
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ในอดีต ปจจัยพื้นฐาน 4 คือ ท่ีอยูอาศัย เคร่ืองนุงหม อาหาร และยารักษาโรค เปนส่ิงท่ีผูบริโภคมี
ความจําเปนท่ีจะตองแสวงหาเพ่ือตอบสนองตอความจําเปนพื้นฐานของตนเองในการดํารงชีพ แตใน
ปจจุบัน ส่ิงอํานวยความสะดวกก็เปนสินคาและบริการอีกประเภทหนึ่งท่ีไดเขามามีบทบาทตอการ
ดํารงชีพของผูบริโภค โดยเฉพาะอยางยิ่งความจําเปนท่ีจะตองเดินทางในชีวิตประจาํวนัไมวาจะเปน
การเดินทางไปทํางานหรือสงบุตรหลานไปโรงเรียน ซ่ึงทําใหผูบริโภคจําเปนตองหาพาหนะไวใชใน
การดําเนนิชีวติประจําวนั ดงันั้น รถยนตเปนทรัพยสินอยางหนึ่งท่ีใชเปนพาหนะในการเดินทางและ
ขนสง ซ่ึงมีความจําเปนมากในการดํารงชีวติในยุคปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมเมือง ประเทศ
ไทยเร่ิมมีการประกอบรถยนตและจําหนายเม่ือป พ.ศ.2504 โดยมีจาํนวนการประกอบและจําหนาย
เพียง 525 คัน และไดเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ จนกระท่ังป พ.ศ.2510 มีจํานวนประมาณ 12,000 คัน ในป พ.ศ.
2520   เพิ่มเปน 68,000 คัน และป 2530 เพิ่มเปน 98,000 คัน หลังจากนั้นก็มีการเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีสูง
มาก จนถึงป พ.ศ.2533 เพิ่มเปน 300,000 คันเพิ่มข้ึนกวา 200 % ในระยะเวลา 3 ป เหตุเพราะในชวง
ดังกลาวมีการขยายตัวทางเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศอยางมาก กลาวคือผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติภายในประเทศ (GDP) เพิ่มข้ึนถึง รอยละ 10.5 

จังหวดัเชียงใหมเปนจังหวดัใหญและเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของภาคเหนือมีการ
อพยพหล่ังไหลของประชาชนจากจังหวัดอ่ืนเขามาประกอบธุรกิจอยูอยางตอเนื่อง จากขอมูลจํานวน
ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหมในป พ.ศ.2540 มีจํานวนถึง 188,072 คน และมีจํานวน
ครัวเรือนถึง 62,827 ครัวเรือนซ่ึงนับวาประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงใหมมีความหนาแนน
คอนขางมาก จึงยอมทําใหเกิดปญหาตาง ๆ รวมท้ังปญหาจราจร ติดขัดเพิ่มมากข้ึนตามมา ซ่ึงจะ
สงผลทําใหมีความตองการซึ่งรถยนตใหมเพิ่มมากข้ึนตามมาอยางตอเนื่อง และดวยระบบขนสง
มวลชนของจังหวัดเชียงใหม ยังไมเปนท่ีนยิมของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม สังเกตไดจากระบบ
ขนสงในจังหวัดเชียงใหมท่ีไดนํารถเมลมาใหบริการ ยงัไมประสบความสําเร็จเทาใดนกั ประชาชน 
สาเหตุเนื่องมาจาก เสนทางการเดินรถยงัไมครอบคลุมในพื้นท่ี หรือจุดรับผูโดยสารบางท่ียังไม
ชัดเจน รวมถึงระยะเวลาท่ีใชในการรอคอยนานเกินไป จึงทําใหประชาชนในจังหวัดเชียงใหม 
จําเปนท่ีจะตองใชรถยนตสวนตัวเพื่อสะดวกในการเดินทาง
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ผลจากการที่ระดับราคารถยนตใหม ตลอดจนอัตราดอกเบี้ยเงินผอนสําหรับรถยนตใหมลดลง จึง
ทําใหมีกลุมผูบริโภคกลุมใหมซ่ึงแตเดิมอาจมีรายไดไมเพียงพอท่ีจะซ้ือหาได รวมทั้งผูบริโภคกลุม
เดิมท่ีมีความสามารถซ้ือไดอยูแลว ก็จะมีความสามารถในการซ้ือไดเพิ่มมากข้ึน รวมท้ังปจจัย
ทางดานสังคมอ่ืน ๆ อาทิเชน ปญหาการติดขัดของระบบจราจรในเขตเมืองขนาดใหญ เชน 
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม ขอนแกน และหาดใหญ เปนตน ปญหาการเดินทางจากท่ีอยูอาศัยไปยังท่ี
ทํางานซ่ึงมีระยะทางหางไกลออกไปทุกที เนื่องจากประชาชนหนีความแออัดในเมืองใหญ ตองไป
อยูอาศัยในชานเมืองเพ่ิมมากข้ึน ปญหาการสรางครอบครัวใหมของคนหนุมสาวหรือคนรุนใหม 
ตลอดจนปญหาความตองการความสะดวกสบายในการเดินทางและการดํารงชีวิตท่ีเพิ่มมากข้ึน จาก
การเปล่ียนแปลงของปจจัยตาง ๆ ดังกลาวจึงคาดวาความตองการ รถยนตใหมของประชาชนหรือ
ของผูบริโภคจะเพิ่มมากข้ึน 

