บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
ในอดีต ปจจัยพื้นฐาน 4 คือ ที่อยูอาศัย เครือ่ งนุงหม อาหาร และยารักษาโรค เปนสิ่งที่ผูบริโภคมี
ความจําเปนทีจ่ ะตองแสวงหาเพื่อตอบสนองตอความจําเปนพื้นฐานของตนเองในการดํารงชีพ แตใน
ปจจุบัน สิ่งอํานวยความสะดวกก็เปนสินคาและบริการอีกประเภทหนึ่งที่ไดเขามามีบทบาทตอการ
ดํารงชีพของผูบริโภค โดยเฉพาะอยางยิ่งความจําเปนทีจ่ ะตองเดินทางในชีวิตประจําวันไมวาจะเปน
การเดินทางไปทํางานหรือสงบุตรหลานไปโรงเรียน ซึง่ ทําใหผูบริโภคจําเปนตองหาพาหนะไวใชใน
การดําเนินชีวติ ประจําวัน ดังนั้น รถยนตเปนทรัพยสินอยางหนึ่งทีใ่ ชเปนพาหนะในการเดินทางและ
ขนสง ซึ่งมีความจําเปนมากในการดํารงชีวติ ในยุคปจจุบนั โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมเมือง ประเทศ
ไทยเริ่มมีการประกอบรถยนตและจําหนายเมื่อป พ.ศ.2504 โดยมีจาํ นวนการประกอบและจําหนาย
เพียง 525 คัน และไดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งป พ.ศ.2510 มีจํานวนประมาณ 12,000 คัน ในป พ.ศ.
2520 เพิ่มเปน 68,000 คัน และป 2530 เพิ่มเปน 98,000 คัน หลังจากนั้นก็มกี ารเพิ่มขึ้นในอัตราทีส่ ูง
มาก จนถึงป พ.ศ.2533 เพิ่มเปน 300,000 คันเพิ่มขึ้นกวา 200 % ในระยะเวลา 3 ป เหตุเพราะในชวง
ดังกลาวมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยางมาก
กลาวคือผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติภายในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้นถึง รอยละ 10.5
จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดใหญและเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่สาํ คัญของภาคเหนือมีการ
อพยพหลั่งไหลของประชาชนจากจังหวัดอืน่ เขามาประกอบธุรกิจอยูอยางตอเนื่อง จากขอมูลจํานวน
ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหมในป พ.ศ.2540 มีจํานวนถึง 188,072 คน และมีจํานวน
ครัวเรือนถึง 62,827 ครัวเรือนซึ่งนับวาประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงใหมมีความหนาแนน
คอนขางมาก จึงยอมทําใหเกิดปญหาตาง ๆ รวมทั้งปญหาจราจร ติดขัดเพิ่มมากขึ้นตามมา ซึ่งจะ
สงผลทําใหมีความตองการซึ่งรถยนตใหมเพิ่มมากขึ้นตามมาอยางตอเนื่อง
และดวยระบบขนสง
มวลชนของจังหวัดเชียงใหม ยังไมเปนทีน่ ยิ มของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม สังเกตไดจากระบบ
ขนสงในจังหวัดเชียงใหมทไี่ ดนํารถเมลมาใหบริการ ยังไมประสบความสําเร็จเทาใดนัก ประชาชน
สาเหตุเนื่องมาจาก เสนทางการเดินรถยังไมครอบคลุมในพื้นที่ หรือจุดรับผูโดยสารบางที่ยังไม
ชัดเจน รวมถึงระยะเวลาที่ใชในการรอคอยนานเกินไป จึงทําใหประชาชนในจังหวัดเชียงใหม
