บทที่ 2
ทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมที่เกีย่ วของ
การศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษา แนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับกิจการเชาซื้อรถยนต
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา โดยจะมุงเนนการบัญชีสําหรับ
กิจการเชาซื้อรถยนตทางดานผูใหเชาซื้อ ไดนําทฤษฏีและหลักการมาใชรวมกับการศึกษา ดังนี้
1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา
2. ลักษณะการดําเนินงานของธุรกิจเชาซื้อ
3. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา
สภาวิชาชีพบัญชี (2550) ไดจัดทํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ขึ้นใหเปนไปตามเกณฑที่
กําหนดโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเชา พ.ศ. 2549 (IAS N0. 17,
Leases (2006)) เพื่อกําหนดนโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลทั้งทางดานผูเชาและผูใหเชา
สําหรับสัญญาเชาการเงินและสัญญาเชาดําเนินงาน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550)
เรื่อง สัญญาเชา เปนมาตรฐานการบัญชีที่ทางสภาวิชาชีพบัญชี กําหนดใหใชแทนมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 7 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับการเชาซื้อ – ทางดานผูใหเชาซื้อ และฉบับที่ 29 เรื่อง การ
บัญชีสําหรับสัญญาเชาระยะยาว กําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากมาตรฐานการบัญชี
ฉบับเดิม ดังนี้ (สภาวิชาชีพบัญชี , 2550 : 1 )
1. การเปลี่ยนแปลงจากมาตรฐานการบัญชีเดิม
1.1 สัญญาเชาตามมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม หมายถึง สัญญาหรือขอตกลงที่ผูให
เชาโอนสิทธิการใชสินทรัพยใหแกผูเชาโดยไดรับคาเชาเปนผลตอบแทนสําหรับชวงระยะเวลาหนึ่ง
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ดัดแปลงคํานิยามโดยใชคําวา “คาตอบแทนซึ่งอาจไดรับชําระในงวดเดียว
หรือหลายงวด” แทนคําวา “คาเชา”
1.2 ในการจําแนกสัญญาเชา มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมไดใหตัวอยางของ
สถานการณซึ่งตามปกติจะทําใหสัญญาเชาตองจัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงินไวสี่ขอ มาตรฐาน
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การบัญชีฉบับนี้ไดเพิ่มสถานการณเพื่อชวยในการจําแนกสัญญาเชาอีกหนึ่งขอ และขอบงชี้อีกสาม
ขอ
1.3 มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมใชคําวา “อายุการใชงานของสินทรัพย” ใน
ตัวอยางของสถานการณที่ระบุ เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับอายุของสัญญาเชาในการจําแนกประเภท
สัญญาเชา มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชคําวา “อายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจ” ซึ่งทําใหกิจการ
ตองพิจารณาวาผูใชสินทรัพยอาจมีมากกวาหนึ่งราย
1.4 มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมกําหนดใหเปดเผยขอมูลสําหรับคาเชาที่อาจเกิดขึ้น
แตไมไดใหขอกําหนดที่ชัดเจนวากิจการตองรวมคาเชาที่อาจเกิดขึ้นในการคํานวณจํานวนเงินขั้นต่ํา
ที่ตองจายหรือไม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการไมตองนําคาเชาที่อาจเกิดขึ้นมารวม
ในการคํานวณจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย
1.5 ตนทุนทางตรงเมื่อเริ่มแรกของผูเชาและผูใหเชา
1.5.1 มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ นี้ไ ดเ พิ่ม คํ านิ ย ามเกี่ ย วกับ ตน ทุน ทางตรงเมื่ อ
เริ่มแรกใหชัดเจนขึ้นมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมไมไดใหขอกําหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ทางบัญชีสําหรับตนทุนทางตรงเมื่อเริ่มแรกที่เกิดกับผูเชา
1.5.2 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหรวมตนทุนทางตรงเมื่อเริ่มแรกที่เกิด
กับผูเชาเปนสวนหนึ่งของจํานวนที่รับรูเปนสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินนั้น
1.5.3 มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมไดใหขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติทางบัญชี
สําหรับตนทุนทางตรงเมื่อเริ่มแรกที่เกิดกับผูใหเชาโดยจะบันทึกเปนคาใชจายทันที หรือปนสวนไป
หักจากรายไดทางการเงินนั้นตลอดอายุสัญญาเชาการเงินก็ได แตมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
กําหนดใหรวมตนทุนทางตรงเมื่อเริ่มแรกเปนสวนหนึ่งของลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินโดยไมตอง
บันทึกเปนรายการแยกตางหาก
1.6 มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมอนุญาตใหผูใหเชาใชวิธีปนสวนรายไดทางการเงิน
โดยรับรูรายไดตามอัตราคงที่ในแตละงวดซึ่งคํานวณตามจํานวนในขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
1.6.1 เงินลงทุนสุทธิ ของผูใหเชาที่ยังไมไดรับตามสัญญาเชาการเงิน