จากสภาวะการแขงขันของตลาดรถยนตในจังหวดัเชียงใหมท่ีมีการแขงขันกันสูงข้ึน โดยเรา
สามารถดูไดจากการที่ศูนยโชวรูมรถยนตยีห่อตาง ๆ พากันเปดขยายสาขากันมากข้ึนในจังหวัด
เชียงใหม ถึงแมภาวะเศรษฐกิจในป พ.ศ.2550 นั้นจะยังไมคอยม่ันคง สงผลกระทบตอยอดขาย
รถยนตในจังหวัดเชียงใหม ทําใหยอดขายของแตละยีห่อนั้นลดลงไปบางแตผลกระทบยังไมมาก
เทาไรนัก สามารถมาดูไดจาก สถิติจํานวนรถจดทะเบียนใหมตามกฎหมายวาดวยรถยนต และ
กฎหมายวาดวยการขนสงทางบก  ป พ.ศ. 2546 - 2550  รวมสวนภูมิภาค รายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางท่ี 1.1 สถิติจํานวนรถจดทะเบียนใหมตามกฎหมายวาดวยรถยนต และกฎหมายวาดวยการ 

      ขนสงทางบก  ป พ.ศ. 2546 - 2550 
ป พ.ศ. รย.1 รถยนตนัง่สวน

บุคคล (คัน) 
อัตรา % 
ท่ีเพิ่มขึ้น 

รย.3 รถยนตบรรทุก
สวนบคุคล (คนั) 

อัตรา % 
ท่ีเพิ่มขึ้น 

2546 84,085 - 147,990 - 
2547 107,880 77.94 % 192,944 76.70 % 
2548 125,572 85.91 % 216,937 88.94 % 
2549 126,235 99.47 % 225,827 96.06 % 
2550 130,548 96.70 % 245,907 91.83 % 

ท่ีมา : ฝายสถิติการขนสง อ.เมือง จ.เชียงใหม กองวิชาการและวางแผน   กรมการขนสงทางบก  
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โดยในปจจุบันเศรษฐกจิของประเทศไทยไดรับผลกระทบจากปจจัยแวดลอมตาง ๆ มากมาย เชน 
การปรับตัวสูงข้ึนของราคาน้ํามันท่ีสงผลกระทบตอราคาสินคาอุปโภคและบริโภคปญหาความไม
แนนอนหรือขาดเสถียรภาพทางการเมือง อัตราดอกเบี้ยเงินกูของการกูยืมประเภทท่ีมีหลักทรัพยคํ้า
ประกันทรงตัวอยูในระดับท่ีสูง รวมถึงภาวะเงินเฟอท่ีสงผลใหคาครองชีพปรับตัวสูงข้ึน ทําให
ผูบริโภคบางกลุมเกิดปญหาสภาพคลองซ่ึงสงผลตอความตองการกูยืมในรูปของสินเช่ือเพิ่มมากข้ึน 