จําเปนที่จะตองใชรถยนตสวนตัวเพื่อสะดวกในการเดินทาง
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ผลจากการที่ระดับราคารถยนตใหม ตลอดจนอัตราดอกเบี้ยเงินผอนสําหรับรถยนตใหมลดลง จึง
ทําใหมีกลุมผูบ ริโภคกลุมใหมซึ่งแตเดิมอาจมีรายไดไมเพียงพอที่จะซือ้ หาได รวมทั้งผูบริโภคกลุม
เดิมที่มีความสามารถซื้อไดอยูแลว ก็จะมีความสามารถในการซื้อไดเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งปจจัย
ทางดานสังคมอื่น ๆ อาทิเชน ปญหาการติดขัดของระบบจราจรในเขตเมืองขนาดใหญ เชน
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม ขอนแกน และหาดใหญ เปนตน ปญหาการเดินทางจากทีอ่ ยูอาศัยไปยังที่
ทํางานซึ่งมีระยะทางหางไกลออกไปทุกที เนื่องจากประชาชนหนีความแออัดในเมืองใหญ ตองไป
อยูอาศัยในชานเมืองเพิ่มมากขึ้น ปญหาการสรางครอบครัวใหมของคนหนุมสาวหรือคนรุนใหม
ตลอดจนปญหาความตองการความสะดวกสบายในการเดินทางและการดํารงชีวิตที่เพิ่มมากขึ้น จาก
การเปลี่ยนแปลงของปจจัยตาง ๆ ดังกลาวจึงคาดวาความตองการ รถยนตใหมของประชาชนหรือ
ของผูบริโภคจะเพิ่มมากขึน้
จากสภาวะการแขงขันของตลาดรถยนตในจังหวัดเชียงใหมที่มีการแขงขันกันสูงขึ้น โดยเรา
สามารถดูไดจากการที่ศูนยโชวรูมรถยนตยหี่ อตาง ๆ พากันเปดขยายสาขากันมากขึ้นในจังหวัด
เชียงใหม ถึงแมภาวะเศรษฐกิจในป พ.ศ.2550 นั้นจะยังไมคอยมั่นคง สงผลกระทบตอยอดขาย
รถยนตในจังหวัดเชียงใหม ทําใหยอดขายของแตละยีห่ อนั้นลดลงไปบางแตผลกระทบยังไมมาก
เทาไรนัก สามารถมาดูไดจาก สถิติจํานวนรถจดทะเบียนใหมตามกฎหมายวาดวยรถยนต และ
กฎหมายวาดวยการขนสงทางบก ป พ.ศ. 2546 - 2550 รวมสวนภูมิภาค รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 1.1 สถิติจํานวนรถจดทะเบียนใหมตามกฎหมายวาดวยรถยนต และกฎหมายวาดวยการ
ขนสงทางบก ป พ.ศ. 2546 - 2550
ป พ.ศ. รย.1 รถยนตนงั่ สวน
อัตรา %
รย.3 รถยนตบรรทุก
อัตรา %
บุคคล (คัน)
ที่เพิ่มขึ้น
สวนบุคคล (คัน)
ที่เพิ่มขึ้น
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 %
ที่มา : ฝายสถิติการขนสง อ.เมือง จ.เชียงใหม กองวิชาการและวางแผน กรมการขนสงทางบก
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โดยในปจจุบนั เศรษฐกิจของประเทศไทยไดรับผลกระทบจากปจจัยแวดลอมตาง ๆ มากมาย เชน
การปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ํามันที่สงผลกระทบตอราคาสินคาอุปโภคและบริโภคปญหาความไม
แนนอนหรือขาดเสถียรภาพทางการเมือง อัตราดอกเบี้ยเงินกูของการกูยืมประเภทที่มีหลักทรัพยค้ํา
ประกันทรงตัวอยูในระดับที่สูง รวมถึงภาวะเงินเฟอที่สงผลใหคาครองชีพปรับตัวสูงขึ้น ทําให
