บทที่ 4
แนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับกิจการเชาซื้อรถยนตทางดานผูใหเชาซื้อ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา ถือไดวาเปนมาตรฐาน
การบัญชีฉบับใหมที่ใชแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับกิจการเชาซื้อ –
ทางดานผูใหเชาซื้อ และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การบัญชีสําหรับสัญญาเชาระยะยาว
กําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2551 เปนตนไป การจัดทํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ขึ้นเพื่อใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดโดย
มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเชา พ.ศ. 2549 (IAS N0. 17, Leases
(2006)) เพื่อกําหนดนโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลทั้งทางดานผูเชาและผูใหเชาสําหรับ
สัญญาเชาการเงินและสัญญาเชาดําเนินงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง สัญญาเชานี้ได
กําหนดใหสัญญาเชาซื้อเปนสัญญาเชาการเงิน และใหแนวปฏิบัติทางบัญชีทั้งทางดานผูเชาและดาน
ผูใหเชา
การศึกษาแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับกิจการเชาซื้อรถยนตตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550 ) เรื่อง สัญญาเชา ทางดานผูใหเชาซื้อ จึงศึกษารายละเอียดดังตอไปนี้
1. การรับรูรายไดและคาใชจาย
2. การจัดชั้นลูกหนี้และการกันเงินสํารอง
3. การคํานวณดอกเบี้ยที่เกิดจากการเชาซื้อ
4. การรับแลกเปลี่ยนสินคา
5. การปดบัญชีกอนครบกําหนดสัญญา
6. การโอนสิทธิการเชาซื้อตามสัญญาใหบุคคลอื่น
7. การผิดสัญญาและการยึดคืนสินคา
8. การตีราคาสินคา
9. การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน
การรับรูรายไดและคาใชจาย
การขายโดยใหเชาซื้อจะใชวิธีการบัญชีตามเกณฑคงคางซึ่งเปนวิธีที่ถือวากําไรขึ้นตน
เกิดขึ้นในงวดที่มีการขายการวัดผลการดําเนินงานของกิจการใหเชาซื้อรถยนต จะตองคํานึงถึง
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แนวความคิดในเรื่องการจับคูของรายไดและคาใชจาย (Matching Concept) กลาวคือ คาใชจายที่
นํามาเปรียบเทียบกับรายไดในงวดใดๆ ควรจะเปนคาใชจายที่กอใหเกิดรายไดในงวดเดียวกัน
การรับรูรายได
การใหเชาซื้อรถยนตแบงออกเปน 2 กรณี คือ
1. กรณีกิจการผูแทนจําหนายเปนผูใหเชาซื้อจะเกิดรายไดที่เกี่ยวของดังนี้
1.1 กําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการขายที่เปนราคาขายปกติของรถยนตที่ใหเชา
ณ วั น ที่ สัญ ญาเช ามี ผ ลบั ง คั บ ใช ผู ใ ห เ ช า ที่ เ ปน ผูแ ทนจํ า หน า ยจะตอ งบั น ทึ ก
รายไดจากการขายดวยราคาขายปกติ(ขายเงินสด) และจะบันทึกตนทุนขายดวยตนทุนของรถยนตที่
ใหเชาซื้อหรือมูลคาตามบัญชี
1.2 รายไดทางการเงินตลอดอายุของสัญญาเชา
ผูใหเชาตองปนสวนรายไดทางการเงินตลอดอายุสัญญาเชา ตามวิธีอัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง คือ การรับรูรายไดทางการเงินที่สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนคงที่ในแตละงวดซึ่งคํานวณ
จากเงินลงทุนสุทธิของผูใหเชาที่ยังไมไดรับตามสัญญาเชาซื้อ
1.3 รายไดอื่น
นอกจากรายไดจากการขายปกติ และรายไดทางการเงินตลอดอายุของสัญญาเชาแลว
ยังมีรายไดอื่น เชน รายไดคานายหนาและรายไดคาปรับ
1.3.1 รายไดคานายหนา จะเกิดขึ้นจากกรณีที่กิจการผูแทนจําหนายรถยนต ขาย
รถยนตที่ลูกคาไดตกลงซื้อดวยการเชาซื้อ ใหบริษัทการเงินโดยใหบริษัทการเงินเปนผูใหเชาซื้อ
แทน นอกจากกิจการผูแทนจําหนายจะได รับเงินค ารถยนตจากบริ ษัทการเงินแลว ยังจะไดรับ
คาตอบแทน หรือคานายหนาในการจัดหาสัญญาเชาใหกับบริษัทการเงินดวย กิจการผูแทนจําหนาย
รถยนตจะบันทึกรับรูเปนรายไดสําหรับงวดที่มีการขายในงบกําไรขาดทุน
1.3.2 รายไดคาปรับ จะเกิดขึ้นจากกรณีที่ผูเชาซื้อคางชําระคางวดไมชําระคา