1.6.2 เงินสดลงทุนสุทธิ ของผูใหเชาที่ยังไมไดรับตามสัญญาเชาการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหผูใหเชารับรูรายไดทางการเงินที่สะทอนถึงอัตราผลตอบแทน
คงที่ในแตละงวด ซึ่งคํานวณจากขอ 6.1 เทานั้น
1.7 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อางถึงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550)
เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย (เมื่อมีการประกาศใช) เพื่อใหแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน
การดอยคาของสินทรัพยเมื่อจําเปนซึ่งมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมไมไดกลาวถึง
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1.8 มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ เ น น ข อกํ า หนดเกี่ย วกั บ การเป ด เผยข อ มู ล สํ า หรั บ
สัญญาเชาการเงินและสัญญาเชาดําเนินงานทั้งทางดานผูเชาและผูใหเชา และกําหนดใหเปดเผย
ขอมูลเพิ่มเติม ดังตอไปนี้
1.8.1 ผูเชาตองเปดเผยการกระทบยอดระหวางจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้น
กับมูลคาปจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเชาสําหรับระยะเวลาสามชวง คือ ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่งป
ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป และระยะเวลาที่เกินหาป
1.8.2 ผูใหเชาตองเปดเผยการกระทบยอดระหวางผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน
ตามสั ญ ญาเช า กั บ มู ล ค า ป จ จุ บั น ของจํ า นวนเงิ น ขั้ น ต่ํ า ที่ ลู ก หนี้ ต อ งจ า ยตามสั ญ ญาเช า สํ า หรั บ
ระยะเวลาสามชวง คือ ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่งป ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป และ
ระยะเวลาที่เกินหาป
1.8.3 จํานวนเงินขั้นต่ําที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากการเชาชวงที่บอกเลิก
ไมได ณ วันที่ในงบดุล
1.8.4 ค า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ สํ า หรั บ ลู ก หนี้ จํ า นวนเงิ น ขั้ น ต่ํ า ที่ ต อ งจ า ยตาม
สัญญาเชาที่คาดวาจะเก็บไมได
1.8.5 ผูใหเชาตองเปดเผยคาเชาที่อาจเกิดขึ้นที่รับรูในงบกําไรขาดทุนสําหรับ
งวด
1.9 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการขายและเชากลับคืน
โดยเฉพาะการเชากลับคืนที่เปนสัญญาเชาดําเนินงานซึ่งประกอบดวยขอกําหนดสําหรับสถานการณ
ตางๆ โดยใหขึ้นอยูกับราคาขาย มูลคายุติธรรมของสินทรัพย และราคาตามบัญชีของสินทรัพย และ
ยังไดใหตัวอยางเพิ่มเติมในภาคผนวกเพื่อชวยในการตีความขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการ
บัญชี
1.10 มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม (ฉบับที่ 7 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับการเชาซื้อทางดานผูใหเชาซื้อ) ไมไดใหขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางบัญชีทางดานผูเชาซื้อ มาตรฐานการ
บัญชี ฉบั บนี้ ไ ด กํา หนดให สั ญ ญาเช า ซื้ อ เป น สั ญ ญาเชา การเงิน และให แ นวปฏิบั ติท างบัญ ชีทั้ ง
ทางดานผูเชาและผูใหเชา
1.11 มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ เดิ ม ได กํ า หนดให ก ารเช า ที่ ดิ น และอาคารต อ งจั ด
ประเภทเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาการเงินแลวแตกรณี แตไมไดกําหนดการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการแยกองคประกอบของที่ดินและอาคาร รวมถึงการวัดคาขององคประกอบนั้น แต
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแยกองคประกอบของที่ดินและ
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อาคาร รวมทั้งการวัดคาขององคประกอบที่ดินและอาคารใหชัดเจนขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการจัด
ประเภทสัญญาเชา
2. การจําแนกประเภทของสัญญาเชา
การจําแนกประเภทของสัญญาเชา สัญญาเชาแบงเปน 2 ประเภท คือ สัญญาเชา
การเงินและสัญญาเชาดําเนินงาน โดยปกติกิจการตองจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาการเงิน
หากสัญญานั้นทําใหเกิดสถานการณอยางนอยหนึ่งสถานการณ ดังนี้
2.1 สัญญาเชาโอนความเปนเจาของในสินทรัพยใหแกผูเชาซื้อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
ของสัญญา เชน สัญญาเชาซื้อเมื่อผูเชาซื้อชําระเงินครบตามขอกําหนดของสัญญาเชาผูใหเชาซื้อจะ
โอนกรรมสิทธิ์ใหผูเชาซื้อ
2.2 ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา ผูเชามีสิทธิเลือกซื้อสินทรัพยดวยราคาที่คาดวาจะต่ํา
กวามูลคายุติธรรมมาก ณ วันที่สิทธิเลือกมีผลบังคับใช
2.3 ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชานั้น ระยะเวลาของสัญญาเชาครอบคลุมอายุการใช
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจสวนใหญของสินทรัพย แมวาจะยังไมมีการโอนกรรมสิทธิ์เกิดขึ้น
2.4 ณ วั น ที่ เ ริ่ มต น ของสั ญ ญาเช า มูล คา ปจ จุ บัน ของจํ า นวนเงิน ขั้น ต่ํ าที่ ตอ งจ ายมี