ผูบริโภคบางกลุมเกิดปญหาสภาพคลองซึ่งสงผลตอความตองการกูยืมในรูปของสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น
ตารางที่ 1.2 แสดงรูปแบบและมูลคาการใหสินเชื่อเพือ่ การอุปโภคและบริโภคสวนบุคคลของ
ธนาคารพาณิชยในประเทศไทย จะเห็นไดวาสินเชื่อเพื่อการอุปโภคและบริโภคสวนบุคคลมูลคา
1,412,883 ลานบาทเปนสินเชื่อรถยนตมีมูลคา 292,392 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.67 โดยสัดสวน
สินเชื่อรถยนตตอสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคสวนบุคคลของธนาคารพาณิชยสูงขึ้นจากป 2549
โดยในป 2549 มีสินเชื่อเพือ่ การอุปโภคบริโภคสวนบุคคลมูลคา 1,213,698 ลานบาท เปนสินเชื่อ
รถยนตมูลคา 207,904 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.13
ตารางที่ 1.2 รูปแบบและมูลคาการใหสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคสวนบุคคลของธนาคารพาณิชย
ในประเทศไทย
(หนวย : ลานบาท)
รูปแบบการใหสินเชื่อ
พ.ศ.2549 รอยละ พ.ศ.2550 รอยละ
1. การซื้อที่ดิน
40,503
3.34
40,732
2.88
1.1 ที่ดินเปลา
3,830
0.32
4,059
0.29
1.2 เพื่อสรางบาน
33,044
2.72
32,302
2.29
1.3 เพื่อสรางสิ่งปลูกสรางอื่น ๆ
3,629
0.30
4,371
0.31
2. การจัดหาทีอ่ ยูอาศัย
649,615 53.52 734,782 52.01
3. การซื้ออสังหาริมทรัพยเพือ่ การอื่น ๆ
2,219
0.18
2,463
0.17
4. การซื้อหรือเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนต 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. การบริโภคสวนบุคคลอื่น ๆ
310,967 25.62 340,475 24.10
มูลคาการใหสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค
1,213,698 100
1,412,883 100
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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โดยปจจุบนั ในตลาดธุรกิจการใหสินเชื่อรถยนตมีทั้งหมด 36 แหง อาจแยกผูใหบริการไดเปน 4
กลุมใหญ
กลุมแรก คือ ธุรกิจไฟแนนซที่ยกระดับเปนธนาคารพาณิชยและมีการใหสินเชื่อเชาซื้อเปนหลัก
ถึง 75 % เชน ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) และธนาคารเกียรติ
นาคิน จํากัด (มหาชน)
กลุมที่สอง คือ ธุรกิจการใหสินเชื่อรถยนตในเครือของสถาบันการเงิน เชน บริษัท ไทยพาณิชยลี
สซิ่ง จํากัด ในเครือธนาคารไทยพาณิชย บริษัท ลีสซิ่ง กสิกรไทย จํากัด ในเครือธนาคารกสิกรไทย
บริษัท จีอี แคปปตอล ออโตลีส จํากัด (GECAL) ในเครือจีอี มันนี่ ประเทศไทย และราชธานี ลีสซิ่ง
ในเครือธนาคารนครหลวงไทย ลีสซิ่ง เปนตน
กลุมที่สาม คือ แคปทีฟ ไฟแนนซ (Captive Finance) หรือลีสซิ่งของคายรถยนต เชน บริษัท โต
โยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) ฮอนดา ลีสซิ่ง นิสสัน ลีสซิ่ง บีเอ็มดับบลิว ลีสซิ่ง เปนตน