งวดตามกําหนดชําระ ผูเชาซื้อจะตองเสียคาปรับสําหรับการชําระลาชา โดยคาปรับนี้จะคํานวณโดย
ใชอัตราดอกเบี้ยที่ตกลงกันไว และรายไดคาปรับนี้ผูใหเชาซื้อจะถือเปนรายไดในงบกําไรขาดทุน
2. กรณีบริษัทที่มิใชผูแทนจําหนายเปนผูใหเชาซื้อ ซึ่งตอไปจะเรียกวาบริษัทการเงิน
กรณีบริษัทที่มิใชผูแทนจําหนายเปนผูใหเชาซื้อ ซึ่งตอไปจะเรียกวาบริษัทการเงิน
หากกิจการใหเชาซื้อรถยนตเปนบริษัทการเงิน ซึ่งมิไดประกอบกิจการขายรถยนต มูลคารถยนตที่
ใหเชาซื้อ จะคํานวณจากราคาขายเงินสดที่คงเหลือจากเงินชําระเริ่มแรก (เงินดาวน)ของผูซื้อรถยนต
ที่ตองการซื้อโดยวิธีใหเชาซื้อ บวกดอกเบี้ยที่คํานวณตามวิธีการใหเชาซื้อ ดังนั้นรายไดของบริษัท
การเงินที่เกี่ยวของกับการใหเชาซื้อ มีดังนี้
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2.1 รายไดทางการเงินตลอดอายุของสัญญา
ผูใหเชาตองปนสวนรายไดทางการเงินตลอดอายุสัญญาเชา ตามวิธีอัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง คือ การรับรูรายไดทางการเงินที่สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนคงที่ในแตละงวดซึ่งคํานวณ
จากเงินลงทุนสุทธิของผูใหเชาที่ยังไมไดรับตามสัญญาเชาซื้อ
2.2 รายไดอื่น
นอกจากรายไดทางการเงินตลอดอายุของสัญญาเชาแลวยังมีรายไดคาปรับ จะ
เกิดขึ้นจากกรณีที่ผูเชาซื้อคางชําระคางวดไมชําระคางวดตามกําหนดชําระ ผูเชาซื้อจะตองเสีย
คาปรับสําหรับการชําระลาชา โดยคาปรับนี้จะคํานวณโดยใชอัตราดอกเบี้ยที่ตกลงกันไว และรายได
คาปรับนี้ผูใหเชาซื้อจะถือเปนรายไดในงบกําไรขาดทุน
การรับรูคาใชจาย
การรับรูคาใชจายของกิจการใหเชาซื้อรถยนตจะถือแนวความคิดในเรื่องการจับคูของ
รายไดและคาใชจาย (Matching Concept) โดยรายจายที่จะรับรูตองเปนรายจายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับ
รายไดจากการประกอบกิจการ
1. ตนทุนสินคาที่ขาย
การบันทึกตนทุนสินคาที่ขายสําหรับกิจการใหเชาซื้อรถยนต แมกรรมสิทธิ์ในตัว
รถยนตที่ใหเชาจะยังคงเปนของผูประกอบกิจการใหเชาซื้อก็ตาม ใหนํามูลคาตนทุนรถยนตที่ใหเชา
ซื้อรับรูเปนรายจาย
1.1 ในกรณี ที่ กิ จ การเป น ตั ว แทนจํ า น า ยรถยนต และใช ร ะบบสิ น ค า คงเหลื อ
แบบตอเนื่อง (Perpetual Inventory System) ตองมีการบันทึกตนทุนสินคาขายดวยทันที แตถาหาก
กิจการใชระบบสินคาคงเหลือเมื่อสิ้นงวด (Periodic Inventory System) จะมีการคํานวณตนทุนขาย
เมื่อสิ้นงวด โดยเอามูลคาของสินคาคงเหลือตนงวด บวกมูลคาซื้อสินคาสุทธิระหวางงวด หักดวย
มูลคาของสินคาปลายงวด ผลลัพธที่คํานวณไดคือ มูลคาของตนทุนขายที่จะตองปดบัญชีไปยังบัญชี
กําไรขาดทุนและเปนมูลคาที่จะตองแสดงในงบกําไรขาดทุน
1.2 สําหรับกิจการที่เปนบริษัทการเงินมิไดประกอบกิจการจําหนายรถยนตแตเปน
เพียงผูใหเชาซื้อ ดังนั้นจึงไมมีการบันทึกตนทุนขายของรถยนต
2. ต น ทุ น ทางตรงเริ่ ม แรกที่ เ กิ ด ขึ้ น พร อ มกั บ สั ญ ญาเช า ซื้ อ เช น ค า ธรรมเนี ย ม ค า
นายหนา และคาใชจายอื่น
2.1 กิจการที่เปนตัวแทนจําหนายรถยนต ตนทุนทางตรงเริ่มแรกจะรับรูเปนคาใชจาย
ในงบกําไรขาดทุนเมื่อมีการรับรูกําไรจากการขาย
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2.2 กิจการที่เปนบริษัทการเงิน ตนทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดกับผูใหเชาที่ไมใชเปน
ผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย จะรับรูตนทุนทางตรงเริ่มแรกดังนี้
2.2.1 กรณีที่ตนทุนเริ่มแรกที่เกิดขึ้นพรอมกับสัญญาเชาซื้ออันเนื่องมาจากการ
ตอรองและการทําใหไดมาซึ่งขอตกลงเกี่ยวกับสัญญา จะบันทึกรับรูคาใชจายโดยการทยอยตัด
จําหนายตลอดระยะเวลาของสัญญาเชาซื้อ ตามสัดสวนของการรับรูรายไดดอกเบี้ยในแตละงวดของ
สัญญา ในกรณีที่สัญญาเชาซื้อสิ้นสุดลงกอนวันครบกําหนดตามสัญญา จะรับรูเปนรายจายทั้ ง
จํานวน
2.2.2 กรณีที่ตนทุนเริ่มแรกที่เกิดขึ้นพรอมสัญญาเชาซื้อแตมิไดเกิดขึ้นโดยตรง
จากการตอรองและการทําใหไดมาซึ่งขอตกลงเกี่ยวกับสัญญาเชาซื้อจะบันทึกเปนคาใชจายสําหรับ