ตารางท่ี 1.2 แสดงรูปแบบและมูลคาการใหสินเช่ือเพือ่การอุปโภคและบริโภคสวนบุคคลของ
ธนาคารพาณิชยในประเทศไทย จะเหน็ไดวาสินเช่ือเพื่อการอุปโภคและบริโภคสวนบุคคลมูลคา 
1,412,883 ลานบาทเปนสินเช่ือรถยนตมีมูลคา 292,392 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.67 โดยสัดสวน
สินเช่ือรถยนตตอสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภคสวนบุคคลของธนาคารพาณิชยสูงข้ึนจากป 2549 
โดยในป 2549 มีสินเช่ือเพือ่การอุปโภคบริโภคสวนบุคคลมูลคา 1,213,698 ลานบาท เปนสินเช่ือ
รถยนตมูลคา 207,904 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.13  
 
ตารางท่ี 1.2 รูปแบบและมูลคาการใหสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภคสวนบุคคลของธนาคารพาณิชย  
         ในประเทศไทย 

       (หนวย : ลานบาท) 
รูปแบบการใหสินเชื่อ พ.ศ.2549 รอยละ พ.ศ.2550 รอยละ 

1. การซ้ือท่ีดิน 40,503 3.34 40,732 2.88 
    1.1 ท่ีดินเปลา 3,830 0.32 4,059 0.29 
    1.2 เพื่อสรางบาน 33,044 2.72 32,302 2.29 
    1.3 เพื่อสรางส่ิงปลูกสรางอ่ืน ๆ 3,629 0.30 4,371 0.31 
2. การจัดหาทีอ่ยูอาศัย 649,615 53.52 734,782 52.01 
3. การซ้ืออสังหาริมทรัพยเพือ่การอ่ืน ๆ 2,219 0.18 2,463 0.17 
4. การซ้ือหรือเชาซ้ือรถยนตและรถจักรยานยนต 207,904 17.13 292,392 20.69 
5. การศึกษา 222 0.02 280 0.02 
6. การเดินทางไปตางประเทศเพื่อการทํางาน 2,556 0.21 1,759 0.12 
7. การบริโภคสวนบุคคลอ่ืน ๆ  310,967 25.62 340,475 24.10 
มูลคาการใหสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค 1,213,698 100 1,412,883 100 
ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย 
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โดยปจจุบันในตลาดธุรกิจการใหสินเช่ือรถยนตมีท้ังหมด 36 แหง อาจแยกผูใหบริการไดเปน 4 
กลุมใหญ 

กลุมแรก คือ ธุรกิจไฟแนนซท่ียกระดับเปนธนาคารพาณิชยและมีการใหสินเช่ือเชาซ้ือเปนหลัก
ถึง 75 % เชน ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) และธนาคารเกียรติ
นาคิน จํากดั (มหาชน) 

กลุมท่ีสอง คือ ธุรกิจการใหสินเช่ือรถยนตในเครือของสถาบันการเงิน เชน บริษัท ไทยพาณิชยลี
สซ่ิง จํากัด ในเครือธนาคารไทยพาณิชย บริษัท ลีสซ่ิง กสิกรไทย จํากัด ในเครือธนาคารกสิกรไทย 
บริษัท จีอี แคปปตอล ออโตลีส จํากัด (GECAL) ในเครือจีอี มันนี ่ประเทศไทย และราชธานี ลีสซ่ิง 
ในเครือธนาคารนครหลวงไทย ลีสซ่ิง เปนตน 

กลุมท่ีสาม คือ แคปทีฟ ไฟแนนซ (Captive Finance) หรือลีสซ่ิงของคายรถยนต เชน บริษัท โต
โยตา ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) ฮอนดา ลีสซ่ิง นิสสัน ลีสซ่ิง บีเอ็มดับบลิว ลีสซ่ิง เปนตน 

กลุมท่ีส่ี คือ ลีสซ่ิงท่ัวไป (Independent Leasing) เชน นวลีสซ่ิง สแกนดิเนเวีย ลีสซ่ิง ตะวนัออก
พาณิชยลีสซ่ิง เปนตน 