กลุมที่สี่ คือ ลีสซิ่งทั่วไป (Independent Leasing) เชน นวลีสซิ่ง สแกนดิเนเวีย ลีสซิ่ง ตะวันออก
พาณิชยลีสซิ่ง เปนตน
สําหรับแนวโนมธุรกิจใหเชาซื้อรถยนตในป 2551 จากการคาดการณของศูนยวจิ ัยกสิกรไทย ณ
เดือนมีนาคม 2551 พบวาจะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากสถานการณทางการเมืองในประเทศมีเสถียรภาพ
มากขึ้นและสรางความเชื่อมัน่ ใหกับสังคมไดมากขึ้น ยอดจําหนายรถยนตจะขยายตัวในชวงประมาณ
675,000 ถึง 708,000 คัน คิดเปนอัตราการเติบโตประมาณ 4 – 9 % จากยอดประมาณ 650,000 คันใน
ป 2550 (ศูนยวิจัยกสิกรไทย ณ เดือนมีนาคม, 2551)
ซึ่งจากยอดจําหนายที่คาดวาจะสูงขึ้นนีแ้ ละจํานวนคูแ ขงในตลาดที่มีความแขงแกรงทางดาน
เงินทุนที่มีจํานวนมากมายทําใหเกิดการแขงขันอยางรุนแรงในอุตสาหกรรมธุรกิจการใหบริการ
สินเชื่อรถยนตเพื่อชิงสวนแบงตลาดสําหรับผูตามในตลาดและรักษาสวนแบงการตลาดสําหรับผูที่
ครองตลาดอยู จากการแขงขันที่รุนแรงทําใหบริษัทลีสซิ่งของคายรถยนต เชน โตโยตาและฮอนดา
ซึ่งมีความไดเปรียบในการเขาถึงลูกคาไดกอนธนาคารพาณิชย มีการจัดรายการสงเสริมการขายมาก
ขึ้นคือมีการใชกลยุทธใหเชาซื้อในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวาคูแขง และทําใหธนาคารพาณิชยที่ตองการ
รักษาสวนแบงการตลาดที่ธนาคารพาณิชยขนาดใหญเปนผูนําตลาดอยูต องมีการปรับตัวในดานอัตรา
ดอกเบี้ยใหสอดคลองกับสภาพการแขงขัน ทําใหการแขงขันดานอัตราดอกเบี้ยยังคงเปนกลยุทธหลัก
ที่ใชในการเพิม่ สวนแบงการตลาด ภายใตสภาวะแขงขันที่รุนแรง สงผลใหมีการขยายตลาดไปสู
ระดับลางมากขึ้น ซึ่งทําใหเกิดความเสี่ยงมากขึ้นในการพิจารณาการใหสินเชื่อรถยนต
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จากยอดจําหนายรถยนตดังกลาวจึงเปนคําถามที่นาสนใจวา ปจจัยใดที่มีผลทําใหผูบริโภคเลือก
เชาซื้อรถยนตใหม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม อีกทั้งปญหาและอุปสรรคของลูกคาที่เชาซื้อ
รถยนต เพือ่ เปนประโยชนในที่ทํางานและเปนแนวทางตอการนําเสนอนโยบายในการพัฒนาของ
ดานการบริการเพื่อกอใหเกิดประโยชนสงู สุดแกผูบริโภคตอไป
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเชาซื้อรถยนตใหม ของลูกคาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
1.2.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลในการตัดสินใจในการใชบริการเชาซื้อรถยนตใหม ของลูกคาในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา
จากการศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบถึง ความตองการของผูบริโภค และลักษณะพฤติกรรมของ