ป
3. การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ผูป ระกอบกิจ การให เ ช าซื้อ จะต องตั้ ง ค า เผื่อหนี้สูญหรื อ หนี้สงสั ย จะสู ญสํา หรั บ
ลูกหนี้เปนรายสัญญาโดยใชลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อคงเหลือ หักดวยรายไดดอกเบี้ยรอการรับรูและ
หลักประกันเปนฐานในการคํานวณ วิธีการคํานวณก็จะ แตกตางกันออกไปแลวแตนโยบายของแต
ละบริษัท
ตัวอยางที่ 1 บริษัท สยามมอเตอร จํากัด เปนตัวแทนจําหนายรถยนต วันที่ 1 มกราคม 2551 ได
จําหนายรถยนตในราคาเงินสด คันละ 700,000 บาทราคาทุนคันละ 490,000 บาท บริษัทกําหนดให
ลูกคาวางเงินเริ่มแรก 100,000 บาท สวนที่เหลือทําสัญญาเชาซื้อ 5 ปอัตราดอกเบี้ยรอยละ 10 ตอป
โดยจายชําระทุกสิ้นป (PVIFA 10%, 5 = 3.7908) ในการชําระคางวดเกินกวาวันครบกําหนด 7 วัน
บริษัทฯ จะคิดคาปรับลาชาในอัตรารอยละ 12 ตอป นับจากวันครบกําหนด
ราคาขายรถยนตเงินสด
700,000.00
หัก เงินวางเริ่มแรก
100,000.00
คงเหลือเชาซื้อ
600,000.00
ชําระคางวดๆละ (600,000.00 / 3.7908) 158,278.00
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ตารางที่ 1 แสดงการคํานวณดอกเบี้ยรับและยอดคงเหลือลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อในแตละงวด
ชองที่ 4
ชองที่ 5
สวนที่นําไปลด
ชองที่ 1
ชองที่ 2
ชองที่ 3
ยอดสุทธิของ
ยอดสุทธิของลูกหนี้
วันครบกําหนด เงินคางวด ดอกเบี้ยรับ ลูกหนี้ตามสัญญา ตามสัญญาเชาคงเหลือ
เชาการเงิน
(เงินตนคงเหลือ)
(เงินตนที่ชําระ)
(3)=(5)
(4) = (2) – (3)
(5)
(1)
(2)
x10/100
600,000.00
31 ธันวาคม 2551 158,278.00 60,000.00
98,278.00
501,722.00
31 ธันวาคม 2552 158,278.00 50,172.00
108,106.00
393,616.00
31 ธันวาคม 2553 158,278.00 39,362.00
118,916.00
274,700.00
31 ธันวาคม 2554 158,278.00 27,470.00
130,808.00
143,892.00
31 ธันวาคม 2555 158,278.00 14,386.00*
143,892.00
791,390.00 191,390.00
600,000.00
(* ดอกเบีย้ งวดสุดทายปดจาก 14,389.00 เปน 14,386.00 )
การบันทึกบัญชี
กรณีที่ 1 กิจการผูแทนจําหนายรถยนตเปนผูใหเชาซื้อ
ขอมูลเพิ่มเติม : บริษัทฯ มีคา ใชจายคือคาประกันภัยทีจ่ า ยใหกับลูกคา จํานวน 10,000 บาท
1. บันทึก ณ.วันทําสัญญาและรับเงินวางเริม่ แรก (เงินดาวน)
1 ม.ค. 2551 เดบิต ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 791,390.00
เงินสด/ธนาคาร
100,000.00
เครดิต ขายตามสัญญาเชาซื้อ
700,000.00
รายไดดอกเบีย้ รอการรับรู
191,390.00
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2. บันทึกตนทุนขาย
กรณีที่กจิ การใชระบบสินคาคงเหลือแบบตอเนื่อง (Perpetual inventory system)
1 ม.ค. 2551 เดบิต ตนทุนขาย
490,000.00
เครดิต สินคา( รถยนต)
490,000.00
3. บันทึกคาใชจายเมื่อจายคาประกันภัย
1 ม.ค. 2551 เดบิต คาประกันภัย (ลูกคา)
10,000.00
เครดิต เงินสด / เจาหนี้
10,000.00
4. บันทึกเมื่อรับเงินคางวดแตละงวด และบันทึกตัดรายไดดอกเบี้ยรอการรับรูไปสูบัญชีดอกเบี้ยรับ
(ตามตารางที่ 1)
31 ธ.ค.2551 เดบิต เงินสด/ธนาคาร
158,278.00
เครดิต ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อ
158,278.00
เดบิต รายไดดอกเบีย้ รอการรับรู 60,000.00
เครดิต ดอกเบี้ยรับ
60,000.00
31 ธ.ค.2552 เดบิต เงินสด/ธนาคาร
158,278.00
เครดิต ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
เดบิต รายไดดอกเบีย้ รอการรับรู 50,172.00
เครดิต ดอกเบี้ยรับ
31ธ.ค.2553 เดบิต เงินสด/ธนาคาร
158,278.00
เครดิต ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
เดบิต รายไดดอกเบีย้ รอการรับรู 39,362.00
เครดิต ดอกเบี้ยรับ
31ธ.ค.2554 เดบิต เงินสด/ธนาคาร
158,278.00
เครดิต ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
เดบิต รายไดดอกเบีย้ รอการรับรู 27,470.00
เครดิต ดอกเบี้ยรับ

