
บทท่ี 2 
ทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 
 การศึกษาคร้ังนี้ไดทําการศึกษา แนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับกิจการเชาซ้ือรถยนต 
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สัญญาเชา โดยจะมุงเนนการบัญชีสําหรับ
กิจการเชาซ้ือรถยนตทางดานผูใหเชาซ้ือ  ไดนําทฤษฏีและหลักการมาใชรวมกับการศึกษา ดังนี้ 
 1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สัญญาเชา  
 2. ลักษณะการดําเนินงานของธุรกิจเชาซ้ือ 
 3. วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สัญญาเชา  
 สภาวิชาชีพบัญชี (2550) ไดจัดทํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ข้ึนใหเปนไปตามเกณฑท่ี
กําหนดโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเชา พ.ศ. 2549 (IAS N0. 17, 
Leases (2006)) เพื่อกําหนดนโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลท้ังทางดานผูเชาและผูใหเชา
สําหรับสัญญาเชาการเงินและสัญญาเชาดําเนินงาน มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2550) 
เร่ือง สัญญาเชา เปนมาตรฐานการบัญชีท่ีทางสภาวิชาชีพบัญชี กําหนดใหใชแทนมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับท่ี 7 เร่ือง การบัญชีเกี่ยวกับการเชาซ้ือ – ทางดานผูใหเชาซ้ือ และฉบับท่ี 29 เร่ือง การ
บัญชีสําหรับสัญญาเชาระยะยาว กําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี
ฉบับเดิม ดังนี้ (สภาวิชาชีพบัญชี , 2550  : 1 ) 
 1.  การเปล่ียนแปลงจากมาตรฐานการบัญชีเดิม 
  1.1   สัญญาเชาตามมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม หมายถึง สัญญาหรือขอตกลงท่ีผูให
เชาโอนสิทธิการใชสินทรัพยใหแกผูเชาโดยไดรับคาเชาเปนผลตอบแทนสําหรับชวงระยะเวลาหน่ึง
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ดัดแปลงคํานิยามโดยใชคําวา “คาตอบแทนซ่ึงอาจไดรับชําระในงวดเดียว
หรือหลายงวด” แทนคําวา “คาเชา” 
  1.2 ในการจําแนกสัญญาเชา มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมไดใหตัวอยางของ
สถานการณซ่ึงตามปกติจะทําใหสัญญาเชาตองจัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงินไวส่ีขอ มาตรฐาน
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การบัญชีฉบับนี้ไดเพิ่มสถานการณเพื่อชวยในการจําแนกสัญญาเชาอีกหนึ่งขอ และขอบงช้ีอีกสาม
ขอ 
  1.3  มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมใชคําวา “อายุการใชงานของสินทรัพย” ใน
ตัวอยางของสถานการณท่ีระบุ เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับอายุของสัญญาเชาในการจําแนกประเภท
สัญญาเชา มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชคําวา “อายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจ” ซ่ึงทําใหกิจการ
ตองพิจารณาวาผูใชสินทรัพยอาจมีมากกวาหนึ่งราย  
  1.4  มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมกําหนดใหเปดเผยขอมูลสําหรับคาเชาท่ีอาจเกิดข้ึน 
แตไมไดใหขอกําหนดท่ีชัดเจนวากิจการตองรวมคาเชาท่ีอาจเกิดข้ึนในการคํานวณจํานวนเงินข้ันตํ่า
ท่ีตองจายหรือไม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการไมตองนําคาเชาท่ีอาจเกิดข้ึนมารวม
ในการคํานวณจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจาย 
  1.5 ตนทุนทางตรงเม่ือเร่ิมแรกของผูเชาและผูใหเชา 
  1.5.1 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดเพิ่มคํานิยามเกี่ยวกับตนทุนทางตรงเม่ือ
เร่ิมแรกใหชัดเจนข้ึนมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมไมไดใหขอกําหนดท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ทางบัญชีสําหรับตนทุนทางตรงเม่ือเร่ิมแรกท่ีเกิดกับผูเชา  
  1.5.2 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหรวมตนทุนทางตรงเมื่อเร่ิมแรกท่ีเกิด
กับผูเชาเปนสวนหนึ่งของจํานวนท่ีรับรูเปนสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินนั้น 
  1.5.3 มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมไดใหขอกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติทางบัญชี
สําหรับตนทุนทางตรงเม่ือเร่ิมแรกท่ีเกิดกับผูใหเชาโดยจะบันทึกเปนคาใชจายทันที หรือปนสวนไป
หักจากรายไดทางการเงินนั้นตลอดอายุสัญญาเชาการเงินก็ได แตมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
กําหนดใหรวมตนทุนทางตรงเม่ือเร่ิมแรกเปนสวนหนึ่งของลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินโดยไมตอง
บันทึกเปนรายการแยกตางหาก 
  1.6 มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมอนุญาตใหผูใหเชาใชวิธีปนสวนรายไดทางการเงิน 
โดยรับรูรายไดตามอัตราคงท่ีในแตละงวดซ่ึงคํานวณตามจํานวนในขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 
  1.6.1 เงินลงทุนสุทธิ ของผูใหเชาท่ียังไมไดรับตามสัญญาเชาการเงิน 