สําหรับแนวโนมธุรกิจใหเชาซ้ือรถยนตในป 2551 จากการคาดการณของศูนยวจิัยกสิกรไทย ณ 
เดือนมีนาคม 2551 พบวาจะปรับตัวสูงข้ึน เนื่องจากสถานการณทางการเมืองในประเทศมีเสถียรภาพ
มากข้ึนและสรางความเช่ือม่ันใหกับสังคมไดมากข้ึน ยอดจําหนายรถยนตจะขยายตัวในชวงประมาณ 
675,000 ถึง 708,000 คัน คิดเปนอัตราการเติบโตประมาณ 4 – 9 % จากยอดประมาณ 650,000 คันใน
ป 2550 (ศูนยวิจัยกสิกรไทย ณ เดือนมีนาคม, 2551) 

ซ่ึงจากยอดจําหนายท่ีคาดวาจะสูงข้ึนนีแ้ละจํานวนคูแขงในตลาดที่มีความแขงแกรงทางดาน
เงินทุนท่ีมีจํานวนมากมายทําใหเกิดการแขงขันอยางรุนแรงในอุตสาหกรรมธุรกิจการใหบริการ
สินเช่ือรถยนตเพื่อชิงสวนแบงตลาดสําหรับผูตามในตลาดและรักษาสวนแบงการตลาดสําหรับผูท่ี
ครองตลาดอยู จากการแขงขันท่ีรุนแรงทําใหบริษัทลีสซ่ิงของคายรถยนต เชน โตโยตาและฮอนดา 
ซ่ึงมีความไดเปรียบในการเขาถึงลูกคาไดกอนธนาคารพาณิชย มีการจัดรายการสงเสริมการขายมาก
ข้ึนคือมีการใชกลยุทธใหเชาซ้ือในอัตราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากวาคูแขง และทําใหธนาคารพาณิชยท่ีตองการ
รักษาสวนแบงการตลาดท่ีธนาคารพาณิชยขนาดใหญเปนผูนําตลาดอยูตองมีการปรับตัวในดานอัตรา
ดอกเบ้ียใหสอดคลองกับสภาพการแขงขัน ทําใหการแขงขันดานอัตราดอกเบ้ียยังคงเปนกลยุทธหลัก
ท่ีใชในการเพิม่สวนแบงการตลาด ภายใตสภาวะแขงขันท่ีรุนแรง สงผลใหมีการขยายตลาดไปสู
ระดับลางมากข้ึน ซ่ึงทําใหเกิดความเส่ียงมากข้ึนในการพิจารณาการใหสินเช่ือรถยนต 
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จากยอดจําหนายรถยนตดังกลาวจึงเปนคําถามท่ีนาสนใจวา ปจจยัใดท่ีมีผลทําใหผูบริโภคเลือก
เชาซ้ือรถยนตใหม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม อีกท้ังปญหาและอุปสรรคของลูกคาท่ีเชาซ้ือ
รถยนต เพือ่เปนประโยชนในท่ีทํางานและเปนแนวทางตอการนําเสนอนโยบายในการพัฒนาของ
ดานการบริการเพื่อกอใหเกดิประโยชนสูงสุดแกผูบริโภคตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเชาซ้ือรถยนตใหม ของลูกคาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
1.2.2 เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลในการตัดสินใจในการใชบริการเชาซ้ือรถยนตใหม ของลูกคาในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 
1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

จากการศึกษาคร้ังนี้ทําใหทราบถึง ความตองการของผูบริโภค และลักษณะพฤติกรรมของ
ผูบริโภค ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการเชาซ้ือรถยนตใหม ของลูกคาในเขตอําเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม ซ่ึงผลที่ไดจากการศึกษาจะเปนประโยชนตอผูประกอบการ ตลอดจนหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ สามารถนําไปปรับปรุงแกไขกลยุทธ และจุดบกพรองตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการ
วางแผนพฒันาการตลาด หรือการขยายกจิการใหเหมาะสม และตรงกับความตองการของผูบริโภค
ในปจจุบัน 
 
1.4 แผนการดาํเนินการ ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษานีเ้ปนการศึกษาถึงพฤติกรรมในการตัดสินใจเชาซ้ือ และปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอความ
นาจะเปนในการตัดสินใจเชาซ้ือรถยนตใหมของผูบริโภค โดยการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ ผูท่ี
ใชบริการเชาซ้ือรถยนตใหม กับธนาคาร เกียรตินาคิน จาํกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม ในป 2551 
และรถยนตท่ีไดจดทะเบียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ
ในการเก็บขอมูล 
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1.5 นิยามศัพท 
สัญญาเชาซ้ือ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 572 ไดอธิบายความหมายของ