158,278.00
50,172.00

158,278.00
39,362.00

158,278.00
27,470.00
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5. กรณีที่เงินคางวดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ไดรับชําระในวันที่ 10 มกราคม 2556 การบันทึกบัญชี
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 จะบันทึกตัดรายไดดอกเบี้ยรอการรับรูไปสูบัญชีดอกเบี้ยรับ และในวันที่ 1
ม.ค. 2556 จะการบันทึกรับชําระคางวดและคาปรับชําระลาชา
31ธ.ค.2555 เดบิต รายไดดอกเบีย้ รอการรับรู 14,386.00
เครดิต ดอกเบี้ยรับ
14,386.00
10 ม.ค.2556 เดบิต เงินสด/ธนาคาร
158,798.00
เครดิต ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
158,278.00
รายไดคาปรับ (158,278.00 * 12/100 * 10/365) 520.00
กรณีที่ 2 บริษัทการเงินเปนผูใหเชาซื้อ
ขอมูลเพิ่มเติม : บริษัทฯ มีคาใชจายคือคาประกันภัยที่จายใหกับลูกคา จํานวน 10,000 บาท และมี
คาใชจายคานายหนาซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงจากการตอรองและการทําใหไดมาซึ่งขอตกลงเกี่ยวกับ
สัญญาเชาซื้อ จํานวน 60,000 บาท
ตารางที่ 2 แสดงการคํานวณคานายหนาตัดจายตลอดอายุสัญญาเชา
ชองที่ 3
ชองที่ 5
ชองที่ 1
ชองที่ 2 สัดสวนการรับรูดอกเบี้ย
ชองที่ 4
คานายหนารอ
วันครบกําหนด ดอกเบี้ยรับ
(รอยละ)
คานายหนา
ตัดจาย
(2) / 191,390.00 x 100
60,000.00
31 ธันวาคม 2551
60,000.00
31
18,600.00
41,400.00
31 ธันวาคม 2552
50,172.00
26
15,600.00
25,800.00
31 ธันวาคม 2553
39,362.00
21
12,600.00
13,200.00
31 ธันวาคม 2554
27,470.00
14
8,400.00
4,800.00
31 ธันวาคม 2555
14,386.00
8
4,800.00
191,390.00
100
60,000.00
1. บันทึก ณ.วันทําสัญญา ผูเชาซื้อจายเงินดาวนใหกับบริษัทตัวแทนจําหนายรถยนต ดังนั้น บริษัท
การเงินจะบันทึกเฉพาะยอดจัดเชาซื้อ
1 ม.ค. 2551 เดบิต ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 791,390.00
เครดิต เจาหนีก้ ารคา
600,000.00
รายไดดอกเบีย้ รอการรับรู
191,390.00
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2. บันทึกตนทุนขาย
ไมมีการบันทึกบัญชีเนื่องจากไมไดประกอบกิจการขายรถยนต
3. บันทึกคาใชจาย
1 ม.ค. 2551 เดบิต คาประกันภัย
เครดิต เงินสด / เจาหนี้

10,000.00

4. บันทึกคานายหนารอตัดจาย
1 ม.ค. 2551 เดบิต คานายหนารอตัดจาย
เครดิต เงินสด / เจาหนี้

60,000.00

10,000.00

60,000.00

5. บันทึกเมื่อรับเงินคางวดเชาซื้อแตละงวด และบันทึกตัดรายไดดอกเบี้ยรอการรับรูไปสูบัญชี
ดอกเบี้ยรับเมื่อถึงงวดชําระ และบันทึกตัดคานายหนารอตัดจายไปสูบัญชีคานายหนา
(ตามตารางที่ 2)
31 ธ.ค.2551 เดบิต เงินสด/ธนาคาร
158,278.00
เครดิตลูกหนี้ตามสัญญาซื้อ
158,278.00
เดบิต รายไดดอกเบีย้ รอการรับรู 60,000.00
เครดิต ดอกเบี้ยรับ
60,000.00
เดบิต คานายหนา
18,600.00
เครดิต คานายหนารอตัดจาย
18,600.00
31 ธ.ค.2552 เดบิต เงินสด/ธนาคาร
158,278.00
เครดิต ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
เดบิต รายไดดอกเบีย้ รอการรับรู 50,172.00
เครดิต ดอกเบี้ยรับ
เดบิต คานายหนา
15,600.00
เครดิต คานายหนารอตัดจาย
31ธ.ค.2553 เดบิต เงินสด/ธนาคาร
158,278.00
เครดิต ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
เดบิต รายไดดอกเบีย้ รอการรับรู 39,362.00
เครดิต ดอกเบี้ยรับ