  1.6.2 เงินสดลงทุนสุทธิ  ของผูใหเชาท่ียังไมไดรับตามสัญญาเชาการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหผูใหเชารับรูรายไดทางการเงินท่ีสะทอนถึงอัตราผลตอบแทน
คงท่ีในแตละงวด ซ่ึงคํานวณจากขอ 6.1 เทานั้น  
  1.7 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อางถึงมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) 
เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย (เม่ือมีการประกาศใช) เพื่อใหแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน
การดอยคาของสินทรัพยเม่ือจําเปนซ่ึงมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมไมไดกลาวถึง  
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  1.8 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เนนขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลสําหรับ
สัญญาเชาการเงินและสัญญาเชาดําเนินงานท้ังทางดานผูเชาและผูใหเชา และกําหนดใหเปดเผย
ขอมูลเพิ่มเติม ดังตอไปนี้ 
  1.8.1 ผูเชาตองเปดเผยการกระทบยอดระหวางจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายท้ังส้ิน
กับมูลคาปจจุบันของหน้ีสินตามสัญญาเชาสําหรับระยะเวลาสามชวง คือ ระยะเวลาท่ีไมเกินหนึ่งป 
ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป และระยะเวลาท่ีเกินหาป 
  1.8.2 ผูใหเชาตองเปดเผยการกระทบยอดระหวางผลรวมของเงินลงทุนข้ันตน
ตามสัญญาเชากับมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชาสําหรับ
ระยะเวลาสามชวง คือ ระยะเวลาท่ีไมเกินหนึ่งป ระยะเวลาท่ีเกินหนึ่งปแตไมเกินหาป และ
ระยะเวลาที่เกินหาป 
  1.8.3 จํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตจากการเชาชวงท่ีบอกเลิก
ไมได ณ วันท่ีในงบดุล 
  1.8.4 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้จํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายตาม
สัญญาเชาท่ีคาดวาจะเก็บไมได  
  1.8.5 ผูใหเชาตองเปดเผยคาเชาท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุนสําหรับ
งวด  
  1.9 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการขายและเชากลับคืน 
โดยเฉพาะการเชากลับคืนท่ีเปนสัญญาเชาดําเนินงานซ่ึงประกอบดวยขอกําหนดสําหรับสถานการณ
ตางๆ โดยใหข้ึนอยูกับราคาขาย มูลคายุติธรรมของสินทรัพย และราคาตามบัญชีของสินทรัพย และ
ยังไดใหตัวอยางเพิ่มเติมในภาคผนวกเพ่ือชวยในการตีความขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการ
บัญชี  
  1.10 มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม (ฉบับท่ี 7 เร่ือง การบัญชีเกี่ยวกับการเชาซ้ือ-
ทางดานผูใหเชาซ้ือ) ไมไดใหขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางบัญชีทางดานผูเชาซ้ือ มาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้ไดกําหนดใหสัญญาเชาซ้ือเปนสัญญาเชาการเงิน และใหแนวปฏิบัติทางบัญชีท้ัง
ทางดานผูเชาและผูใหเชา  
  1.11 มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมไดกําหนดใหการเชาท่ีดินและอาคารตองจัด
ประเภทเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาการเงินแลวแตกรณี แตไมไดกําหนดการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการแยกองคประกอบของท่ีดินและอาคาร รวมถึงการวัดคาขององคประกอบนั้น แต
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแยกองคประกอบของท่ีดินและ
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อาคาร รวมท้ังการวัดคาขององคประกอบท่ีดินและอาคารใหชัดเจนข้ึนเพื่อวัตถุประสงคในการจัด
ประเภทสัญญาเชา 
  2.   การจําแนกประเภทของสัญญาเชา 
     การจําแนกประเภทของสัญญาเชา   สัญญาเชาแบงเปน 2 ประเภท คือ สัญญาเชา
การเงินและสัญญาเชาดําเนินงาน   โดยปกติกิจการตองจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาการเงิน
หากสัญญานั้นทําใหเกิดสถานการณอยางนอยหนึ่งสถานการณ ดังนี้ 
  2.1  สัญญาเชาโอนความเปนเจาของในสินทรัพยใหแกผูเชาซ้ือเม่ือส้ินสุดระยะเวลา
ของสัญญา เชน สัญญาเชาซ้ือเม่ือผูเชาซ้ือชําระเงินครบตามขอกําหนดของสัญญาเชาผูใหเชาซ้ือจะ
โอนกรรมสิทธ์ิใหผูเชาซ้ือ 
  2.2  ณ วันเร่ิมตนของสัญญาเชา ผูเชามีสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยดวยราคาท่ีคาดวาจะตํ่า
กวามูลคายุติธรรมมาก ณ วันท่ีสิทธิเลือกมีผลบังคับใช  
  2.3 ณ วันเร่ิมตนของสัญญาเชานั้น ระยะเวลาของสัญญาเชาครอบคลุมอายุการใช
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจสวนใหญของสินทรัพย แมวาจะยังไมมีการโอนกรรมสิทธ์ิเกิดข้ึน  
  2.4 ณ วันท่ีเร่ิมตนของสัญญาเชา มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายมี
จํานวนเทากับ หรือเกือบเทากับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชา เชน มูลคาปจจุบันของจํานวนเงิน
ข้ันตํ่าดังกลาวมีจํานวนประมาณอยางนอยรอยละ 90 ของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและมูลคาตาม
บัญชีของสินทรัพย 
  2.5 สินทรัพยท่ีเชา มีลักษณะเฉพาะจนกระท่ังมีผูเชาเพียงผูเดียวท่ีสามารถใชสินทรัพย
นั้นโดยไมจําเปนตองนําสินทรัพยดังกลาวมาทําการดัดแปลงท่ีสําคัญ 
 3.  ขอบงช้ีท่ีทําใหสัญญาตองจัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงิน 
   ขอบงช้ีถึงสถานการณใดสถานการณหนึ่งหรือหลายสถานการณรวมกันท่ีทําให
สัญญาเชาตองจัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงินดวยมีดังตอไปนี้ 
  3.1 หากผูเชาสามารถยกเลิกสัญญาเชาได และผูเชาเปนผูรับผิดชอบผลเสียหายท่ีเกิด
กับผูใหเชาเนื่องจากการยกเลิกนั้น 
  3.2 ผูเชาเปนผูท่ีไดรับผลกําไรหรือผลขาดทุนจากการผันผวนของมูลคายุติธรรมของ
มูลคาคงเหลือ (ตัวอยางเชน มูลคายุติธรรมของมูลคาคงเหลือท่ีอยูในรูปของคาเชาท่ีผูใหเชาลดให 
รวมแลวมีจํานวนเทากับสวนใหญของจํานวนท่ีไดรับจากการขายมูลคาคงเหลือ ณ วันส้ินสุดสัญญา
เชา) 
  3.3  ผูเชาสามารถตอสัญญาเชาคร้ังท่ีสองดวยการจายคาเชาท่ีมีจํานวนตํ่ากวาคาเชาใน
ตลาดอยางเปนนัยสําคัญ  
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 4.  การรับรูเร่ิมแรก 
   ผูใหเชาตองรับรูสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินเปนลูกหนี้ในงบดุลดวยจํานวนท่ี
เทากับเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเชา 
  ภายใตสัญญาเชาการเงิน ผูใหเชาโอนความเส่ียงและประโยชนของความเปนเจาของ
ท้ังหมดหรือเกือบท้ังหมดใหแกผูเชา ดังนั้น ผูใหเชาจึงถือวาลูกหนี้สัญญาเชาคือ สินทรัพยท่ีจะทํา
ใหผูใหเชาไดรับเงินตนพรอมกับรายไดทางการเงินเพื่อตอบแทนผูใหเชาสําหรับการลงทุนและ
บริการที่ให 
  ตนทุนทางตรงเร่ิมแรก เชน คานายหนาและคาธรรมเนียมทางกฎหมาย แตไมรวมถึง
คาใชจายดําเนินงาน เชน คาใชจายในการขายและคาใชจายการตลาด ตนทุนทางตรงเริ่มแรกมัก
เกิดข้ึนในการตอรองหรือการเตรียมสัญญาเชาและจะรับรูเปนสวนหน่ึงของลูกหนี้ตามสัญญาเชา
การเงินโดยไมตองบันทึกเปนรายการแยกตางหาก ท้ังนี้เฉพาะตนทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดกับผูให
เชาท่ีมิใชผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย อัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเชาเปนอัตราที่กําหนดข้ึนโดย
ไดคํานึงถึงตนทุนทางตรงเร่ิมแรกซ่ึงรวมอยูในยอดลูกหนี้ตามสัญญาเชา ดังนั้น รายไดทางการเงิน
จากสัญญาเชาท่ีรับรูในแตละงวดจึงเปนยอดซ่ึงไดสุทธิกับตนทุนทางตรงเร่ิมแรก ตนทุนทางตรง
เร่ิมแรกของผูใหเชาท่ีเปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายไมรวมอยูในคํานิยามของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ และไมรวมเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเชาจึงตองรับรูเปนคาใชจายเม่ือมีการ
รับรูกําไรจากการขายในวันท่ีสัญญาเชามีผลบังคับใช 
 5. การวัดมูลคาภายหลังการรับรูเร่ิมแรก 
  การรับรูรายไดทางการเงินตองข้ึนอยูกับรูปแบบท่ีสะทอนถึงอัตราผลตอบแทนคงท่ีใน
แตละงวดของเงินลงทุนสุทธิของผูใหเชา ซ่ึงคงเหลือตามสัญญาเชาการเงินนั้น 
  ผูใหเชาตองปนสวนรายไดทางการเงินตลอดอายุของสัญญาเชาดวยเกณฑท่ีเปนระบบ
และสมเหตุสมผล การปนสวนรายไดตองข้ึนอยูกับรูปแบบท่ีสะทอนใหเห็นถึงผลตอบแทนท่ีคงท่ี
ในแตละงวดของเงินลงทุนสุทธิของผูใหเชาซ่ึงคงเหลือตามสัญญาเชาการเงิน จํานวนท่ีจายตาม
สัญญาเชาท่ีเกี่ยวของกับงวดบัญชี (ซ่ึงไมรวมตนทุนในการใหบริการ)ตองนํามาหักกับเงินลงทุน
ข้ันตนในสัญญาเชาการเงินเพื่อลดเงินตนและรายไดทางการเงินรอการรับรู 
  ผูใหเชาตองทบทวนประมาณการมูลคาคงเหลือท่ีไมไดรับการประกันท่ีใชในการ
คํานวณเงินลงทุนข้ันตนตามสัญญาเชาอยางสมํ่าเสมอ หากประมาณการมูลคาคงเหลือท่ีไมไดรับ
การประกันมีจํานวนลดลง ผูใหเชาตองทบทวนการปนสวนรายไดตลอดอายุของสัญญาเชา และ
ตองทบทวนการปรับลดจํานวนคางรับท่ีไดต้ังไวทันที 
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  สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินซ่ึงจัดประเภทเปนสินทรัพยรอการขาย (หรือได
รวมอยูในกลุมของสินทรัพยท่ีเลิกใชและจัดประเภทเปนรอการขาย) ตองบันทึกบัญชีตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนถือไวรอการขายและการดําเนินงาน
ที่ยกเลิก (เม่ือมีการประกาศใช) เม่ือสินทรัพยนั้นเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี
ดังกลาว  
  ผูใหเชาท่ีเปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายตองรับรูกําไรจากการขายหรือขาดทุนจากการ
ขายในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดตามนโยบายการบัญชีท่ีกิจการใชสําหรับการขายเสร็จเด็ดขาด 
หากอัตราดอกเบ้ียท่ีใชเปนอัตราท่ีตํ่าเกินจริง กําไรจากการขายตองกําหนดข้ึนโดยสมมติใหใชอัตรา
ดอกเบ้ียเชิงพาณิชย ตนทุนทางตรงเร่ิมแรกตองรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเม่ือมีการรับรู
กําไรจากการขาย 