จํานวนเทากับ หรือเกือบเทากับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา เชน มูลคาปจจุบันของจํานวนเงิน
ขั้นต่ําดังกลาวมีจํานวนประมาณอยางนอยรอยละ 90 ของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและมูลคาตาม
บัญชีของสินทรัพย
2.5 สินทรัพยที่เชา มีลักษณะเฉพาะจนกระทั่งมีผูเชาเพียงผูเดียวที่สามารถใชสินทรัพย
นั้นโดยไมจําเปนตองนําสินทรัพยดังกลาวมาทําการดัดแปลงที่สําคัญ
3. ขอบงชี้ที่ทําใหสัญญาตองจัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงิน
ขอบงชี้ถึงสถานการณ ใดสถานการณ ห นึ่ง หรือหลายสถานการณรวมกัน ที่ ทํา ให
สัญญาเชาตองจัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงินดวยมีดังตอไปนี้
3.1 หากผูเชาสามารถยกเลิกสัญญาเชาได และผูเชาเปนผูรับผิดชอบผลเสียหายที่เกิด
กับผูใหเชาเนื่องจากการยกเลิกนั้น
3.2 ผูเชาเปนผูที่ไดรับผลกําไรหรือผลขาดทุนจากการผันผวนของมูลคายุติธรรมของ
มูลคาคงเหลือ (ตัวอยางเชน มูลคายุติธรรมของมูลคาคงเหลือที่อยูในรูปของคาเชาที่ผูใหเชาลดให
รวมแลวมีจํานวนเทากับสวนใหญของจํานวนที่ไดรับจากการขายมูลคาคงเหลือ ณ วันสิ้นสุดสัญญา
เชา)
3.3 ผูเชาสามารถตอสัญญาเชาครั้งที่สองดวยการจายคาเชาที่มีจํานวนต่ํากวาคาเชาใน
ตลาดอยางเปนนัยสําคัญ
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4. การรับรูเริ่มแรก
ผูใหเชาตองรับรูสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินเปนลูกหนี้ในงบดุลดวยจํานวนที่
เทากับเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเชา
ภายใตสัญญาเชาการเงิน ผูใหเชาโอนความเสี่ยงและประโยชนของความเปนเจาของ
ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดใหแกผูเชา ดังนั้น ผูใหเชาจึงถือวาลูกหนี้สัญญาเชาคือ สินทรัพยที่จะทํา
ใหผูใหเชาไดรับเงินตนพรอมกับรายไดทางการเงินเพื่อตอบแทนผูใหเชาสําหรับการลงทุนและ
บริการที่ให
ตนทุนทางตรงเริ่มแรก เชน คานายหนาและคาธรรมเนียมทางกฎหมาย แตไมรวมถึง
คาใชจายดําเนินงาน เชน คาใชจายในการขายและคาใชจายการตลาด ตนทุนทางตรงเริ่มแรกมัก
เกิดขึ้นในการตอรองหรือการเตรียมสัญญาเชาและจะรับรูเปนสวนหนึ่งของลูกหนี้ตามสัญญาเชา
การเงินโดยไมตองบันทึกเปนรายการแยกตางหาก ทั้งนี้เฉพาะตนทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดกับผูให
เชาที่มิใชผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชาเปนอัตราที่กําหนดขึ้นโดย
ไดคํานึงถึงตนทุนทางตรงเริ่มแรกซึ่งรวมอยูในยอดลูกหนี้ตามสัญญาเชา ดังนั้น รายไดทางการเงิน
จากสัญญาเชาที่รับรูในแตละงวดจึงเปนยอดซึ่งไดสุทธิกับตนทุนทางตรงเริ่มแรก ตนทุนทางตรง
เริ่มแรกของผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายไมรวมอยูในคํานิยามของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ และไมรวมเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเชาจึงตองรับรูเปนคาใชจายเมื่อมีการ
รับรูกําไรจากการขายในวันที่สัญญาเชามีผลบังคับใช
5. การวัดมูลคาภายหลังการรับรูเริ่มแรก
การรับรูรายไดทางการเงินตองขึ้นอยูกับรูปแบบที่สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนคงที่ใน
แตละงวดของเงินลงทุนสุทธิของผูใหเชา ซึ่งคงเหลือตามสัญญาเชาการเงินนั้น
ผูใหเชาตองปนสวนรายไดทางการเงินตลอดอายุของสัญญาเชาดวยเกณฑที่เปนระบบ
และสมเหตุสมผล การปนสวนรายไดตองขึ้นอยูกับรูปแบบที่สะทอนใหเห็นถึงผลตอบแทนที่คงที่
ในแตละงวดของเงินลงทุนสุทธิของผูใหเชาซึ่งคงเหลือตามสัญญาเชาการเงิน จํานวนที่จายตาม
สัญญาเชาที่เกี่ยวของกับงวดบัญชี (ซึ่งไมรวมตนทุนในการใหบริการ)ตองนํามาหักกับเงินลงทุน
ขั้นตนในสัญญาเชาการเงินเพื่อลดเงินตนและรายไดทางการเงินรอการรับรู
ผูใหเช าตองทบทวนประมาณการมูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการประกั นที่ใชในการ
คํานวณเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชาอยางสม่ําเสมอ หากประมาณการมูลคาคงเหลือที่ไมไดรับ
การประกันมีจํานวนลดลง ผูใหเชาตองทบทวนการปนสวนรายไดตลอดอายุของสัญญาเชา และ
ตองทบทวนการปรับลดจํานวนคางรับที่ไดตั้งไวทันที
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สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินซึ่งจัดประเภทเปนสินทรัพยรอการขาย (หรือได
รวมอยู ใ นกลุ ม ของสิ น ทรั พ ย ที่ เ ลิ ก ใช แ ละจั ด ประเภทเป น รอการขาย) ต อ งบั น ทึ ก บั ญ ชี ต าม
ขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนถือไวรอการขายและการดําเนินงาน
ที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช) เมื่อสินทรัพยนั้นเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี
ดังกลาว
ผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายตองรับรูกําไรจากการขายหรือขาดทุนจากการ
ขายในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดตามนโยบายการบัญชีที่กิจการใชสําหรับการขายเสร็จเด็ดขาด