158,278.00
50,172.00
15,600.00
158,278.00
39,362.00
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เดบิต คานายหนา
12,600.00
เครดิต คานายหนารอตัดจาย
31ธ.ค.2554 เดบิต เงินสด/ธนาคาร
158,278.00
เครดิต ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
เดบิต รายไดดอกเบีย้ รอการรับรู 27,470.00
เครดิต ดอกเบี้ยรับ
เดบิต คานายหนา
8,400.00
เครดิต คานายหนารอตัดจาย

12,600.00

158,278.00
27,470.00
8,400.00

6. กรณีที่เงินคางวดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ไดรับชําระในวันที่ 10 มกราคม 2556 การบันทึกบัญชี
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 จะบันทึกตัดรายไดดอกเบี้ยรอการรับรูไปสูบัญชีดอกเบี้ยรับ และในวันที่ 1
1 ม.ค. 2556 จะการบันทึกรับชําระคางวดและคาปรับชําระลาชา
31ธ.ค.2555 เดบิต รายไดดอกเบีย้ รอการรับรู 14,386.00
เครดิต ดอกเบี้ยรับ
14,386.00
เดบิต คานายหนา
4,800.00
เครดิต คานายหนารอตัดจาย
4,800.00
10 ม.ค.2556 เดบิต เงินสด/ธนาคาร
158,798.00
เครดิต ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
158,278.00
รายไดคาปรับ (158,278.00 * 12% * 10/365) 520.00
การจัดชั้นลูกหนี้และการกันเงินสํารอง
เพื่อสะทอนภาพผลการประกอบธุรกิจที่แทจริงผูประกอบกิจการใหเชาซื้อจะตองกัน
เงินสํารองไวเปนคาเผื่อหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้จัดชั้นทุกประเภทแยกเปนราย
สัญญาโดยใชลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อคงเหลือ หักดวยรายไดดอกเบี้ยรอการรับรูและหลักประกัน
เปนฐานในการคํานวณเงินสํารอง วิธีการคํานวณก็จะ แตกตางกันออกไปแลวแตนโยบายของแตละ
บริษัท