  ผูผลิตหรือผูแทนจําหนายมักใหทางเลือกแกลูกคาท่ีจะซ้ือหรือเชาสินทรัพย สัญญาเชา
การเงินของสินทรัพยท่ีทําโดยผูใหเชาท่ีเปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายทําใหเกิดรายไดสองประเภท
ดังตอไปนี้ 
  5.1  กําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการขายเสร็จเด็ดขาดท่ีเปนราคาขายปกติของสินทรัพย
ท่ีใหเชา ท้ังนี้จะตองคํานึงถึงสวนลดปริมาณหรือสวนลดการคาดวย และ 
  5.2  รายไดทางการเงินตลอดอายุของสัญญาเชา 
  ณ วันท่ีสัญญาเชามีผลบังคับใช ผูใหเชาท่ีเปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายจะบันทึก
รายไดจากการขายดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีผูเชา
ตองจายใหผูใหเชาคิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียเชิงพาณิชยแลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา และจะบันทึก
ตนทุนขายดวยตนทุนของสินทรัพยท่ีใหเชาหรือราคาตามบัญชี (หากราคาตามบัญชีแตกตางจาก
ตนทุนของสินทรัพยท่ีใหเชา) หักดวยมูลคาปจจุบันของมูลคาคงเหลือท่ีไมไดรับการประกัน ผลตาง
ระหวางรายไดจากการขายกับตนทุนขายถือเปนกําไรจากการขายซ่ึงตองรับรูตามนโยบายการบัญชี
ท่ีกิจการใชสําหรับการขายเสร็จเด็ดขาด 
  เพื่อเปนการจูงใจลูกคา ผูใหเชาท่ีเปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายบางคร้ังจะเสนออัตรา
ดอกเบ้ียท่ีตํ่ากวาความเปนจริงมากซ่ึงทําใหรายไดท้ังส้ินท่ีรับรู ณ เวลาท่ีขายมีจํานวนสูงเกนิไป หาก
ผูใหเชาเสนออัตราดอกเบ้ียท่ีตํ่าเกินจริง กําไรจากการขายตองเปนจํานวนท่ีคํานวณข้ึนจากอัตรา
ดอกเบ้ียเชิงพาณิชย 
  ตนทุนทางตรงเร่ิมแรกตองรับรูเปนคาใชจาย ณ วันท่ีสัญญาเชามีผลบังคับใช เนื่องจาก
ตนทุนดังกลาวมักจะเกี่ยวของกับกําไรจากการขายของผูใหเชาท่ีเปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย 
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 6.  การเปดเผยขอมูล 
  นอกจากท่ีผูใหเชาตองเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดท่ีระบุไวในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับท่ี 48 เร่ือง การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน ผูใหเชาตอง
เปดเผยขอมูลสําหรับสัญญาเชาการเงินเพิ่มเติมดังตอไปนี้ 
  6.1 การกระทบยอด ณ วันท่ีในงบดุล ระหวางผลรวมของเงินลงทุนข้ันตนตามสัญญา
เชากับมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชา นอกจากนั้น ณ วันท่ีในงบ
ดุล กิจการตองเปดเผยผลรวมของเงินลงทุนข้ันตนตามสัญญาเชาและมูลคาปจจุบันของจํานวนเงิน
ข้ันตํ่าท่ีลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชาสําหรับระยะเวลาแตละชวงตอไปนี้ 
    6.1.1 ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่งป 
    6.1.2 ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 
    6.1.3 ระยะเวลาที่เกินกวาหาป 
  6.2. รายไดทางการเงินรอการรับรู 
  6.3 มูลคาคงเหลือท่ีไมไดรับการประกันซ่ึงรวมอยูในผลประโยชนของผูใหเชา 
  6.4 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชาท่ีคาด
วาจะเก็บไมได 
  6.5 คาเชาท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีรับรูเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวด 
  6.6 คําอธิบายโดยท่ัวไปของขอตกลงท่ีสําคัญตามสัญญาเชาของผูใหเชา 
    การเปดเผยเงินลงทุนข้ันตนหักดวยรายไดทางการเงินรอการรับรูจากสัญญาเชา
ใหมท่ีเพิ่มข้ึนระหวางงวดบัญชี หลังจากหักดวยจํานวนเงินของสัญญาเชาท่ีเกี่ยวของท่ีไดยกเลิก ถือ
เปนเคร่ืองบงช้ีการเติบโตท่ีมักเปนประโยชนตอผูใชงบการเงิน 
 7.  การปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลง 
      มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูรายไดดอกเบ้ียดวยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ี
แทจริง (ยอดเงินตนคงคางคูณดวยอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเชา) โดยใชวิธีปรับยอนหลัง 
อยางไรก็ตาม กิจการท่ีมีสัญญาเชาคงเหลืออยูกอนวันท่ีมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีผลบังคับใช 
กิจการจะใชมูลคาตามบัญชีคงเหลือ ณ วันบังคับใชเปนยอดเร่ิมตนในการตัดบัญชีตามวิธีอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจริงตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้โดยไมใชวิธีปรับยอนหลังก็ได อนึ่ง 
สําหรับในกรณีท่ีกิจการซ่ึงมีสัญญาเชาซ้ือคงเหลืออยูกอนวันท่ีมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีผลบังคับ
ใชและไดใชวิธีผลรวมตัวเลขในการคํานวณดอกเบ้ียรับ กิจการสามารถใชวิธีดังกลาวไดตอไป
จนกวาสัญญาเชาซ้ือคงเหลือท่ียกมานั้นส้ินสุดลง ท้ังนี้ สัญญาเชาซ้ือคงเหลือท่ียกมาตองเปนสัญญา
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เชาซ้ือท่ีมีระยะเวลาส้ัน (3-4 ป) และกิจการตองเปดเผยขอมูลของสัญญาเชาซ้ือท่ียกมาแยกจาก
สัญญาเชาซ้ือใหมใหชัดเจน 