สัญญาเชาซ้ือวา หมายถึง สัญญาท่ีเจาของทรัพยสินเอาทรัพยสินของตนออกใหผูอ่ืนเชา เพื่อใชสอย
หรือเพื่อใหไดรับประโยชน และใหคําม่ันวาจะขายทรัพยนั้น หรือจะใหทรัพยสินนัน้ตกเปนสิทธิแก
ผูเชาโดยเง่ือนไขท่ีผูเชาไดใชเงินเปนจาํนวนเทานั้นเทานี้คราวและสัญญาเชาซ้ือนั้นถาไมทําเปน
หนังสือ ทานวาเปนโมฆะ (จรัล เล็งวิทยา, 2546) 

ลักษณะสําคัญของสัญญาเชาซ้ือ มี 5 ประการคือ 1) ผูใหเชาซ้ือตองเปนเจาของทรัพยสินท่ีใหเชา
ซ้ือ 2) เปนสัญญาท่ีเจาของเอาทรัพยสินออกใหเชา 3) เปนสัญญาท่ีผูใหเชาใหคําม่ันวาจะขาย
ทรัพยสินหรือจะใหทรัพยสินตกเปนสิทธิแกผูเชาซ้ือ 4) เปนสัญญาท่ีมีเง่ือนไขวาผูเชาซ้ือตองใชเงิน
เปนคราว ๆ 5) สัญญาเชาซ้ือตองทําเปนหนังสือ 

การเชาซ้ือรถยนตกันโดยท่ัวไป หรือท่ีเรียกวาการผอนรถนั้น ผูเชาหรือท่ีเรียกวาผูซ้ือรถ ไมได
ผอนกับผูผลิตหรือผูจําหนายรถยนตโดยตรง แตทําสัญญาเชาซ้ือ (หรือผอน) กับผูใหสินเช่ือ ซ่ึง
อาจจะเปนบริษัทในเครือกับผูผลิตหรือจําหนายรถยนตก็ได ในรางการเชาซ้ือรถยนต เจาของรถ
ตามท่ีปรากฏในทะเบียนคือ บริษัทผูใหสินเช่ือหรือผูใหเชาซ้ือ เม่ือผอนชําระแลวผูใหเชาซ้ือจึงจะ
โอนรถใหผูเชาซ้ือ 

ผูใหเชาซ้ือ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (มาตรา 572 – มาตรา 574) สําหรับผูใหเชา
ซ้ือ การใหเชาซ้ือเปนสัญญา ซ่ึงเจาของทรัพยสินซ่ึงเรียกวา “ผูใหเชาซ้ือ” นําทรัพยสินของตนออก
ใหเชาโดยตกลงคาเชาเปนงวด ๆ เม่ือครบกําหนดท่ีเชาซ้ือแลว ผูใหเชาซ้ือใหคําม่ันวาจะโอนขาย
ทรัพยสินท่ีใหเชาซ้ือนั้นตกเปนของ “ผูเชาซ้ือ” 

เงินวางเริ่มแรก (Down payment) หมายถึง เงินท่ีผูเชาซ้ือชําระแกเจาของทรัพยสินเพื่อเปนสวน
หนึ่งของราคาเงินสด ณ วันท่ีมีการเชาซ้ือเกดิข้ึน 

จํานวนเงินเชาซ้ือ หมายถึง ผลรวมของเงินคางวดที่ผูเชาซ้ือจะตองชําระแกผูใหเชาซ้ือตาม
ระยะเวลา และเง่ือนไขสัญญาเชาซ้ือ 

ดอกเบี้ย หมายถึง ผลตอบแทนท่ีไดรับเรียกวาดอกเบ้ียรับหรือเงินท่ีจายออกไปใหกับเจาของ
เงินทุนท่ีเรียกวาดอกเบ้ียจาย แบงเปน 2 ประเภท คือ 

1) ดอกเบ้ียเงินฝาก คือ ผลตอบแทนท่ีธนาคารหรือสถาบันการเงินใหกบัผูเปนเจาของเงิน 
2) ดอกเบ้ียเงินกู คือ เงินท่ีผูกูจายใหกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน 
ดอกเบี้ยคงท่ี (Fixed หรือ Flat Rate) หมายถึง การคํานวณโดยใชอัตราดอกเบ้ียท่ีจะผอนไป