31
ตารางที่ 3 แสดงหลักเกณฑการจัดชั้นลูกหนี้ตามแนวทางของสมาคมธุรกิจเชาซื้อไทย
ลูกหนี้จดั ชั้น
หมายถึง
ปกติ
ลูกหนี้ที่ไมผิดนัดชําระหนี้ และลูกหนี้คางชําระไมเกิน 1 เดือนที่ไมมี
สัญญาณใดๆแสดงวาจะมีการผิดนัดชําระหนี้อันจะเปนเหตุใหบริษัทไดรับ
ความเสียหาย
กลาวถึงเปนพิเศษ
ลูกหนี้คางชําระเกินกวา 1 เดือน
ต่ํากวามาตรฐาน
ลูกหนี้คางชําระเกินกวา 3 เดือน
สงสัย
ลูกหนี้คางชําระเกินกวา 6 เดือน
สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้คางชําระเกินกวา 12 เดือนขึ้นไป
การกันเงินสํารองสําหรับลูกหนี้จัดชั้นทุกประเภท เวนแตลูกหนี้จัดชั้นสงสัยและลูกหนี้
จัดชั้นสงสัยจะสูญ ใหนําหลักประกันมาหักออกจากราคาตามบัญชีของลูกหนี้กอนกันเงินสํารอง
โดยมูลคาหลักประกันที่จะนํามาหักไดจะตองไมสูงเกินกวายอดเงินตนคงเหลือ (ไมรวมรายได
ดอกเบี้ยรอการรับรู) โดยใหบริษัทกันเงินสํารอง ลูกหนี้จัดชั้นในอัตรา ดังตอไปนี้
ตารางที่ 4 แสดงอัตรารอยละการกันเงินสํารองตามลูกหนี้จัดชั้นตามแนวทางของสมาคมธุรกิจเชา
ซื้อไทย
ลูกหนี้จดั ชั้น
การกันเงินสํารอง (อัตรารอยละ)
ปกติ
1 ของยอดลูกหนี้ตามสัญญาคงเหลือ หลังหักมูลคาหลักประกัน
กลาวถึงเปนพิเศษ
2 ของยอดลูกหนี้ตามสัญญาคงเหลือ หลังหักมูลคาหลักประกัน
ต่ํากวามาตรฐาน
20 ของยอดลูกหนี้ตามสัญญาคงเหลือ หลังหักมูลคาหลักประกัน
สงสัย
50 ของยอดลูกหนี้ตามสัญญาคงเหลือ
สงสัยจะสูญ
100 ของยอดลูกหนี้ตามสัญญาคงเหลือ
หมายเหตุ : ยอดลูกหนี้ตามสัญญาคงเหลือ = ยอดลูกหนี้คงเหลือตามบัญชี หัก รายไดดอกเบี้ยรอ
การรับรู
สําหรับกลุมลูกหนี้จัดชั้นสงสัยและจัดชั้นสงสัยจะสูญ หากบริษัทใหเชาซื้อสามารถรับ
หรือบังคับโอนชําระหนี้ดวยสินทรัพยอื่นจากผูเชาซื้อหรือผูค้ําประกันได ใหบริษัทใหเชาซื้อกันเงิน
สํารองจากสวนตางของยอดเงินตนคงเหลือ หลังหักมูลคาสินทรัพยอื่นที่รับหรือบังคับโอนชําระหนี้
นั้นทั้งนี้ ราคาสินทรัพยอื่นที่รับหรือบังคับโอนชําระหนี้ ใหใชมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่รับ
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โอนมา ซึ่งไดแก ราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดี หรือราคาประเมินของทางราชการ ใน
กรณีที่สินทรัพยนั้นอยูระหวางการประกาศขายทอดตลาด หรือราคาที่ประเมินโดยผูประเมินอิสระ
หลักประกันที่จะนํามาหักออกจากราคาตามบัญชีของลูกหนี้กอนกันเงินสํารอง จะตองมี
มูลคาไมสูงเกินกวายอดเงินตนคงคางไมรวมดอกเบี้ยรอตัดบัญชี โดยใหใชหลักเกณฑในการ
คํานวณดังนี้
1. หลักประกันที่เปนเงินสด สิทธิในตั๋วสัญญาใชเงิน หรือบัตรเงินฝากเงินสดที่ลูกหนี้
ไดนํามาวางค้ําประกันสัญญาเชาซื้อ ใหนํามาหักไดรอยละ 100
2. หลักประกันซึ่งเปนรถยนตที่ใหเชาซื้อ ใหใชมูลคาตามราคายุติธรรมของรถยนต
ดังกลาว ณ วันสิ้นงวดปดงบบัญชีของผูใหเชาซื้อ หรือใชราคาเงินสดของรถยนตที่ใหเชาซื้อ ณ
วันที่ทําสัญญาหักดวยคาเสื่อมราคาของ รถยนตดังกลาว โดยคํานวณตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
ตารางที่ 5 แสดงมูลคาหลักประกันที่จะนํามาหักออกจากราคาตามบัญชีของลูกหนี้กอนกันเงิน
สํารองตามแนวทางของสมาคมธุรกิจเชาซื้อไทย
ระยะเวลานับจาก
มูลคาหลักประกันทีจ่ ะนํามาหัก
วันทําสัญญา
ไมเกิน 1 ป
ราคาเงินสดของรถยนต ณ วันที่ทําสัญญาเชาซื้อ หักดวย
คาเสื่อมราคาอัตรารอยละ 25
ไมเกิน 2 ป
ราคาเงินสดของรถยนต ณ วันที่ทําสัญญาเชาซื้อ หักดวย
คาเสื่อมราคาอัตรารอยละ 35
ไมเกิน 3 ป
ราคาเงินสดของรถยนต ณ วันที่ทําสัญญาเชาซื้อ หักดวย
คาเสื่อมราคาอัตรารอยละ 45
ไมเกิน 4 ป
ราคาเงินสดของรถยนต ณ วันที่ทําสัญญาเชาซื้อ หักดวย
คาเสื่อมราคาอัตรารอยละ 55
ไมเกิน 5 ป
ราคาเงินสดของรถยนต ณ วันที่ทําสัญญาเชาซื้อ หักดวย
คาเสื่อมราคาอัตรารอยละ 65
ไมเกิน 6 ป
ราคาเงินสดของรถยนต ณ วันที่ทําสัญญาเชาซื้อ หักดวย
คาเสื่อมราคาอัตรารอยละ 75
เกินกวา 6 ป ขึ้นไป
ราคาเงินสดของรถยนต ณ วันที่ทําสัญญาเชาซื้อ หักดวย
คาเสื่อมราคาอัตรารอยละ 85
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ตัวอยางที่ 2 บริษัท สยามมอเตอรลิสซิ่ง จํากัด ใหเชาซื้อรถยนต ราคาขายเงินสด 400,000 บาท
รถยนตมีราคาทุน 250,000 บาท ผูเชาซื้อวางเงินเริ่มแรกรอยละ 15 ของราคาเงินสด สวนที่เหลือ
ผอนชําระ 5 ป จายทุกเดือนจํานวน 20 งวด อัตราดอกเบี้ยรอยละ 12 ตอป โดยหลักประกันเปน
รถยนตที่ใหเชาซื้อ โดยเริ่มทําสัญญา ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 และจายคางวด ๆ แรกในวันที่ 31
มกราคม 2551 อัตราดอกเบี้ย รอยละ 12 ตอป หรือเทากับ รอยละ 1 ตอเดือน