ผูบริโภค ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการเชาซื้อรถยนตใหม ของลูกคาในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาจะเปนประโยชนตอผูประกอบการ ตลอดจนหนวยงานที่
เกี่ยวของ สามารถนําไปปรับปรุงแกไขกลยุทธ และจุดบกพรองตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาการตลาด หรือการขยายกิจการใหเหมาะสม และตรงกับความตองการของผูบริโภค
ในปจจุบนั
1.4 แผนการดําเนินการ ขอบเขตการศึกษา
การศึกษานีเ้ ปนการศึกษาถึงพฤติกรรมในการตัดสินใจเชาซื้อ และปจจัยที่มีอิทธิพลตอความ
นาจะเปนในการตัดสินใจเชาซื้อรถยนตใหมของผูบริโภค โดยการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ ผูที่
ใชบริการเชาซื้อรถยนตใหม กับธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม ในป 2551
และรถยนตทไี่ ดจดทะเบียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการเก็บขอมูล
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1.5 นิยามศัพท
สัญญาเชาซื้อ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 572 ไดอธิบายความหมายของ
สัญญาเชาซื้อวา หมายถึง สัญญาที่เจาของทรัพยสินเอาทรัพยสินของตนออกใหผูอื่นเชา เพื่อใชสอย
หรือเพื่อใหไดรับประโยชน และใหคํามั่นวาจะขายทรัพยนั้น หรือจะใหทรัพยสินนัน้ ตกเปนสิทธิแก
ผูเชาโดยเงื่อนไขที่ผูเชาไดใชเงินเปนจํานวนเทานั้นเทานี้คราวและสัญญาเชาซื้อนั้นถาไมทําเปน
หนังสือ ทานวาเปนโมฆะ (จรัล เล็งวิทยา, 2546)
ลักษณะสําคัญของสัญญาเชาซื้อ มี 5 ประการคือ 1) ผูใหเชาซื้อตองเปนเจาของทรัพยสินที่ใหเชา
ซื้อ 2) เปนสัญญาที่เจาของเอาทรัพยสินออกใหเชา 3) เปนสัญญาที่ผูใหเชาใหคํามั่นวาจะขาย
ทรัพยสินหรือจะใหทรัพยสนิ ตกเปนสิทธิแกผูเชาซื้อ 4) เปนสัญญาที่มีเงื่อนไขวาผูเชาซื้อตองใชเงิน
เปนคราว ๆ 5) สัญญาเชาซื้อตองทําเปนหนังสือ
การเชาซื้อรถยนตกันโดยทัว่ ไป หรือที่เรียกวาการผอนรถนั้น ผูเชาหรือที่เรียกวาผูซื้อรถ ไมได
ผอนกับผูผลิตหรือผูจําหนายรถยนตโดยตรง แตทําสัญญาเชาซื้อ (หรือผอน) กับผูใหสินเชื่อ ซึ่ง
อาจจะเปนบริษัทในเครือกับผูผลิตหรือจําหนายรถยนตก็ได ในรางการเชาซื้อรถยนต เจาของรถ
ตามที่ปรากฏในทะเบียนคือ บริษัทผูใหสินเชื่อหรือผูใหเชาซื้อ เมื่อผอนชําระแลวผูใหเชาซื้อจึงจะ
โอนรถใหผูเชาซื้อ
ผูใหเชาซื้อ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (มาตรา 572 – มาตรา 574) สําหรับผูใหเชา
ซื้อ การใหเชาซื้อเปนสัญญา ซึ่งเจาของทรัพยสินซึ่งเรียกวา “ผูใหเชาซื้อ” นําทรัพยสินของตนออก
ใหเชาโดยตกลงคาเชาเปนงวด ๆ เมื่อครบกําหนดทีเ่ ชาซื้อแลว ผูใหเชาซื้อใหคํามั่นวาจะโอนขาย
ทรัพยสินที่ใหเชาซื้อนั้นตกเปนของ “ผูเชาซื้อ”
เงินวางเริ่มแรก (Down payment) หมายถึง เงินที่ผูเชาซื้อชําระแกเจาของทรัพยสินเพื่อเปนสวน