หากอัตราดอกเบี้ยที่ใชเปนอัตราที่ต่ําเกินจริง กําไรจากการขายตองกําหนดขึ้นโดยสมมติใหใชอัตรา
ดอกเบี้ยเชิงพาณิชย ตนทุนทางตรงเริ่มแรกตองรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อมีการรับรู
กําไรจากการขาย
ผูผลิตหรือผูแทนจําหนายมักใหทางเลือกแกลูกคาที่จะซื้อหรือเชาสินทรัพย สัญญาเชา
การเงินของสินทรัพยที่ทําโดยผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายทําใหเกิดรายไดสองประเภท
ดังตอไปนี้
5.1 กําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการขายเสร็จเด็ดขาดที่เปนราคาขายปกติของสินทรัพย
ที่ใหเชา ทั้งนี้จะตองคํานึงถึงสวนลดปริมาณหรือสวนลดการคาดวย และ
5.2 รายไดทางการเงินตลอดอายุของสัญญาเชา
ณ วันที่สัญญาเชามีผลบังคับใช ผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายจะบันทึก
รายไดจากการขายดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ผูเชา
ตองจายใหผูใหเชาคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยเชิงพาณิชยแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา และจะบันทึก
ตนทุนขายดวยตนทุนของสินทรัพยที่ใหเชาหรือราคาตามบัญชี (หากราคาตามบัญชีแตกตางจาก
ตนทุนของสินทรัพยที่ใหเชา) หักดวยมูลคาปจจุบันของมูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการประกัน ผลตาง
ระหวางรายไดจากการขายกับตนทุนขายถือเปนกําไรจากการขายซึ่งตองรับรูตามนโยบายการบัญชี
ที่กิจการใชสําหรับการขายเสร็จเด็ดขาด
เพื่อเปนการจูงใจลูกคา ผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายบางครั้งจะเสนออัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่ํากวาความเปนจริงมากซึ่งทําใหรายไดทั้งสิ้นที่รับรู ณ เวลาที่ขายมีจํานวนสูงเกินไป หาก
ผูใหเชาเสนออัตราดอกเบี้ยที่ต่ําเกินจริง กําไรจากการขายตองเปนจํานวนที่คํานวณขึ้นจากอัตรา
ดอกเบี้ยเชิงพาณิชย
ตนทุนทางตรงเริ่มแรกตองรับรูเปนคาใชจาย ณ วันที่สัญญาเชามีผลบังคับใช เนื่องจาก
ตนทุนดังกลาวมักจะเกี่ยวของกับกําไรจากการขายของผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย
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6. การเปดเผยขอมูล
นอกจากที่ผูใหเชาตองเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 48 เรื่อง การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน ผูใหเชาตอง
เปดเผยขอมูลสําหรับสัญญาเชาการเงินเพิ่มเติมดังตอไปนี้
6.1 การกระทบยอด ณ วันที่ในงบดุล ระหวางผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญา
เชากับมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชา นอกจากนั้น ณ วันที่ในงบ
ดุล กิจการตองเปดเผยผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชาและมูลคาปจจุบันของจํานวนเงิน
ขั้นต่ําที่ลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชาสําหรับระยะเวลาแตละชวงตอไปนี้
6.1.1 ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่งป
6.1.2 ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป
6.1.3 ระยะเวลาที่เกินกวาหาป
6.2. รายไดทางการเงินรอการรับรู
6.3 มูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการประกันซึ่งรวมอยูในผลประโยชนของผูใหเชา
6.4 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชาที่คาด
วาจะเก็บไมได
6.5 คาเชาที่อาจเกิดขึ้นที่รับรูเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวด
6.6 คําอธิบายโดยทั่วไปของขอตกลงที่สําคัญตามสัญญาเชาของผูใหเชา
การเปดเผยเงินลงทุนขั้นตนหักดวยรายไดทางการเงินรอการรับรูจากสัญญาเชา
ใหมที่เพิ่มขึ้นระหวางงวดบัญชี หลังจากหักดวยจํานวนเงินของสัญญาเชาที่เกี่ยวของที่ไดยกเลิก ถือ
เปนเครื่องบงชี้การเติบโตที่มักเปนประโยชนตอผูใชงบการเงิน
7. การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูรายไดดอกเบี้ยดวยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่
แทจริง (ยอดเงินตนคงคางคูณดวยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชา) โดยใชวิธีปรับยอนหลัง
อยางไรก็ตาม กิจการที่มีสัญญาเชาคงเหลืออยูกอนวันที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีผลบังคับใช
กิจการจะใชมูลคาตามบัญชีคงเหลือ ณ วันบังคับใชเปนยอดเริ่มตนในการตัดบัญชีตามวิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แทจริงตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้โดยไมใชวิธีปรับยอนหลังก็ได อนึ่ง
สําหรับในกรณีที่กิจการซึ่งมีสัญญาเชาซื้อคงเหลืออยูกอนวันที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีผลบังคับ
ใชและไดใชวิธีผลรวมตัวเลขในการคํานวณดอกเบี้ยรับ กิจการสามารถใชวิธีดังกลาวไดตอไป
จนกวาสัญญาเชาซื้อคงเหลือที่ยกมานั้นสิ้นสุดลง ทั้งนี้ สัญญาเชาซื้อคงเหลือที่ยกมาตองเปนสัญญา
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เชาซื้อที่มีระยะเวลาสั้น (3-4 ป) และกิจการตองเปดเผยขอมูลของสัญญาเชาซื้อที่ยกมาแยกจาก