 8.วันถือปฏิบัติ 
     มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีผลบังคับใชสําหรับสัญญาเชาทุกประเภทที่มีวันเร่ิมตน
สัญญาเชาในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ไดมีการสนับสนุน (แตไมกําหนด) ให
กิจการท่ีมีสัญญาเชาท่ีมีวันเร่ิมตนของสัญญาเชากอนวันท่ี 1 มกราคม 2551 ปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้โดยวิธีปรับยอนหลัง หากกิจการมิไดใชวิธีปรับยอนหลัง กิจการจะใชยอดยกมา
ของสัญญาเชา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนวันเร่ิมตนในการตัดบัญชีตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง
สําหรับระยะเวลาเชาท่ีเหลืออยูใหเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ก็ได กิจการ
ท่ีมีสัญญาเชาซ้ือระยะส้ัน (3-4 ป) ซ่ึงทําข้ึนกอนวันท่ี 1 มกราคม 2551 และประสงคท่ีจะใชวิธี
ผลรวมจํานวนตัวเลข (วิธีเดิม) ยังคงใชวิธีดังกลาวได จนกวาสัญญาเหลานั้นส้ินสุดลง โดยตอง
เปดเผยขอมูลตามการจําแนกประเภทสัญญาเชาขอ 7 แยกระหวางสัญญาเชาซ้ือท่ีใชวิธีเดิมและวิธี
ใหมทุกงวดบัญชีจนกวาสัญญาท่ีใชวิธีเดิมนั้นส้ินสุดลง ในการเปดเผยจํานวนมูลคาปจจุบันของ
ลูกหนี้ใหเปดเผยยอดลูกหนี้ เชาซ้ือหักดวยดอกผลเชาซ้ือรอการตัดบัญชี 
  
ลักษณะการดําเนินงานของธุรกิจเชาซ้ือ 
 1.  ความหมายของสัญญาเชาซ้ือ 
      การใหเชาซ้ือตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 572 ไดใหคําจํากัดความ
ไววา “อันวาเชาซ้ือนั้น คือสัญญาซ่ึงเจาของเอาทรัพยสินออกใหเชา และใหคําม่ันวาจะขาย 
ทรัพยสินนั้นหรือวาจะใหทรัพยสินนั้นตกเปนสิทธิแกผูเชา โดยเง่ือนไขท่ีผูเชาไดใชเงิน เปนจํานวน
เทานั้น เทานี้คราว” เราจะเห็นไดวาการเชาซ้ือไดกําหนดเง่ือนไขไวก็คือ 
  1.1 ตองมีคูสัญญา 2 ฝาย คือ ผูใหเชาซ้ือ และผูเชาซ้ือ 
  1.2 ผูใหเชาซ้ือตองเปนเจาของทรัพยสินท่ีใหเชาซ้ือ 
  1.3 เม่ือผูใหเชาซ้ือนําทรัพยสินออกใหเชาไดใหคําม่ันสัญญาวาจะขายหรือจะให
ทรัพยสินนั้นตกเปนของผูเชา 
  1.4  การชําระเงินคาเชาซ้ือจะชําระเปนงวด ๆ จนกวาจะครบถวน 
  1.5 กรรมสิทธ์ิในสินคาเปนของผูใหเชาจนกวาจะมีการโอนกรรมสิทธ์ิ 
  1.6 ผูเชาจะมีกรรมสิทธ์ิในตัวสินคาตอเม่ือชําระเงินครบถวนแลว 
  1.7  ผูใหเชามีสิทธ์ิท่ีจะยึดสินคากลับคืนมาได (มาตรา 574) 
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 2. ลักษณะการดําเนินงานของธุรกิจเชาซ้ือรถยนต เม่ือมีการตกลงเชาซ้ือทรัพยสินกับผู
เชา (ลูกคา) จะตองมีการเรียกเก็บเงินจากลูกคา ซ่ึงโดยปกติแลวจะมีการเรียกเก็บ เงินมัดจําหรือเงิน
จอง เงินดาวน และเงินผอนชําระคางวด ๆ ละเดือน  
 การปดบัญชีกอนครบกําหนด บางคร้ังจะพบวาผูเชาซ้ือมีความประสงคจะชําระเงิน
คางวดสวนท่ีเหลือท้ังจํานวนกอนครบกําหนดระยะเวลาในการใหเชาซ้ือ โดยมากแลวผูใหเชาซ้ือจะ
ใหสวนลดแกผูเชาหากชําระเงินกอนกําหนด 
 การเปล่ียนสัญญา  การโอนสิทธิในการเชาซ้ือใหแกบุคคลอ่ืน หรือการขายทรัพยสิน
ท่ีเชาซ้ือท่ียังผอนชําระเงินงวดไมครบกําหนดตามสัญญา ผูใหเชาซ้ือจะตองพิจารณาถึงการ
เปล่ียนแปลงในสาระสําคัญของสัญญา 
 การยึดสินคาคืน   ในกรณีท่ีลูกคาผิดนัดไมชําระหนี้กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 
574 ไดระบุวา “ในกรณีผิดนัดไมใชเงินสองคราวติด ๆ กัน หรือกระทําผิดสัญญาในขอท่ีเปนสวน
สําคัญ เจาของทรัพยสินจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได ถาเชนนั้นบรรดาเงินท่ีไดใชมาแลวแตกอน ให
ริบเปนของเจาของทรัพยสินและเจาของทรัพยสินชอบท่ีจะกลับเขาครองทรัพยสินนั้นไดดวย อนึ่ง
ในกรณีกระทําผิดสัญญาเพราะผิดนัดไมใชเงินซ่ึงเปนคราวท่ีสุดนั้น ทานวาเจาของทรัพยสินชอบท่ี
จะริบบรรดาเงินท่ีไดใชมาแลวแตกอนและกลับเขาครอบครองทรัพยสินได ตอเม่ือระยะเวลาใชเงิน
ไดพนกําหนดไปอีกงวดหนึ่ง”  
 ลักษณะของการเชาซ้ือ (ตามภาพท่ี 1) ถาเราตองการซ้ือสินคาดวยวิธีเชาซ้ือ สมมติวา
สินคาช้ินหนึ่งมีราคา 100 บาท ในวิธีของการเชาซ้ือนั้นจะแบงเงิน 100 บาทนี้ออกเปน 2 สวน  
 สวนท่ี 1 คือเงินดาวน เปนคําท่ีหลายคนรูจักดี หมายถึง เงินจํานวนหนึ่ง (ซ่ึงตํ่ากวา
ราคาสินคา) ท่ีผูซ้ือตองจายใหแกเจาของสินคาหรือผูขายไปกอน มักจะมีคาประมาณรอยละ 5 ถึง
รอยละ 50 ของราคาสินคาและเงินสวนนี้จะไมมีการคิดดอกเบ้ียแตอยางใด 
 สวนท่ี 2  เงินท่ีเหลือ เงินสวนนี้จะมีหลายช่ือ เชน ยอดจัด, เงินกู, เงินงวด, หรือเงิน
ผอน ซ่ึงโดยรวมแลวจะหมายถึง จํานวนเงินท่ีเหลือของราคาสินคาท่ีไดหักเงินดาวนออกไปแลว 
จากน้ันจะนําไปคิดดอกเบ้ียตามอัตราท่ีจะตกลงกัน แลวจึงนํามาผอนชําระเปนงวด ๆ คืนใหแก
เจาของสินคาตามระยะเวลาท่ีไดตกลงกันไว 
 สัญญาเชาซ้ือทําใหผูเชาซ้ือไดรับประโยชน คือไดรับสินคาท่ีเชาซ้ือไปใชทันทีโดยท่ี
เจาของสินคาผูใหเชาซ้ือก็ยังมีหลักประกันในการท่ีจะไดรับชําระราคา เพราะกรรมสิทธ์ิในสินคาท่ี
ใหเชาซ้ือยังไมไดโอนไปยังผูเชาซ้ือจนกวาผูใหเชาซ้ือจะไดรับชําระราคาจนครบถวนแลว 