คํานวณหายอดหนี้ท้ังหมด (Total outstanding) แลวหารดวยจํานวนงวดท่ีจะผอนกจ็ะไดเปนยอดเงิน
ผอนแตละงวด ซ่ึงวิธีการคํานวณนั้นจะแตกตางจากกรณีดอกเบ้ียแบบลดตนลดดอกเพราะดอกเบี้ย
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คงท่ีนั้น จะเปนอัตราดอกเบ้ียคงท่ีตลอดอายุสัญญา กลาวคือ ไมวาดอกเบ้ียในอนาคตจะเปนอยางไร 
ผูเชาซ้ือจะไดรับอัตราดอกเบี้ยเทาเดิมตลอดอายุสัญญา  

ลิสซ่ิง (LEASING) ลิสซ่ิงเปนธุรกิจท่ีมีรูปแบบท่ีนํามาจากตางประเทศ ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณชิยในเร่ืองเอกเทศสัญญา มีบทบัญญัติเกี่ยวกับซ้ือขาย แลกเปล่ียนให เชาทรัพย เชาซ้ือ 
ฯลฯ แตยังไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับลิสซ่ิงไวเปนการเฉพาะ 

สัญญาลิสซ่ิงคืออะไร เม่ือพิจารณาจากรูปแบบของสหรัฐอเมริกา ลิสซ่ิงคือสัญญาท่ีเจาของ
ทรัพยสินรถยนต (LESSOR)ใหบุคคลอีกฝายหนึ่ง (LESSEE) ใชประโยชนจากรถยนตนั้นได โดยมี
เง่ือนไขและขอจํากัดตามท่ีระบุในสัญญา และตองชําระราคาตามท่ีกําหนดไว 

หากพิจารณาจากความหมายขางตน จะทําใหเห็นไปไดวา Leasing ก็คือสัญญาเชาทรัพยนั่นเอง 
แตความจริงในสัญญาลิสซ่ิงรถยนต ยังมีรายละเอยีดซ่ึงแตกตางจากสัญญาเชาทรัพยคือ 

- สัญญาลิสซ่ิงสวนมากจะมีขอกําหนดวา ถาเลิกสัญญากอนกําหนดจะตองเสียคาปรับตามท่ี
กําหนดไว ยิง่เลิกสัญญาเร็วข้ึนคาปรับสวนนีก้็มากข้ึนตามสวน โดยมากสัญญาลิสซ่ิงจะมี
ระยะเวลาท่ียาวกวาการเชารถธรรมดา เชน กําหนดระยะเวลาต้ังแต 2 ปถึง 4 ป ซ่ึงตางจาก
การเชารถทั่วไปท่ีเปนชวงระยะเวลาส้ัน ๆ (ยกเวนการเชารถที่ใชในสวนราชการท่ีมีระยะ
ยาวเชนเดยีวกนั) 

- อาจมีคาใชจายเพ่ิมข้ึนเม่ือส้ินสุดสัญญา เชน ส้ินสุดสัญญาตองจายคาเส่ือมสภาพท่ีเกินกวาท่ี
กําหนดไว เปนตนวาไมรักษารถทําใหมีรอยขีดขวน หรือเสียหายมากกวาท่ีควรจะเปน หรือ
ตองจายคาใชรถท่ีมีระยะทางการใชรถตอเดอืนเกินกวาท่ีกาํหนดไว 

- เม่ือสัญญาเชาส้ินสุดลงสวนมากจะมีขอตกลงวา ผูเชาแบบลิสซ่ิงจะซ้ือรถนั้นหรือไมก็ได 
เปนทางเลือกของผูเชา ถาตกลงซ้ือก็จะตองจายคารถนั้นเพิ่มข้ึนอีกสวนหนึ่งตามท่ีกําหนด
ไว 

เม่ือพิจารณาจากหลักการของสัญญาท่ีเปนสวนสําคัญ อาจเปนขอสรุปไดดังนี ้
- สัญญาซ้ือขาย กรรมสิทธ์ิโอนไปเปนของผูซ้ือ เม่ือจายเงินคาซ้ือขาย เวนแตจะมีขอตกลง