(PVIFA 1 %, 20 = 18.0456)
ราคาขายรถยนตเงินสด
400,000.00
ชําระครั้งแรก รอยละ 15
60,000.00
คงเหลือเชาซื้อ
340,000.00
ชําระคางวดๆละ(340,000.00 / 18.0456) 18,842.00
ลูกหนี้ตามสัญญาเชา(18,842.00 x 20) 376,840.00
รายไดดอกเบีย้ รอการรับรู
36,840.00
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ตารางที่ 6 แสดงการคํานวณดอกเบี้ยรับและยอดคงเหลือลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อในแตละงวด ใน
กรณีการจัดชั้นลูกหนี้ และการตั้งหนี้คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ชองที่ 6
ชองที่ 5
ยอดสุทธิของ
สวนที่นําไปลด
ลูกหนี้ตาม
ชองที่ 2
ชองที่ 3
ยอดสุทธิของ
ชองที่1
ชองที่ 4
สัญญาเชา
วันครบ
เงินคา
ลูกหนี้ตาม
งวดที่
ชําระดอกเบีย้
กําหนด
งวด
คงเหลือ
สัญญาเชาซื้อ
(เงินตน
(เงินตนที่ชําระ)
คงเหลือ)
(1)
(2)
(3)
(4) = (6) x 1/100 (4) = (2) - (3)
(6)
340,000.00
1
31 ม.ค. 2551 18,842.00
3,400.00
15,422.00
324,558.00
2
28 ก.พ. 2551 18,842.00
3,246.00
15,596.00
308,962.00
3
31 มี.ค. 2551 18,842.00
3,090.00
15,752.00
293,209.00
4
30 เม.ย. 2551 18,842.00
2,932.00
15,910.00
277,299.00
5
31 พ.ค. 2551 18,842.00
2,773.00
16,069.00
261,230.00
6
30 มิ.ย. 2551 18,842.00
2,612.00
16,230.00
245,001.00
7
31 ก.ค. 2551 18,842.00
2,450.00
16,392.00
228,609.00
8
31 ส.ค.2551 18,842.00
2,286.00
16,556.00
212,053.00
9
30 ก.ย. 2551 18,842.00
2,121.00
16,721.00
195,331.00
10
31 ต.ค. 2551 18,842.00
1,953.00
16,889.00
178,443.00
11
30 พ.ย. 2551 18,842.00
1,784.00
17,058.00
161,385.00
12
31 ธ.ค. 2551 18,842.00
1,614.00
17,228.00
144,157.00
13
14
บริษัทฯ มีนโยบายจะหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยจากการเชาซื้อ เมื่อคางชําระเกิน 4 งวด
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การจัดชั้นลูกหนี้และการตั้งหนี้สงสัยจะสูญในกรณีดังตอไปนี้
กรณีที่ 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551ไดรับชําระคางวดถึงงวดที่ 11 รับรูดอกเบี้ยถึง
งวดที่ 12
กรณีที่ 2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ไดรับชําระคางวดถึงงวดที่ 10 รับรูดอกเบี้ยถึง
งวดที่ 12
กรณีที่ 3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ไดรับชําระคางวดถึงงวดที่ 8 รับรูดอกเบี้ยถึง
งวดที่ 12
กรณีที่ 4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ไดรับชําระคางวดถึงงวดที่ 5 รับรูดอกเบี้ย
ถึงงวดที่ 9
กรณีที่ 5 ตั้งแตวนั ที่เริ่มทําสัญญา ผูใหเชายังไมไดรับชําระคางวดจากผูเชาซื้อเลย
รับรูดอกเบี้ยถึงงวดที่ 4
การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะคํานวณไดจาก อัตรารอยละของยอดลูกหนี้ตามสัญญา
คงเหลือสุทธิ หลังหักมูลคาหลักประกัน ณ วันสิ้นป ตามการจัดชั้นลูกหนี้
มูลคาหลักประกันระยะเวลานับจากวันทําสัญญา ไมเกิน 1 ป ราคาเงินสดของรถยนต ณ
วันที่ทําสัญญาเชาซื้อ หัก ดวยคาเสื่อมราคาอัตรารอยละ 25
มูลคาหลักประกัน
= 400,000.00 – (400,000 x 25/100)
= 300,000.00
ลูกหนี้ตามสัญญาคงเหลือสูทธิ = ยอดลูกหนี้ตามสัญญาคงเหลือ –
รายไดดอกเบีย้ รอการรับรู
ลูกหนี้ตามสัญญาคงเหลือสุทธิ
กรณีที่ 1
= 169,578.00 – 6,579.00
= 162,999.00
กรณีที่ 2
= 188,420.00 – 6,579.00
= 181,841.00
กรณีที่ 3
= 226,104.00 – 6,579.00
= 219,525.00
กรณีที่ 4
= 282,630.00 – 11,930.00
= 270,700.00
กรณีที่ 5
= 376,840.00 – 24,172.00
= 352,668.00
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ตารางที่ 7 แสดงตัวอยางการคํานวณเงินกันสํารองคาเผื่อหนี้สูญ
ลูกหนี้ตาม
เงินตน
เงินกัน
กรณี
มูลคา
สัญญา
คงเหลือหลัง อัตรา
ชั้นลูกหนี้
สํารองคา
ที่
คงเหลือ หลักประกัน
หักมูลคา รอยละ
เผื่อหนี้สูญ
สุทธิ
หลักประกัน
1 ปกติ
162,999.00 300,000.00 -137,001.00 1
ไมมี
2 กลาวถึงเปนพิเศษ 181,841.00 300,000.00 -118,159.00 2
ไมมี
3 ต่ํากวามาตรฐาน 219,525.00 300,000.00
-80,475.00 20
ไมมี
4 สงสัย
270,700.00
270,700.00 50 135,350.00
5 สงสัยจะสูญ
352,668.00
352,668.00 100 352,668.00
การบันทึกบัญชี
กรณีที่ 1 ถึง กรณีที่ 3
ไมมีการบันทึกบัญชีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเนื่องจากมูลคาหลักประกันมีมูลคาสูง
กวาเงินตนคงคงเหลือ
กรณีที่ 4 บันทึกบัญชี (ตามตารางที่ 7)
31 ธ.ค.2551 เดบิต หนี้สงสัยจะสูญ
135,350.00
เครดิต คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