นอกจากนี้การเชาซ้ือยังชวยระบายสินคาใหออกจําหนายใหมากยิ่งข้ึนดวย 
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ภาพท่ี 1  แสดงการแบงจํานวนเงินของราคาสินคาเม่ือมีการซ้ือสินคาแบบเชาซ้ือ 

 
 อยางไรก็ดี การที่เจาของสินคาหรือผูมาติดตอ (ตัวแทนจําหนาย) จะใหผูเชาซ้ือเชา
โดยตรงจากตนแลว อาจกอใหเกิดปญหาข้ึนมาแมวาผูใหเชาซ้ือยังคงมีกรรมสิทธ์ิในสินคาท่ีเชาซ้ือก็
ตามแตถาหากผูเชาซ้ือผิดนัดไมชําระราคาแลวก็อาจจะเกิดปญหายุงยากในการที่ติดตามสินคาท่ีเชา
ซ้ือคืนมาเพราะเจาของสินคาหรือผูมาติดตอท่ีเปนผูใหเชานั้นบางรายเปนผูคารายยอยไมมีกําลัง
พอท่ีจะติดตามเอาสินคาคืนมาได ดังนั้นเพื่อขจัดปญหาดังกลาว จึงไดมีการจัดหาบุคคลากรท่ีสาม
เขามาเกี่ยวของซ่ึง ตอไปจะเรียกวา บริษัทการเงิน โดยบริษัทการเงินนี้จะซ้ือสินคาจากเจาของหรือผู
มาติดตอจากนั้นก็จะนําสินคาดังกลาวออกใหลูกคาเชาซ้ือ ในการนี้เจาของสินคาหรือผูมาติดตอก็จะ
ไดรับเงินคาสินคาจากบริษัทการเงิน และบริษัทการเงินก็จะไดหลักประกันทางดานสินคาท่ีแนนอน
จากการทําสัญญาเชาซ้ือ โดยบริษัทการเงินจะเปนผูรวบรวมคาเชาซ้ือจากลูกคาโดยตรง และสัญญา
เชาซ้ือนี้ก็ทําข้ึนระหวางลูกคา (ผูเชาซ้ือ) กับบริษัทการเงิน (ผูใหเชาซ้ือ) ตามวิธีการดังกลาวนี้จึงมีผู
ท่ีเกี่ยวของ 3 ฝาย คือ ลูกคาหรือผูท่ีจะมาเชาซ้ือ เจาของสินคาหรือผูมาติดตอ (ตัวแทนจําหนาย) และ
บริษัทการเงิน  
    บริษัทผูใหเชาซ้ือมักจะมีพนักงานของบริษัทไวประจําบริษัทเจาของสินคา เม่ือมีลูกคา
มาซ้ือสินคาจะทําสัญญาเชาซ้ือไดทันทีซ่ึงสัญญานี้ยังไมไดรับอนุมัติจนกวาจะผานการตรวจสอบ
สินเช่ือกอน ในบางกรณีบริษัทผูใหเชาซ้ืออาจทําสัญญาใหคานายหนาแกเจาของสินคาในการท่ีจะ
จัดหาสัญญาเชาซ้ือใหแกบริษัทโดยปกติแลวผูเชาซ้ือจะจายเงินลวงหนา (เงินดาวน) ประมาณรอย
ละ 20-30 สวนท่ีเหลือพรอมดวยดอกเบ้ียจายชําระเปนงวด ๆ ตามระยะเวลาท่ีตกลงกันไวในสัญญา 
เม่ือผูเชาซ้ือชําระเงินตามคางวดครบแลวทุกงวดตามสัญญาแลว กรรมสิทธ์ิในสินคาตามสัญญาเชา

 สวนที่ 1: เงินวางเริ่มแรก (เงินดาวน) 
                ไมคิดดอกเบี้ย 

สวนที่ 2 : เงินสวนที่เหลือจะนํามาคิดดอกเบี้ย      
                  แลวผอนชําระเปนงวดๆ  
                  (สวนใหญจะเปนรายเดือน) รา

คา
สิน

คา
 (ร
อย
ละ

 10
0 )
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ซ้ือจะโอนเปนคาเชาซ้ือทันที ในกรณีท่ีจะตองมีการโอนกันทางทะเบียน จะตองเปนหนาท่ีของผูให
เชาซ้ือใหเรียบรอย 
    นอกจากนี้แลวบริษัทผูใหเชาซ้ือยังบังคับใหผูเชาซ้ือตองทําประกันภัยสําหรับสินคา
ท่ีเชาซ้ือ โดยผูไดรับผลประโยชนคือบริษัทผูใหเชาซ้ือ ซ่ึงการทําประกันภัยนี้บางบริษัทอาจมีการ
บังคับใหทําประกันภัยผานผูใหเชาซ้ือ ซ่ึงบริษัทผูใหเชาซ้ือ ซ่ึงบริษัทผูท่ีใหเชาซ้ือจะไดรับสวนลด
เปนรายได นอกเหนือจากรายไดคาดอกเบ้ียตามสัญญาเชาซ้ือ (สาธิต รังคสิริ, 2539: 1-5) 
 3. ข้ันตอนในการใหเชาซ้ือรถยนต   
  3.1   กรณีกิจการผูแทนจําหนายเปนผูใหเชาซ้ือ  มีข้ันตอน ดังนี้ (ตามภาพท่ี 2) 
   3.1.1 เม่ือลูกคาหรือผูท่ีจะขอเชาซ้ือ มาขอเชาซ้ือรถยนต ตองทําหลักฐานแบบ
ยื่นคําขอเชาซ้ือโดยจะมีขอมูล คือ รายละเอียดรถยนตท่ีขอเชาซ้ือ  การชําระคาเชาซ้ือ ประวัติของผู
ขอเชาซ้ือ ประวัติของผูขอคํ้าประกัน ลงลายมือช่ือของผูเชาซ้ือ ผูคํ้าประกันและของคูสมรส(ถามี)
จากนั้นเจาหนาท่ีสินเช่ือของบริษัทจะทําการตรวจสินเชื่อโดยดูวาลูกคาความสามารถในการหา
รายไดมาจายชําระคางวดท่ีระบุไวหรือไม ถาตรวจสอบดูแลวพบวาผูขอเชาซ้ือมีความสามารถใน
การชําระคางวดก็จะอนุมัติสินเช่ือ   
   3.1.2 การทําสัญญาเชาซ้ือ จะนําขอความตามแบบคําขอมากรอกลงในสัญญา
เชาซ้ือแลวใหผูเชาซ้ือ และผูคํ้าประกันลงนาม โดยปกติผูใหเชาซ้ือจะไดรับเงินดาวนกอน สวน
มูลคาท่ีเหลือถึงขอเชาซ้ือ และผูใหเชาซ้ือจะคิดดอกเบ้ียจากมูลคาท่ีเหลือ  
   3.1.3 การคิดดอกเบ้ีย บริษัทผูใหเชาซ้ือจะคิดดอกเบ้ียในอัตราคงท่ี (Flat Rate) 
โดยมีสูตรสําเร็จในการคํานวณคือ ดอกเบ้ียรับ= เงินตน x ป x ดอกเบ้ีย/100โดยอัตราดอกเบ้ียท่ี
บริษัทใหเชาซ้ือคิดข้ึนอยูกับ จํานวนงวดท่ีขอผอน และอัตราดอกเบ้ียในทองตลาด 
   3.1.4 การชําระคางวด กรณีชําระคางวดกอนกําหนดจะไมมีสวนลด สวนกรณี
ชําระคางวดเลยกําหนด ลูกคาผูเชาซ้ือจะเสียเงินคาปรับท่ีชําระลาชา ในทางปฏิบัติแลวจะขึ้นอยูกับ
นโยบายของแตละบริษัท 
   3.1.5 การขอปดบัญชีกอนกําหนด กรณีท่ีลูกคาผูเชาซ้ือขอปดบัญชีกอนครบ
กําหนดตามสัญญาเชาซ้ือ  ตามประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา เร่ือง ธุรกิจใหเชาซ้ือรถยนต
และรถจักรยานยนตเปนธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543 กําหนดวา บริษัทผูใหเชาซ้ือจะตองให
สวนลดแกผูเชาซ้ือในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของดอกเบ้ียท่ียังไมถึงกําหนดชําระ โดยให
คํานวณตามแถลงการณมาตรฐานการบัญชี 