สัญญาเชาซื้อใหมใหชัดเจน
8.วันถือปฏิบัติ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีผลบังคับใชสําหรับสัญญาเชาทุกประเภทที่มีวันเริ่มตน
สัญญาเชาในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ไดมีการสนับสนุน (แตไมกําหนด) ให
กิจการที่มีสัญญาเชาที่มีวันเริ่มตนของสัญญาเชากอนวันที่ 1 มกราคม 2551 ปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้โดยวิธีปรับยอนหลัง หากกิจการมิไดใชวิธีปรับยอนหลัง กิจการจะใชยอดยกมา
ของสัญญาเชา ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 เปนวันเริ่มตนในการตัดบัญชีตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
สําหรับระยะเวลาเชาที่เหลืออยูใหเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ก็ได กิจการ
ที่มีสัญญาเชาซื้อระยะสั้น (3-4 ป) ซึ่งทําขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม 2551 และประสงคที่จะใชวิธี
ผลรวมจํานวนตัวเลข (วิธีเดิม) ยังคงใชวิธีดังกลาวได จนกวาสัญญาเหลานั้นสิ้นสุดลง โดยตอง
เปดเผยขอมูลตามการจําแนกประเภทสัญญาเชาขอ 7 แยกระหวางสัญญาเชาซื้อที่ใชวิธีเดิมและวิธี
ใหมทุกงวดบัญชีจนกวาสัญญาที่ใชวิธีเดิมนั้นสิ้นสุดลง ในการเปดเผยจํานวนมูลคาปจจุบันของ
ลูกหนี้ใหเปดเผยยอดลูกหนี้ เชาซื้อหักดวยดอกผลเชาซื้อรอการตัดบัญชี
ลักษณะการดําเนินงานของธุรกิจเชาซื้อ
1. ความหมายของสัญญาเชาซื้อ
การใหเชาซื้อตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 572 ไดใหคําจํากัดความ
ไว ว า “อั น ว า เช า ซื้ อ นั้ น คื อ สั ญ ญาซึ่ ง เจ า ของเอาทรั พ ย สิ น ออกให เ ช า และให คํ า มั่ น ว า จะขาย
ทรัพยสินนั้นหรือวาจะใหทรัพยสินนั้นตกเปนสิทธิแกผูเชา โดยเงื่อนไขที่ผูเชาไดใชเงิน เปนจํานวน
เทานั้น เทานี้คราว” เราจะเห็นไดวาการเชาซื้อไดกําหนดเงื่อนไขไวก็คือ
1.1 ตองมีคูสัญญา 2 ฝาย คือ ผูใหเชาซื้อ และผูเชาซื้อ
1.2 ผูใหเชาซื้อตองเปนเจาของทรัพยสินที่ใหเชาซื้อ
1.3 เมื่อผูใ หเ ชาซื้อนําทรัพยสิน ออกใหเ ชาไดใ หคํามั่ นสั ญญาวาจะขายหรื อจะให
ทรัพยสินนั้นตกเปนของผูเชา
1.4 การชําระเงินคาเชาซื้อจะชําระเปนงวด ๆ จนกวาจะครบถวน
1.5 กรรมสิทธิ์ในสินคาเปนของผูใหเชาจนกวาจะมีการโอนกรรมสิทธิ์
1.6 ผูเชาจะมีกรรมสิทธิ์ในตัวสินคาตอเมื่อชําระเงินครบถวนแลว
1.7 ผูใหเชามีสิทธิ์ที่จะยึดสินคากลับคืนมาได (มาตรา 574)

11
2. ลักษณะการดําเนินงานของธุรกิจเชาซื้อรถยนต เมื่อมีการตกลงเชาซื้อทรัพยสินกับผู
เชา (ลูกคา) จะตองมีการเรียกเก็บเงินจากลูกคา ซึ่งโดยปกติแลวจะมีการเรียกเก็บ เงินมัดจําหรือเงิน
จอง เงินดาวน และเงินผอนชําระคางวด ๆ ละเดือน
การปดบัญชีกอนครบกําหนด บางครั้งจะพบวาผูเชาซื้อมีความประสงคจะชําระเงิน
คางวดสวนที่เหลือทั้งจํานวนกอนครบกําหนดระยะเวลาในการใหเชาซื้อ โดยมากแลวผูใหเชาซื้อจะ
ใหสวนลดแกผูเชาหากชําระเงินกอนกําหนด
การเปลี่ยนสัญญา การโอนสิทธิในการเชาซื้อใหแกบุคคลอื่น หรือการขายทรัพยสิน
ที่ เ ช า ซื้ อ ที่ ยั ง ผ อ นชํ า ระเงิ น งวดไม ค รบกํ า หนดตามสั ญ ญา ผู ใ ห เ ช า ซื้ อ จะต อ งพิ จ ารณาถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญของสัญญา
การยึดสินคาคืน ในกรณีที่ลูกคาผิดนัดไมชําระหนี้กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา
574 ไดระบุวา “ในกรณีผิดนัดไมใชเงินสองคราวติด ๆ กัน หรือกระทําผิดสัญญาในขอที่เปนสวน
สําคัญ เจาของทรัพยสินจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได ถาเชนนั้นบรรดาเงินที่ไดใชมาแลวแตกอน ให
ริบเปนของเจาของทรัพยสินและเจาของทรัพยสินชอบที่จะกลับเขาครองทรัพยสินนั้นไดดวย อนึ่ง
ในกรณีกระทําผิดสัญญาเพราะผิดนัดไมใชเงินซึ่งเปนคราวที่สุดนั้น ทานวาเจาของทรัพยสินชอบที่
จะริบบรรดาเงินที่ไดใชมาแลวแตกอนและกลับเขาครอบครองทรัพยสินได ตอเมื่อระยะเวลาใชเงิน
ไดพนกําหนดไปอีกงวดหนึ่ง”
ลักษณะของการเชาซื้อ (ตามภาพที่ 1) ถาเราตองการซื้อสินคาดวยวิธีเชาซื้อ สมมติวา
สินคาชิ้นหนึ่งมีราคา 100 บาท ในวิธีของการเชาซื้อนั้นจะแบงเงิน 100 บาทนี้ออกเปน 2 สวน
สวนที่ 1 คือเงินดาวน เปนคําที่หลายคนรูจักดี หมายถึง เงินจํานวนหนึ่ง (ซึ่งต่ํากวา
ราคาสินคา) ที่ผูซื้อตองจายใหแกเจาของสินคาหรือผูขายไปกอน มักจะมีคาประมาณรอยละ 5 ถึง
รอยละ 50 ของราคาสินคาและเงินสวนนี้จะไมมีการคิดดอกเบี้ยแตอยางใด
สวนที่ 2 เงินที่เหลือ เงินสวนนี้จะมีหลายชื่อ เชน ยอดจัด, เงินกู, เงินงวด, หรือเงิน
ผอน ซึ่งโดยรวมแลวจะหมายถึง จํานวนเงินที่เหลือของราคาสินคาที่ไดหักเงินดาวนออกไปแลว
จากนั้นจะนําไปคิดดอกเบี้ยตามอัตราที่จะตกลงกัน แลวจึงนํามาผอนชําระเปนงวด ๆ คืนใหแก
เจาของสินคาตามระยะเวลาที่ไดตกลงกันไว
สัญญาเชาซื้อทําใหผูเชาซื้อไดรับประโยชน คือไดรับสินคาที่เชาซื้อไปใชทันทีโดยที่
เจาของสินคาผูใหเชาซื้อก็ยังมีหลักประกันในการที่จะไดรับชําระราคา เพราะกรรมสิทธิ์ในสินคาที่