ผอนเปนงวด ๆ 
- สัญญาเชาทรัพย กรรมสิทธ์ิจะตกไปเปนของผูเชาซ้ือเม่ือชําระครบตามงวดท่ีกําหนด แตผู

เชามีสิทธิครอบครองหรือใชสอยทรัพยสินนั้น ตามกําหนดเวลาโดยจายคาเชา 
- สัญญาเชาซ้ือ ผูเชาซ้ือไดครอบครองทรัพยสินและใชประโยชนจากทรัพย โดยจายเงินให

ผูใหเชาซ้ือเปนงวดๆ เม่ือครบงวดกรรมสิทธ์ิในทรัพยตกเปนของผูเชาซ้ือ 
- สัญญาลิสซ่ิง ผูเชามีสิทธิครอบครองทรัพยสินและใชประโยชนจากทรัพยสิน โดยจาย

คาตอบแทนเปนรายเดือน จะเลิกสัญญากอนก็ไดแตเสียคาปรับ เม่ือส้ินสุดสัญญาผูเชาจะซ้ือ
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ทรัพยสินนั้นหรือไมก็ไดเปนทางเลือกของผูเชา หากตกลงซ้ือทรัพยสินจะตองจายเงินเพิ่ม
อีกสวนหนึ่ง 

เม่ือพิจารณาจากขอกําหนดท่ีวา เม่ือสัญญาส้ินสุดลงผูเชาจะซ้ือรถนั้นหรือไมกไ็ด เปนทางเลือก
ของผูเชาแบบลิสซ่ิง ซ่ึงจะตางกับสัญญาเชาซ้ือ เพราะสัญญาเชาซ้ือนั้นกําหนดไวเลยวากรรมสิทธ์ิจะ
ตกเปนของผูเชาซ้ือเม่ือชําระครบ แตสัญญาลิสซ่ิงเปดทางเลือกวาจะซ้ือหรือไมก็ได หากซ้ือก็จายเงิน
เพิ่มตามท่ีกําหนด ซ่ึงเราสามารถสรุปขอแตกตางระหวางธุรกิจลิสซ่ิง เชาซ้ือ และเงินกูยืม ไดดัง
ตารางท่ี 1.3 
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ตารางท่ี 1.3 ขอแตกตางระหวางธุรกิจลิสซ่ิง เชาซ้ือ และเงินกูยืม (ในกรณีซ้ือรถยนต) 

ลักษณะ ลิสซ่ิง เชาซ้ือ เงินกูยืม 
1. วงเงินสินเช่ือ 
(เปน % ของมูลคา
ทุนของสินทรัพย) 

100 % 70 -80 % 60 – 80 % 

2. ระยะเวลาตาม
สัญญา 

3 – 5 ป 1 – 7 ป 3 – 5 ป 

3. อัตราเชา/ดอกเบ้ีย คงท่ี คงท่ี ข้ึนลงตามสภาวะ
ตลาดเงิน 

4. หลักทรัพยคํ้า
ประกันอ่ืน 

ไมมี ไมมี อสังหาริมทรัพย 

5. การขออนุมัติการ
ลงทุนในสินทรัพย 

ไมตอง ตอง ตอง 

6. ผูบันทึกบัญชี
ทรัพยสิน 

บริษัท ลิสซ่ิง ผูเชาซ้ือ ผูกูเงิน 

7. คาใชจายท่ีหักภาษี
ได 

คาเชาท้ังหมด ดอกเบ้ียและคาเส่ือม
ราคา 

ดอกเบ้ียและคาเส่ือม
ราคา 

8. จํานวนคาใชจาย
รายเดือน 

เทากันทุกเดือน เทากันทุกเดือน เดือนแรกๆสูงกวา
เดือนหลังๆ และ
ข้ึนกับสภาวะตลาด

เงินดวย 
9. ภาษีมูลคาเพิ่ม 
(สําหรับ
ผูประกอบการจด
ทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

ใชเปนภาษีซ้ือได ใชเปนภาษีซ้ือได
นอกจากรถยนตนั่งไม

เกิน 10 คน 

ใชเปนภาษีซ้ือไมได 

ท่ีมา : สมเดช โรจนคุรีเสถียร (2539) 
 
 
 