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แสดงข้ันตอนรายละเอียดการดําเนินการใหเชาซ้ือของเจาของสินคา (ตัวแทนจําหนาย) 

 
 

ภาพท่ี 2  แผนผังขั้นตอนการใหเชาซ้ือของเจาของสินคา (ตัวแทนจําหนายรถยนต) 
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   3.1.6  การโอนสิทธิใหกับบุคคลอ่ืน โดยปกติบริษัทท่ีใหเชาซ้ือจะโอนสิทธิ
เปล่ียนช่ือลูกคาผูเชาซ้ือเทานั้น และตองทําสัญญาใหม ซ่ึงจํานวนงวดที่เหลือและจํานวนเงินคางวด
ยังคงเดิมไมเปล่ียนแปลง (ถึงแมประมวลกฎหมายเพงและพาณิชยใหทําได แตผูใหเชาซ้ือจะไมทํา) 
บริษัทจะคิดคาธรรมเนียมการโอนสิทธิ ซ่ึงไมมีอัตรากําหนดไวแนนอน และผูจายคาธรรมเนียมก็
แลวแตลูกคาผูเชาซ้ือรายเดิมกับรายใหมจะตกลงกันเอง และบริษัทผูใหเชาซ้ือจะทําสัญญาโอนสิทธิ
สัญญาเชาซ้ือดวย 
   3.1.7 กรณียึดรถ ในกรณีท่ีลูกคาผูเชาซ้ือไมชําระคางวด และผูใหเชาซ้ือเรียก
ทรัพยสินคืน ผูใหเชาซ้ือจะตองบันทึกบัญชีโดยโอนยอดคงเหลือสุทธิของบัญชีลูกหนี้เชาซ้ือ โดย
หักดอกผลเชาซ้ือรอการตัดบัญชีสําหรับผูเชาซ้ือรายนั้น ไปแสดงในบัญชีสินทรัพยรอการขาย 
   3.1.8 กรณีขายรถยึด กรณีขายรถที่ยึด  และมีลูกคารายใหมสนใจท่ีจะซ้ือ โดย
เชาซ้ือ ก็ถือวาเปนการทําสัญญาขายใหม 
  3.2  กรณีบริษัทการเงินเปนผูใหเชาซ้ือ  มีข้ันตอน ดังนี้ (ตามภาพท่ี 3) 
   จะมีบุคคลท่ีเกี่ยวของ 3 ฝาย คือ ลูกคาหรือผูท่ีจะมาเชาซ้ือ เจาของสินคาหรือผู
มาติดตอ (ตัวแทนจําหนาย) และบริษัทการเงินโดยบริษัทการเงิน จะจายเงินคาสินคาจากเจาของ
สินคาตามราคาท่ีขอเชาซ้ือ เปนราคาของรถยนตท่ีหักเงินดาวนแลว ซ่ึงเงินดาวนผูเชาซ้ือจะจาย
ใหกับเจาของสินคา  
   3.2.1  เม่ือลูกคาหรือผูท่ีจะขอเชาซ้ือ  มาขอเชาซ้ือรถยนต ตองทําหลักฐานแบบ
ยื่นคําขอเชาซ้ือโดยจะมีขอมูล คือ รายละเอียดรถยนตท่ีขอเชาซ้ือ  การชําระคาเชาซ้ือ ประวัติของผู
ขอเชาซ้ือ ประวัติของผูขอคํ้าประกัน ลงลายมือช่ือของผูเชาซ้ือ ผูขอคํ้าประกัน และของคูสมรส (ถา
มี)จากนั้นเจาหนาท่ีสินเช่ือของบริษัทจะทําการตรวจสินเช่ือโดยดูวาลูกคาความสามารถในการหา
รายไดมาจายชําระคางวดท่ีระบุไวหรือไม ถาตรวจสอบดูแลวพบวาผูขอเชาซ้ือมีความสามารถใน
การชําระคางวดก็จะอนุมัติ 
   3.2.2 การทําสัญญาเชาซ้ือ จะนําขอความตามแบบคําขอมากรอกลงในสัญญา
เชาซ้ือแลวใหผูเชาซ้ือ และผูคํ้าประกันลงนาม บริษัทผูขายรถจะไดรับเงินดาวนกอน สวนมูลคาท่ี
เหลือถึงขอเชาซ้ือ และผูใหเชาซ้ือจะคิดดอกเบ้ียจากมูลคาท่ีเหลือ และบริษัทการเงินจะให
คาธรรมเนียมแกผูขายรถยนต 
   3.2.3 การคิดดอกเบ้ีย บริษัทผูใหเชาซ้ือจะคิดดอกเบ้ียในอัตราคงท่ี (Flat Rate) 
โดยมีสูตรสําเร็จในการคํานวณคือ ดอกเบ้ียรับ = เงินตน x ป x ดอกเบ้ีย/100โดยอัตราดอกเบี้ยท่ี
บริษัทใหเชาซ้ือคิดข้ึนอยูกับ จํานวนงวดท่ีขอผอน และอัตราดอกเบ้ียในทองตลาด 
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   3.2.4 การชําระคางวด กรณีชําระคางวดกอนกําหนดจะไมมีสวนลด สวนกรณี
ชําระคางวดเลยกําหนด ลูกคาผูเชาซ้ือจะเสียเงินคาปรับท่ีชําระลาชา ในทางปฏิบัติแลวแตนโยบาย
บริษัท 
   3.2.5 การขอปดบัญชีกอนกําหนด กรณีท่ีลูกคาผูเชาซ้ือขอปดบัญชีกอนครบ
กําหนดตามสัญญาเชาซ้ือ ตามประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา เร่ือง ธุรกิจใหเชาซ้ือรถยนตและ
รถจักรยานยนตเปนธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543 กําหนดวา บริษัทผูใหเชาซ้ือจะตองใหสวนลด
แกผูเชาซ้ือในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของดอกเบ้ียท่ียังไมถึงกําหนดชําระ โดยใหคํานวณตาม
แถลงการณมาตรฐานการบัญชี 
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   แสดงข้ันตอนรายละเอียดการดําเนินการใหเชาซ้ือของบริษัทการเงิน 
 

 
 

ภาพท่ี 3  แผนผังขั้นตอนการใหเชาซ้ือของบริษัทการเงนิ 
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   3.2.6 การโอนสิทธิใหกับบุคคลอ่ืน โดยปกติบริษัทท่ีใหเชาซ้ือจะโอนสิทธิ
เปล่ียนช่ือลูกคาผูเชาซ้ือเทานั้น และตองทําสัญญาใหม ซ่ึงจํานวนงวดที่เหลือและจํานวนเงินคางวด
ยังคงเดิมไมเปล่ียนแปลง (ถึงแมประมวลกฎหมายเพงและพาณิชยใหทําได แตผูใหเชาซ้ือจะไมทํา) 
บริษัทจะคิดคาธรรมเนียมการโอนสิทธิ ซ่ึงไมมีอัตรากําหนดไวแนนอน และผูจายคาธรรมเนียมก็
แลวแตลูกคาผูเชาซ้ือรายเดิมกับรายใหมจะตกลงกันเอง และบริษัทผูใหเชาซ้ือจะทําสัญญาโอนสิทธิ
สัญญาเชาซ้ือดวย 
   3.2.7 กรณียึดรถ ในกรณีท่ีลูกคาผูเชาซ้ือไมชําระคางวด และผูใหเชาซ้ือเรียก
ทรัพยสินคืน ผูใหเชาซ้ือจะตองบันทึกบัญชีโดยโอนยอดคงเหลือสุทธิของบัญชีลูกหนี้เชาซ้ือ โดย
หักดอกผลเชาซ้ือรอการตัดบัญชีสําหรับผูเชาซ้ือรายนั้น ไปแสดงในบัญชีสินทรัพยรอการขาย 
   3.2.8 กรณีขายรถยึด กรณีทําการยึดรถ และทําการขายรถที่ยึดมา ผูท่ีใหเชาซ้ือท่ี
เปนบริษัทการเงินตองเปนการขายโดยวิธีประมูลขายใหบุคคลภายนอก ซ่ึงปกติบริษัทผูใหเชาซ้ือจะ
ประกาศทางส่ือโฆษณาใหบุคคลภายนอกทราบ และปกติราคาท่ีประมูลจะตํ่ากวามูลคาท่ีเหลือตาม