ให เ ช า ซื้ อ ยั ง ไม ไ ด โ อนไปยั ง ผู เ ช า ซื้ อ จนกว า ผู ใ ห เ ช า ซื้ อ จะได รั บ ชํ า ระราคาจนครบถ ว นแล ว
นอกจากนี้การเชาซื้อยังชวยระบายสินคาใหออกจําหนายใหมากยิ่งขึ้นดวย

ราคาสินคา (รอยละ 100 )
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ภาพที่ 1

สวนที่ 1: เงินวางเริ่มแรก (เงินดาวน)
ไมคิดดอกเบี้ย
สวนที่ 2 : เงินสวนที่เหลือจะนํามาคิดดอกเบี้ย
แลวผอนชําระเปนงวดๆ
(สวนใหญจะเปนรายเดือน)

แสดงการแบงจํานวนเงินของราคาสินคาเมือ่ มีการซื้อสินคาแบบเชาซื้อ

อยางไรก็ ดี การที่ เจาของสินคาหรือผูมาติดตอ (ตัวแทนจําหนาย) จะใหผูเ ชาซื้อเช า
โดยตรงจากตนแลว อาจกอใหเกิดปญหาขึ้นมาแมวาผูใหเชาซื้อยังคงมีกรรมสิทธิ์ในสินคาที่เชาซื้อก็
ตามแตถาหากผูเชาซื้อผิดนัดไมชําระราคาแลวก็อาจจะเกิดปญหายุงยากในการที่ติดตามสินคาที่เชา
ซื้อคืนมาเพราะเจาของสินคาหรือผูมาติดตอที่เปนผูใหเชานั้นบางรายเปนผูคารายยอยไมมีกําลัง
พอที่จะติดตามเอาสินคาคืนมาได ดังนั้นเพื่อขจัดปญหาดังกลาว จึงไดมีการจัดหาบุคคลากรที่สาม
เขามาเกี่ยวของซึ่ง ตอไปจะเรียกวา บริษัทการเงิน โดยบริษัทการเงินนี้จะซื้อสินคาจากเจาของหรือผู
มาติดตอจากนั้นก็จะนําสินคาดังกลาวออกใหลูกคาเชาซื้อ ในการนี้เจาของสินคาหรือผูมาติดตอก็จะ
ไดรับเงินคาสินคาจากบริษัทการเงิน และบริษัทการเงินก็จะไดหลักประกันทางดานสินคาที่แนนอน
จากการทําสัญญาเชาซื้อ โดยบริษัทการเงินจะเปนผูรวบรวมคาเชาซื้อจากลูกคาโดยตรง และสัญญา
เชาซื้อนี้ก็ทําขึ้นระหวางลูกคา (ผูเชาซื้อ) กับบริษัทการเงิน (ผูใหเชาซื้อ) ตามวิธีการดังกลาวนี้จึงมีผู
ที่เกี่ยวของ 3 ฝาย คือ ลูกคาหรือผูที่จะมาเชาซื้อ เจาของสินคาหรือผูมาติดตอ (ตัวแทนจําหนาย) และ
บริษัทการเงิน
บริษัทผูใหเชาซื้อมักจะมีพนักงานของบริษัทไวประจําบริษัทเจาของสินคา เมื่อมีลกู คา
มาซื้อสินคาจะทําสัญญาเชาซื้อไดทันทีซึ่งสัญญานี้ยังไมไดรับอนุมัติจนกวาจะผานการตรวจสอบ
สินเชื่อกอน ในบางกรณีบริษัทผูใหเชาซื้ออาจทําสัญญาใหคานายหนาแกเจาของสินคาในการที่จะ
จัดหาสัญญาเชาซื้อใหแกบริษัทโดยปกติแลวผูเชาซื้อจะจายเงินลวงหนา (เงินดาวน) ประมาณรอย
ละ 20-30 สวนที่เหลือพรอมดวยดอกเบี้ยจายชําระเปนงวด ๆ ตามระยะเวลาที่ตกลงกันไวในสัญญา
เมื่อผูเชาซื้อชําระเงินตามคางวดครบแลวทุกงวดตามสัญญาแลว กรรมสิทธิ์ในสินคาตามสัญญาเชา
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ซื้อจะโอนเปนคาเชาซื้อทันที ในกรณีที่จะตองมีการโอนกันทางทะเบียน จะตองเปนหนาที่ของผูให
เชาซื้อใหเรียบรอย
นอกจากนี้แลวบริษัทผูใหเชาซื้อยังบังคับใหผูเชาซื้อตองทําประกันภัยสําหรับสินคา
ที่เชาซื้อ โดยผูไดรับผลประโยชนคือบริษัทผูใหเชาซื้อ ซึ่งการทําประกันภัยนี้บางบริษัทอาจมีการ
บังคับใหทําประกันภัยผานผูใหเชาซื้อ ซึ่งบริษัทผูใหเชาซื้อ ซึ่งบริษัทผูที่ใหเชาซื้อจะไดรับสวนลด
เปนรายได นอกเหนือจากรายไดคาดอกเบี้ยตามสัญญาเชาซื้อ (สาธิต รังคสิริ, 2539: 1-5)
3. ขั้นตอนในการใหเชาซื้อรถยนต
3.1 กรณีกิจการผูแทนจําหนายเปนผูใหเชาซื้อ มีขั้นตอน ดังนี้ (ตามภาพที่ 2)
3.1.1 เมื่อลูกคาหรือผูที่จะขอเชาซื้อ มาขอเชาซื้อรถยนต ตองทําหลักฐานแบบ
ยื่นคําขอเชาซื้อโดยจะมีขอมูล คือ รายละเอียดรถยนตที่ขอเชาซื้อ การชําระคาเชาซื้อ ประวัติของผู
ขอเชาซื้อ ประวัติของผูขอค้ําประกัน ลงลายมือชื่อของผูเชาซื้อ ผูค้ําประกันและของคูสมรส(ถามี)
จากนั้นเจาหนาที่สินเชื่อของบริษัทจะทําการตรวจสินเชื่อโดยดูวาลูกคาความสามารถในการหา
รายไดมาจายชําระคางวดที่ระบุไวหรือไม ถาตรวจสอบดูแลวพบวาผูขอเชาซื้อมีความสามารถใน
การชําระคางวดก็จะอนุมัติสินเชื่อ
3.1.2 การทําสัญญาเชาซื้อ จะนําขอความตามแบบคําขอมากรอกลงในสัญญา
เชาซื้อแลวใหผูเชาซื้อ และผูค้ําประกันลงนาม โดยปกติผูใหเชาซื้อจะไดรับเงินดาวนกอน สวน
มูลคาที่เหลือถึงขอเชาซื้อ และผูใหเชาซื้อจะคิดดอกเบี้ยจากมูลคาที่เหลือ
3.1.3 การคิดดอกเบี้ย บริษัทผูใหเชาซื้อจะคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Flat Rate)
โดยมีสูตรสําเร็จในการคํานวณคือ ดอกเบี้ยรับ= เงินตน x ป x ดอกเบี้ย/100โดยอัตราดอกเบี้ยที่
บริษัทใหเชาซื้อคิดขึ้นอยูกับ จํานวนงวดที่ขอผอน และอัตราดอกเบี้ยในทองตลาด
3.1.4 การชําระคางวด กรณีชําระคางวดกอนกําหนดจะไมมีสวนลด สวนกรณี
ชําระคางวดเลยกําหนด ลูกคาผูเชาซื้อจะเสียเงินคาปรับที่ชําระลาชา ในทางปฏิบัติแลวจะขึ้นอยูกับ
นโยบายของแตละบริษัท
3.1.5 การขอปดบัญชีกอนกําหนด กรณีที่ลูกคาผูเชาซื้อขอปดบัญชีกอนครบ
กําหนดตามสัญญาเชาซื้อ ตามประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา เรื่อง ธุรกิจใหเชาซื้อรถยนต
และรถจักรยานยนตเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543 กําหนดวา บริษัทผูใหเชาซื้อจะตองให
สวนลดแกผูเชาซื้อในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของดอกเบี้ ยที่ยังไมถึงกําหนดชําระ โดยให
คํานวณตามแถลงการณมาตรฐานการบัญชี