หนึ่งของราคาเงินสด ณ วันทีม่ ีการเชาซื้อเกิดขึ้น
จํานวนเงินเชาซื้อ หมายถึง ผลรวมของเงินคางวดที่ผูเชาซื้อจะตองชําระแกผูใหเชาซื้อตาม
ระยะเวลา และเงื่อนไขสัญญาเชาซื้อ
ดอกเบี้ย หมายถึง ผลตอบแทนที่ไดรับเรียกวาดอกเบีย้ รับหรือเงินทีจ่ ายออกไปใหกับเจาของ
เงินทุนที่เรียกวาดอกเบี้ยจาย แบงเปน 2 ประเภท คือ
1) ดอกเบีย้ เงินฝาก คือ ผลตอบแทนที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินใหกบั ผูเปนเจาของเงิน
2) ดอกเบีย้ เงินกู คือ เงินที่ผูกจู ายใหกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน
ดอกเบี้ยคงที่ (Fixed หรือ Flat Rate) หมายถึง การคํานวณโดยใชอัตราดอกเบี้ยที่จะผอนไป
คํานวณหายอดหนี้ทั้งหมด (Total outstanding) แลวหารดวยจํานวนงวดที่จะผอนก็จะไดเปนยอดเงิน
ผอนแตละงวด ซึ่งวิธีการคํานวณนั้นจะแตกตางจากกรณีดอกเบีย้ แบบลดตนลดดอกเพราะดอกเบี้ย
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คงที่นั้น จะเปนอัตราดอกเบีย้ คงที่ตลอดอายุสัญญา กลาวคือ ไมวาดอกเบี้ยในอนาคตจะเปนอยางไร
ผูเชาซื้อจะไดรับอัตราดอกเบี้ยเทาเดิมตลอดอายุสัญญา
ลิสซิ่ง (LEASING) ลิสซิ่งเปนธุรกิจที่มีรปู แบบที่นํามาจากตางประเทศ ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยในเรื่องเอกเทศสัญญา มีบทบัญญัติเกี่ยวกับซื้อขาย แลกเปลี่ยนให เชาทรัพย เชาซื้อ
ฯลฯ แตยังไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับลิสซิ่งไวเปนการเฉพาะ
สัญญาลิสซิ่งคืออะไร เมื่อพิจารณาจากรูปแบบของสหรัฐอเมริกา ลิสซิ่งคือสัญญาที่เจาของ
ทรัพยสินรถยนต (LESSOR)ใหบุคคลอีกฝายหนึ่ง (LESSEE) ใชประโยชนจากรถยนตนั้นได โดยมี
เงื่อนไขและขอจํากัดตามที่ระบุในสัญญา และตองชําระราคาตามที่กําหนดไว
หากพิจารณาจากความหมายขางตน จะทําใหเห็นไปไดวา Leasing ก็คือสัญญาเชาทรัพยนั่นเอง
แตความจริงในสัญญาลิสซิ่งรถยนต ยังมีรายละเอียดซึ่งแตกตางจากสัญญาเชาทรัพยคอื
- สัญญาลิสซิ่งสวนมากจะมีขอ กําหนดวา ถาเลิกสัญญากอนกําหนดจะตองเสียคาปรับตามที่
กําหนดไว ยิง่ เลิกสัญญาเร็วขึ้นคาปรับสวนนีก้ ็มากขึ้นตามสวน โดยมากสัญญาลิสซิ่งจะมี
ระยะเวลาทีย่ าวกวาการเชารถธรรมดา เชน กําหนดระยะเวลาตั้งแต 2 ปถึง 4 ป ซึ่งตางจาก
การเชารถทั่วไปที่เปนชวงระยะเวลาสั้น ๆ (ยกเวนการเชารถที่ใชในสวนราชการที่มรี ะยะ
ยาวเชนเดียวกัน)
- อาจมีคาใชจายเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดสัญญา เชน สิ้นสุดสัญญาตองจายคาเสื่อมสภาพที่เกินกวาที่
กําหนดไว เปนตนวาไมรักษารถทําใหมีรอยขีดขวน หรือเสียหายมากกวาที่ควรจะเปน หรือ
ตองจายคาใชรถที่มีระยะทางการใชรถตอเดือนเกินกวาทีก่ าํ หนดไว