สัญญา และจะเรียกสวนตางเพิ่มจากลูกคาผูเชาซ้ือ  กรณีประมูลขายไดราคาสูงกวามูลคาท่ีเหลือตาม
สัญญาจะคืนสวนตางใหผูเชาซ้ือ (เดิม กอนท่ี ตามประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา เร่ือง ธุรกิจ
ใหเชาซ้ือรถยนตและรถจักรยานยนตเปนธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543 จะบังคับใช บริษัทผูให
เชาซ้ือจะไมคืนเงินท่ีสูงกวามูลคาตามสัญญาใหผูเชาซ้ือ เพราะถือวาทรัพยสินยังเปนของบริษัทผูให
เชาซ้ือ ฉะนั้นยึดคืนแลวขายกําไรก็เปนของบริษัทผูใหเชาซ้ือ บริษัทก็บันทึกกําไรใหเปนของ
บริษัท) 
    
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 วรลักษณ  วรรณโล  (2544)  ไดศึกษาเร่ือง  การศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานการบัญชี
และกฎหมายภาษีอากรเก่ียวกับกิจการเชาซ้ือรถยนตไดพบวามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 
กําหนดใหรับรูกําไรที่เกิดจากการขายเปนรายไดท้ังจํานวนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการใหเชาซ้ือ 
หรืออาจรับรูกําไรเปนรายไดในแตละรอบระยะเวลาบัญชีตามงวดท่ีถึงกําหนดชําระก็ได สวนดอก
ผลของเชาซ้ือนั้นใหรับรูเปนรายไดตามงวดท่ีถึงกําหนดชําระ ในกรณีท่ีไมไดรับเงินคางวดตามงวด
ท่ีถึงกําหนดชําระหรือไมไดรับเงินคางวดท่ีถึงกําหนดนั้นผูขายสามารถเล่ือนการรับรูรายไดออกไป 
หากไมมีเหตุผลสนับสนุนไดวาจะสามารถเรียกเก็บเงินตามสัญญาน้ันได สวนหลักเกณฑการรับรู
รายไดตามกฎหมาย การจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลมีการยึดถือหลักเกณฑเดียวกับหลักเกณฑทาง
บัญชี ขอแตกตางท่ีสําคัญไดแก หลักเกณฑทางดานการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม ในการกําหนดให
ผูขายยังตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มจากคางวดท่ีถึงกําหนดชําระจนกวาจะมีการบอกเลิกสัญญาเชาซ้ือตาม
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กฎหมายท่ีแทจริง  จึงสงผลทําใหผูประกอบการมีความรับผิดในการชําระภาษีมูลคาเพิ่มในขณะท่ี
ยังไมมีการรับชําระคางวดจึงถือเปนภาระของผูขาย 
 ฐิติพร  ฐิติจําเริญพร (2545) ไดศึกษาเร่ือง แนวปฏิบัติของการบัญชีและการรับรูรายได
ของกิจการลิสซ่ิงในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา กิจการลิสซ่ิงซ่ึงไดมีวิธีการบันทึกบัญชี 
และการรับรูรายไดในลักษณะของสัญญาเชาดําเนินงาน มากกวาท่ีจะจัดทําในลักษณะของสัญญา
เชาทางการเงิน ซ่ึงเปนสวนสําคัญสําหรับกิจการลิสซ่ิงท่ีพึงปฏิบัติ อีกท้ังยังไดนําหลักของการ
บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการใหเชาซ้ือ และการใหกูยืมเงิน มาใชในการบันทึกบัญชี และการรับรูรายได
อีกดวย สวนในเร่ืองของการรับรูรายไดของกิจการลิสซ่ิงท่ีใชในปจจุบันไดมีการรับรูรายไดดอกเบ้ีย
เปนไปตามเกณฑเงินคาง กลาวคือ จะรับรูรายไดท่ีเกิดข้ึนในงวดบัญชีนั้นทันที โดยไมคํานึงวาจะ
ไดรับเงินจากการเชานั้นแลวหรือไมก็ตาม 
 กิจการลิสซ่ิงสวนใหญมักจะมีปญหาในเร่ืองของเงินมัดจําและราคาซากของสินทรัพยท่ี
เชาเม่ือส้ินสุดสัญญาเชา เนื่องจากเงินมัดจําท่ีเก็บจากลูกคานั้น กิจการจะถือเปนหนี้สินของกิจการ
เนื่องจากจะตองมีการชําระคืนใหกับลูกคาเม่ือส้ินสุดสัญญาเชา แตมีการโอนไปเปนสวนหนึ่งของ
ราคาสินทรัพย ณ วันส้ินสุดตามสัญญาเชาได ถาหากผูเชาเลือกท่ีจะซ้ือสินทรัพยนั้นเปนของตน
สวนในเร่ืองราคาซากของสินทรัพย จะเห็นไดวามีราคาคอนขางสูงซ่ึงถือไดวาสูงกวาราคาใน
ทองตลาด กิจการลิสซ่ิงสวนใหญมักจะมีปญหาในเร่ืองของการหาผูซ้ือสินทรัพยนั้นเม่ือส้ินสุด
สัญญา ดังนั้นควรจะมีกําหนดอยางแนชัดในสัญญาวา ผูเชาควรจะรับประกันราคาซากสินทรัพยนั้น 
เพื่อไมใหเกิดปญหานี้ข้ึน 
 วชิราภรณ  ขันแกวผาบ (2546) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผูประกอบการธุรกิจ
คารถยนตมือสองในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อการเชาซ้ือของบริษัทลิสซ่ิง ในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ซ่ึงเปนปจจัยภายในองคการ ไดแก 
อันดับหนึ่ง คือกระบวนการใหบริการ ในเร่ืองการใหบริการท่ีรวดเร็ว ทันเวลาและตรงตามความ
ตองการ อันดับสอง คือ ดานผลิตภัณฑ ซ่ึงเปนเร่ืองการอนุมัติวงเงินสินเช่ือหรือยอดจัดไฟแนนซท่ี
เหมาะสม และตรงตามความตองการ และอันดับสาม คือ ดานราคา ซ่ึงเกี่ยวกับเร่ืองอัตราดอกเบ้ียใน
การผอนชําระตํ่า 
 สําหรับปญหาท่ีผูประกอบการธุรกิจคารถยนตมือสองพบ 3 อันดับแรก ไดแก อันดับ
หนึ่ง คือ ปญหาดานส่ิงแวดลอม เร่ืองอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตาง ๆ ท่ีสามารถ
สงผลตอการข้ึน- ลงของอัตราดอกเบ้ียเชาซ้ือ อันดับสอง คือปญหาภายในองคการดานราคาเร่ือง
อัตราดอกเบี้ยในการผอนชําระสูง และอันดับสาม คือ ปญหาภายในองคการผลิตภัณฑ เร่ืองการ
อนุมัติวงเงินสินเช่ือหรือยอดจัดไฟแนนซท่ีไมเหมาะสม และไมตรงตามตองการ 