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แสดงขั้นตอนรายละเอียดการดําเนินการใหเชาซื้อของเจาของสินคา (ตัวแทนจําหนาย)

ภาพที่ 2 แผนผังขั้นตอนการใหเชาซื้อของเจาของสินคา (ตัวแทนจําหนายรถยนต)
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3.1.6 การโอนสิทธิใ หกับบุ คคลอื่ น โดยปกติบริ ษั ทที่ ใ หเ ชาซื้ อจะโอนสิทธิ
เปลี่ยนชื่อลูกคาผูเชาซื้อเทานั้น และตองทําสัญญาใหม ซึ่งจํานวนงวดที่เหลือและจํานวนเงินคางวด
ยังคงเดิมไมเปลี่ยนแปลง (ถึงแมประมวลกฎหมายเพงและพาณิชยใหทําได แตผูใหเชาซื้อจะไมทํา)
บริษัทจะคิดคาธรรมเนียมการโอนสิทธิ ซึ่งไมมีอัตรากําหนดไวแนนอน และผูจายคาธรรมเนียมก็
แลวแตลูกคาผูเชาซื้อรายเดิมกับรายใหมจะตกลงกันเอง และบริษัทผูใหเชาซื้อจะทําสัญญาโอนสิทธิ
สัญญาเชาซื้อดวย
3.1.7 กรณียึดรถ ในกรณีที่ลูกคาผูเชาซื้อไมชําระคางวด และผูใหเชาซื้อเรียก
ทรัพยสินคืน ผูใหเชาซื้อจะตองบันทึกบัญชีโดยโอนยอดคงเหลือสุทธิของบัญชีลูกหนี้เชาซื้อ โดย
หักดอกผลเชาซื้อรอการตัดบัญชีสําหรับผูเชาซื้อรายนั้น ไปแสดงในบัญชีสินทรัพยรอการขาย
3.1.8 กรณีขายรถยึด กรณีขายรถที่ยึด และมีลูกคารายใหมสนใจที่จะซื้อ โดย
เชาซื้อ ก็ถือวาเปนการทําสัญญาขายใหม
3.2 กรณีบริษัทการเงินเปนผูใหเชาซื้อ มีขั้นตอน ดังนี้ (ตามภาพที่ 3)
จะมีบุคคลที่เกี่ยวของ 3 ฝาย คือ ลูกคาหรือผูที่จะมาเชาซื้อ เจาของสินคาหรือผู
มาติดตอ (ตัวแทนจําหนาย) และบริษัทการเงินโดยบริษัทการเงิน จะจายเงินคาสินคาจากเจาของ
สินคาตามราคาที่ขอเชาซื้อ เปนราคาของรถยนตที่หักเงินดาวนแลว ซึ่งเงินดาวนผูเชาซื้อจะจาย
ใหกับเจาของสินคา
3.2.1 เมื่อลูกคาหรือผูที่จะขอเชาซื้อ มาขอเชาซื้อรถยนต ตองทําหลักฐานแบบ
ยื่นคําขอเชาซื้อโดยจะมีขอมูล คือ รายละเอียดรถยนตที่ขอเชาซื้อ การชําระคาเชาซื้อ ประวัติของผู
ขอเชาซื้อ ประวัติของผูขอค้ําประกัน ลงลายมือชื่อของผูเชาซื้อ ผูขอค้ําประกัน และของคูสมรส (ถา
มี)จากนั้นเจาหนาที่สินเชื่อของบริษัทจะทําการตรวจสินเชื่อโดยดูวาลูกคาความสามารถในการหา
รายไดมาจายชําระคางวดที่ระบุไวหรือไม ถาตรวจสอบดูแลวพบวาผูขอเชาซื้อมีความสามารถใน
การชําระคางวดก็จะอนุมัติ
3.2.2 การทําสัญญาเชาซื้อ จะนําขอความตามแบบคําขอมากรอกลงในสัญญา
เชาซื้อแลวใหผูเชาซื้อ และผูค้ําประกันลงนาม บริษัทผูขายรถจะไดรับเงินดาวนกอน สวนมูลคาที่
เหลื อ ถึ ง ขอเช า ซื้ อ และผู ใ ห เ ช า ซื้ อ จะคิ ด ดอกเบี้ ย จากมู ล ค า ที่ เ หลื อ และบริ ษั ท การเงิ น จะให
คาธรรมเนียมแกผูขายรถยนต
3.2.3 การคิดดอกเบี้ย บริษัทผูใหเชาซื้อจะคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Flat Rate)
โดยมีสูตรสําเร็จในการคํานวณคือ ดอกเบี้ยรับ = เงินตน x ป x ดอกเบี้ย/100โดยอัตราดอกเบี้ยที่
บริษัทใหเชาซื้อคิดขึ้นอยูกับ จํานวนงวดที่ขอผอน และอัตราดอกเบี้ยในทองตลาด
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3.2.4 การชําระคางวด กรณีชําระคางวดกอนกําหนดจะไมมีสวนลด สวนกรณี
ชําระคางวดเลยกําหนด ลูกคาผูเชาซื้อจะเสียเงินคาปรับที่ชําระลาชา ในทางปฏิบัติแลวแตนโยบาย
บริษัท
3.2.5 การขอปดบัญชีกอนกําหนด กรณีที่ลูกคาผูเชาซื้อขอปดบัญชีกอนครบ
กําหนดตามสัญญาเชาซื้อ ตามประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา เรื่อง ธุรกิจใหเชาซื้อรถยนตและ
รถจักรยานยนตเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543 กําหนดวา บริษัทผูใหเชาซื้อจะตองใหสวนลด
แกผูเชาซื้อในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของดอกเบี้ยที่ยังไมถึงกําหนดชําระ โดยใหคํานวณตาม
แถลงการณมาตรฐานการบัญชี
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แสดงขั้นตอนรายละเอียดการดําเนินการใหเชาซื้อของบริษัทการเงิน

ภาพที่ 3 แผนผังขั้นตอนการใหเชาซื้อของบริษัทการเงิน
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3.2.6 การโอนสิทธิใ หกับบุ คคลอื่ น โดยปกติบริ ษั ทที่ ใ หเ ชาซื้ อจะโอนสิทธิ
เปลี่ยนชื่อลูกคาผูเชาซื้อเทานั้น และตองทําสัญญาใหม ซึ่งจํานวนงวดที่เหลือและจํานวนเงินคางวด
ยังคงเดิมไมเปลี่ยนแปลง (ถึงแมประมวลกฎหมายเพงและพาณิชยใหทําได แตผูใหเชาซื้อจะไมทํา)
บริษัทจะคิดคาธรรมเนียมการโอนสิทธิ ซึ่งไมมีอัตรากําหนดไวแนนอน และผูจายคาธรรมเนียมก็
แลวแตลูกคาผูเชาซื้อรายเดิมกับรายใหมจะตกลงกันเอง และบริษัทผูใหเชาซื้อจะทําสัญญาโอนสิทธิ
สัญญาเชาซื้อดวย
3.2.7 กรณียึดรถ ในกรณีที่ลูกคาผูเชาซื้อไมชําระคางวด และผูใหเชาซื้อเรียก
ทรัพยสินคืน ผูใหเชาซื้อจะตองบันทึกบัญชีโดยโอนยอดคงเหลือสุทธิของบัญชีลูกหนี้เชาซื้อ โดย
หักดอกผลเชาซื้อรอการตัดบัญชีสําหรับผูเชาซื้อรายนั้น ไปแสดงในบัญชีสินทรัพยรอการขาย
3.2.8 กรณีขายรถยึด กรณีทําการยึดรถ และทําการขายรถที่ยึดมา ผูที่ใหเชาซื้อที่
เปนบริษัทการเงินตองเปนการขายโดยวิธีประมูลขายใหบุคคลภายนอก ซึ่งปกติบริษัทผูใหเชาซื้อจะ
ประกาศทางสื่อโฆษณาใหบุคคลภายนอกทราบ และปกติราคาที่ประมูลจะต่ํากวามูลคาที่เหลือตาม