- เมื่อสัญญาเชาสิ้นสุดลงสวนมากจะมีขอตกลงวา ผูเชาแบบลิสซิ่งจะซื้อรถนั้นหรือไมก็ได
เปนทางเลือกของผูเชา ถาตกลงซื้อก็จะตองจายคารถนั้นเพิ่มขึ้นอีกสวนหนึ่งตามที่กําหนด
ไว
เมื่อพิจารณาจากหลักการของสัญญาที่เปนสวนสําคัญ อาจเปนขอสรุปไดดังนี้
- สัญญาซื้อขาย กรรมสิทธิ์โอนไปเปนของผูซื้อ เมื่อจายเงินคาซื้อขาย เวนแตจะมีขอ ตกลง
ผอนเปนงวด ๆ
- สัญญาเชาทรัพย กรรมสิทธิ์จะตกไปเปนของผูเชาซื้อเมื่อชําระครบตามงวดที่กําหนด แตผู
เชามีสิทธิครอบครองหรือใชสอยทรัพยสินนั้น ตามกําหนดเวลาโดยจายคาเชา
- สัญญาเชาซื้อ ผูเชาซื้อไดครอบครองทรัพยสินและใชประโยชนจากทรัพย โดยจายเงินให
ผูใหเชาซื้อเปนงวดๆ เมื่อครบงวดกรรมสิทธิ์ในทรัพยตกเปนของผูเชาซื้อ
- สัญญาลิสซิ่ง ผูเชามีสิทธิครอบครองทรัพยสินและใชประโยชนจากทรัพยสิน โดยจาย
คาตอบแทนเปนรายเดือน จะเลิกสัญญากอนก็ไดแตเสียคาปรับ เมื่อสิ้นสุดสัญญาผูเชาจะซื้อ
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ทรัพยสินนั้นหรือไมก็ไดเปนทางเลือกของผูเชา หากตกลงซื้อทรัพยสินจะตองจายเงินเพิ่ม
อีกสวนหนึ่ง
เมื่อพิจารณาจากขอกําหนดที่วา เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงผูเชาจะซื้อรถนั้นหรือไมกไ็ ด เปนทางเลือก
ของผูเชาแบบลิสซิ่ง ซึ่งจะตางกับสัญญาเชาซื้อ เพราะสัญญาเชาซื้อนั้นกําหนดไวเลยวากรรมสิทธิ์จะ
ตกเปนของผูเชาซื้อเมื่อชําระครบ แตสัญญาลิสซิ่งเปดทางเลือกวาจะซื้อหรือไมก็ได หากซื้อก็จายเงิน
เพิ่มตามที่กําหนด ซึ่งเราสามารถสรุปขอแตกตางระหวางธุรกิจลิสซิ่ง เชาซื้อ และเงินกูยืม ไดดัง
ตารางที่ 1.3
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ตารางที่ 1.3 ขอแตกตางระหวางธุรกิจลิสซิ่ง เชาซื้อ และเงินกูยืม (ในกรณีซื้อรถยนต)
ลักษณะ
ลิสซิ่ง
เชาซื้อ
เงินกูยืม
1. วงเงินสินเชือ่
100 %
70 -80 %
60 – 80 %
(เปน % ของมูลคา
ทุนของสินทรัพย)
2. ระยะเวลาตาม
3 – 5 ป
1 – 7 ป
3 – 5 ป
สัญญา
3. อัตราเชา/ดอกเบี้ย
คงที่
คงที่
ขึ้นลงตามสภาวะ
ตลาดเงิน
4. หลักทรัพยค้ํา
ไมมี
ไมมี
อสังหาริมทรัพย
ประกันอื่น
5. การขออนุมัติการ
ไมตอง
ตอง
ตอง
ลงทุนในสินทรัพย
6. ผูบันทึกบัญชี
บริษัท ลิสซิ่ง
ผูเชาซื้อ
ผูกูเงิน
ทรัพยสิน
7. คาใชจายทีห่ ักภาษี
คาเชาทั้งหมด
ดอกเบี้ยและคาเสื่อม ดอกเบี้ยและคาเสื่อม
ได
ราคา
ราคา
8. จํานวนคาใชจาย
เทากันทุกเดือน
เทากันทุกเดือน
เดือนแรกๆสูงกวา
รายเดือน
เดือนหลังๆ และ
ขึ้นกับสภาวะตลาด
เงินดวย
9. ภาษีมูลคาเพิ่ม
ใชเปนภาษีซื้อได
ใชเปนภาษีซื้อได
ใชเปนภาษีซื้อไมได
(สําหรับ
นอกจากรถยนตนั่งไม
ผูประกอบการจด
เกิน 10 คน
ทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม)
ที่มา : สมเดช โรจนคุรีเสถียร (2539)

