไดทางการเงินรอการรับรู 
 การปฏิบัติชวงเปล่ียนแปลงตามมาตรฐานการบัญชี กําหนดใหกิจการรับรูรายได
ดอกเบ้ียดวยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง โดยใชวิธีปรับยอนหลัง สําหรับสัญญาเชาซ้ือคงเหลือยกมาท่ี
เปนสัญญาเชาซ้ือท่ีมีระยะเวลาส้ัน (3-4 ป) และใชวิธีผลรวมตัวเลขในการคํานวณจะใชวิธีเดิมใน
การคํานวณดอกเบ้ียรับตอไป แตถาสัญญาเชาซ้ือคงเหลือยกมาท่ีเปนสัญญาเชาซ้ือท่ีมีระยะเวลาเกิน
กวา 4 ป จะใชมูลคาตามบัญชีคงเหลือ ณ วันบังคับใชเปนยอดเร่ิมตนในการตัดบัญชีตามวิธีอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคร้ังนี้  ผูศึกษาขอเสนอแนะขอคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติทางการบัญชีของกิจการเชาซ้ือรถยนต  ดังนี้ 
 1. การจัดทําบัญชีของธุรกิจเชาซ้ือ มีข้ันตอนท่ีซับซอน โดยเฉพาะในการคํานวณรายได
ดอกเบ้ียรอการรับรู การรับรูดอกเบ้ียตลอดสัญญา  ดังนั้นควรจะนําระบบสารสนเทศทางการบัญชี
มาใช เพื่อชวยในการปฏิบัติงานซ่ึงจะทําใหไดขอมูลท่ีถูกตองและปองกันขอผิดพลาดของขอมูล
ทางการบัญชี 
 2. รายงานทางการเงิน  ควรจะมีการจัดทํารายงานอ่ืนๆ ท่ีเปนไปตามความตองการของ
ผูบริหาร เพื่อใหผูบริหารสามารถนําไปใชเพื่อตัดสินใจในการบริหารงานได 
 3. การรับตีแลกรถยนตใชแลว (รถยนตเกา)  ถากิจการรับแลกเปล่ียนรถยนตไวเอง
อาจจะกอใหเกิดปญหายุงยากตามมา เชน คาใชจายในการซอมแซม   คาบํารุงรักษา  และเนื่องจาก
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รถยนตใชแลวไมเปนท่ีตองการของตลาดอาจกอใหเกิดปญหาทําใหมียอดสินคาคงเหลือสูงไมมีการ
หมุนเวียน ดังนั้นเพื่อขจัดปญหาดังกลาว ควรจะใหพอคารถมือสองเปนผูรับซ้ือแทน 
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการศึกษาในคร้ังตอไป 
 1.  การศึกษาในคร้ังนี้มุงเนนศึกษาถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับกิจการเชาซ้ือ
รถยนตตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2550 ) เร่ือง สัญญาเชา ทางดานผูใหเชาซ้ือ 
เทานั้น อีกท้ังมีขอจํากัดของเวลาและขอจํากัดของกิจการที่ทําการศึกษา เนื่องจากมาตรฐานการ
บัญชีฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2550 ) เร่ือง สัญญาเชา นี้มีผลบังคับใชสําหรับสัญญาเชาทุกประเภทท่ีมี
วันเร่ิมตนสัญญาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป  ดังนั้นจึงไดศึกษาตัวอยางงบการเงิน
ระหวางกาลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไปเพิ่มเติม ดังนั้นในโอกาสตอไปควรศึกษา แนว
ปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการเชาซ้ือรถยนตตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2550 ) 
เร่ือง สัญญาเชา ท้ังทางดานผูเชาและผูใหเชา  เพื่อท่ีจะไดทราบถึงวิธีการทางบัญชีท้ังทางดานผูเชา
และผูใหเชา  
 2.  ควรมีการศึกษาแนวปฏิบัติทางดานภาษีอากรเกี่ยวกับกิจการเชาซ้ือ เนื่องจาก
ผูประกอบการตองมีการจดทะเบียนเปนผูประกอบการในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม  รวมถึงแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีและทางการภาษีอากรจะมีขอเหมือนและแตกตางกันในหลายประเด็น 
 