สัญญา และจะเรียกสวนตางเพิ่มจากลูกคาผูเชาซื้อ กรณีประมูลขายไดราคาสูงกวามูลคาที่เหลือตาม
สัญญาจะคืนสวนตางใหผูเชาซื้อ (เดิม กอนที่ ตามประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา เรื่อง ธุรกิจ
ใหเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนตเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543 จะบังคับใช บริษัทผูให
เชาซื้อจะไมคืนเงินที่สูงกวามูลคาตามสัญญาใหผูเชาซื้อ เพราะถือวาทรัพยสินยังเปนของบริษัทผูให
เชาซื้อ ฉะนั้น ยึด คืนแล วขายกําไรก็เ ปนของบริษัทผูใ หเ ชาซื้อ บริษั ทก็บัน ทึก กําไรใหเปนของ
บริษัท)
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
วรลักษณ วรรณโล (2544) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานการบัญชี
และกฎหมายภาษี อ ากรเกี่ ย วกั บ กิ จ การเช า ซื้ อ รถยนต ไ ด พ บว า มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 7
กําหนดใหรับรูกําไรที่เกิดจากการขายเปนรายไดทั้งจํานวนในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการใหเชาซื้อ
หรืออาจรับรูกําไรเปนรายไดในแตละรอบระยะเวลาบัญชีตามงวดที่ถึงกําหนดชําระก็ได สวนดอก
ผลของเชาซื้อนั้นใหรับรูเปนรายไดตามงวดที่ถึงกําหนดชําระ ในกรณีที่ไมไดรับเงินคางวดตามงวด
ที่ถึงกําหนดชําระหรือไมไดรับเงินคางวดที่ถึงกําหนดนั้นผูขายสามารถเลื่อนการรับรูรายไดออกไป
หากไมมีเหตุผลสนับสนุนไดวาจะสามารถเรียกเก็บเงินตามสัญญานั้นได สวนหลักเกณฑการรับรู
รายไดตามกฎหมาย การจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลมีการยึดถือหลักเกณฑเดียวกับหลักเกณฑทาง
บัญชี ขอแตกตางที่สําคัญไดแก หลักเกณฑทางดานการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม ในการกําหนดให
ผูขายยังตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มจากคางวดที่ถึงกําหนดชําระจนกวาจะมีการบอกเลิกสัญญาเชาซื้อตาม
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กฎหมายที่แทจริง จึงสงผลทําใหผูประกอบการมีความรับผิดในการชําระภาษีมูลคาเพิ่มในขณะที่
ยังไมมีการรับชําระคางวดจึงถือเปนภาระของผูขาย
ฐิติพร ฐิติจําเริญพร (2545) ไดศึกษาเรื่อง แนวปฏิบัติของการบัญชีและการรับรูรายได
ของกิจการลิสซิ่งในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา กิจการลิสซิ่งซึ่งไดมีวิธีการบันทึกบัญชี
และการรับรูรายไดในลักษณะของสัญญาเชาดําเนินงาน มากกวาที่จะจัดทําในลักษณะของสัญญา
เชาทางการเงิน ซึ่งเปนสวนสําคัญสําหรับกิจการลิสซิ่งที่พึงปฏิบัติ อีกทั้งยังไดนําหลักของการ
บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการใหเชาซื้อ และการใหกูยืมเงิน มาใชในการบันทึกบัญชี และการรับรูรายได
อีกดวย สวนในเรื่องของการรับรูรายไดของกิจการลิสซิ่งที่ใชในปจจุบันไดมีการรับรูรายไดดอกเบี้ย
เปนไปตามเกณฑเงินคาง กลาวคือ จะรับรูรายไดที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีนั้นทันที โดยไมคํานึงวาจะ
ไดรับเงินจากการเชานั้นแลวหรือไมก็ตาม
กิจการลิสซิ่งสวนใหญมักจะมีปญหาในเรื่องของเงินมัดจําและราคาซากของสินทรัพยที่
เชาเมื่อสิ้นสุดสัญญาเชา เนื่องจากเงินมัดจําที่เก็บจากลูกคานั้น กิจการจะถือเปนหนี้สินของกิจการ
เนื่องจากจะตองมีการชําระคืนใหกับลูกคาเมื่อสิ้นสุดสัญญาเชา แตมีการโอนไปเปนสวนหนึ่งของ
ราคาสินทรัพย ณ วันสิ้นสุดตามสัญญาเชาได ถาหากผูเชาเลือกที่จะซื้อสินทรัพยนั้นเปนของตน
สวนในเรื่องราคาซากของสินทรัพย จะเห็นไดวามี ราคาคอนขางสูงซึ่งถือไดวาสูงกวาราคาใน
ทองตลาด กิจการลิสซิ่งสวนใหญมักจะมีปญหาในเรื่องของการหาผูซื้อสินทรัพยนั้นเมื่อสิ้นสุด
สัญญา ดังนั้นควรจะมีกําหนดอยางแนชัดในสัญญาวา ผูเชาควรจะรับประกันราคาซากสินทรัพยนั้น
เพื่อไมใหเกิดปญหานี้ขึ้น
วชิราภรณ ขันแกวผาบ (2546) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูประกอบการธุรกิจ
คารถยนตมือสองในการเลื อกใชบริการสินเชื่ อเพื่อการเชาซื้อของบริษัทลิสซิ่ง ในอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด 3 อันดับแรก ซึ่งเปนปจจัยภายในองคการ ไดแก
อันดับหนึ่ง คือกระบวนการใหบริการ ในเรื่องการใหบริการที่รวดเร็ว ทันเวลาและตรงตามความ
ตองการ อันดับสอง คือ ดานผลิตภัณฑ ซึ่งเปนเรื่องการอนุมัติวงเงินสินเชื่อหรือยอดจัดไฟแนนซที่
เหมาะสม และตรงตามความตองการ และอันดับสาม คือ ดานราคา ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องอัตราดอกเบี้ยใน
การผอนชําระต่ํา
สําหรับปญหาที่ผูประกอบการธุรกิจคารถยนตมือสองพบ 3 อันดับแรก ไดแก อันดับ
หนึ่ง คือ ปญหาดานสิ่งแวดลอม เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตาง ๆ ที่สามารถ
สงผลตอการขึ้น- ลงของอัตราดอกเบี้ยเชาซื้อ อันดับสอง คือปญหาภายในองคการดานราคาเรื่อง
อัตราดอกเบี้ยในการผอนชําระสูง และอันดับสาม คือ ปญหาภายในองคการผลิตภัณฑ เรื่องการ
อนุมัติวงเงินสินเชื่อหรือยอดจัดไฟแนนซที่ไมเหมาะสม และไมตรงตามตองการ