135,350.00

กรณีที่ 5 บันทึกบัญชี (ตามตารางที่ 7)
31 ธ.ค.2551 เดบิต หนี้สงสัยจะสูญ
352,668.00
เครดิต คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

352,668.00

การคํานวณดอกเบี้ยที่เกิดจากการใหเชาซื้อ
การคํานวณดอกเบี้ยรับจะใชตารางเงินรายป (Annuity) ในการคํานวณจํานวนเงินงวดที่
ตองชําระในแตละงวด การคํานวณมีหลักเกณฑ ดังนี้
(1) คํานวณหาเงินคางวดในแตละงวด
เงินคางวด
= เงินตนยอดเชาซื้อ / มูลคาปจจุบันของเงินรายงวด
จากตารางเงินรายป (PVIFA)
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(2) คํานวณดอกเบี้ยรับในแตละงวด
ดอกเบี้ยรับ = อัตราดอกเบี้ย X เงินตนคงคาง ณ ตนงวดของแตละงวด
(3) คํานวณเงินตนที่ชําระในแตละงวด
เงินตนที่ ชําระสําหรับงวด = เงินคางวด – ดอกเบี้ยจายสําหรับงวด
(4) คํานวณเงินตนคงเหลือในวันสิ้นงวด
เงินตนคงเหลือ = เงินตนคงคาง ณ ตนงวด – เงินตนที่ชําระสําหรับงวด
ตัวอยางที่ 3 ใชขอมูลจากตัวอยางที่ 1 บริษัท สยามมอเตอร จํากัด เปนตัวแทนจําหนายรถยนต วันที่
1 มกราคม 2551 ไดจําหนายรถยนตในราคาเงินสด คันละ 700,000 บาทราคาทุนคันละ 490,000
บาท บริษัทกําหนดใหลูกคาวางเงินเริ่มแรก 100,000 บาท สวนที่เหลือทําสัญญาเชาซื้อ 5 ปอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 10 ตอป โดยจายชําระทุกสิ้นป (PVIFA 10%, 5 = 3.7908)
ตารางที่ 8 แสดงการคํานวณดอกเบี้ยรับและยอดคงเหลือลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ชองที่ 4
ชองที่ 5
สวนที่นําไปลดยอด
ยอดสุทธิของ
ชองที่ 1
ชองที่ 2
ชองที่ 3
สุทธิของลูกหนี้ตาม ลูกหนี้ตามสัญญา
วันครบกําหนด เงินคางวด ชําระดอกเบีย้
สัญญาเชาการเงิน
เชาคงเหลือ
(เงินตนที่ชําระ)
(เงินตนคงเหลือ)
(1)
(2)
(3)=(5) x10/100
(4) = (2) – (3)
(5)
600,000.00
31 ธันวาคม 2551 158,278.00
60,000.00
98,278.00
501,722.00
31 ธันวาคม 2552 158,278.00
50,172.00
108,106.00
393,616.00
31 ธันวาคม 2553 158,278.00
39,362.00
118,916.00
274,700.00
31 ธันวาคม 2554 158,278.00
27,470.00
130,808.00
143,892.00
31 ธันวาคม 2555 158,278.00
14,386.00
143,892.00
791,390.00
191,390.00
600,000.00
คําอธิบายประกอบตารางที่ 3
ชองที่ 1 กําหนดเวลา
ชองที่ 2 เงินคางวดที่ลกู คาตองจายในแตละงวด = 600,000.00 / 3.7908 = 158,278.00 บาท
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3.7908 คือคาปจจัยสวนลดที่ตองเปดตารางปจจัยดอกเบี้ยมูลคาปจจุบันของเงินรายงวด
(PVIFA) เมื่ออัตราสวนลดเทากับรอยละ 10 จํานวน 5 ป (ตามตารางที่ 9)
ชองที่ 3 คํานวณโดยใชอัตราดอกเบี้ยรอยละ10 คูณกับชองที่ 5 เงินตนคงเหลือ จะไดจํานวนเงิน
ดอกเบี้ยจายชําระในแตละงวด
ชองที่ 4 เอาจํานวนเงินงวดในชองที่ 2 หักดวย ดอกเบี้ยจายชําระในแตละงวดในชองที่ 3 ผลลัพธ
คือ จํานวนเงินชําระเงินตน
ชองที่ 5 เอาจํานวนเงินตนคงเหลืองวดกอนหักดวยจํานวนเงินชําระเงินตนชองที่ 4 จะไดยอดเงิน
ตนคงเหลือสวนจํานวนเงินดอกเบี้ยในงวดสุดทายไดจากผลตางระหวางเงินงวดกับเงินตนคางชําระ
ตารางที่ 9 ตารางปจจัยดอกเบี้ยมูลคาปจจุบันของเงินรายงวด (FVIFA)
งวดที่ /
รอยละ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.9901
1.9704
2.9410
3.9020
4.8534
5.7955
6.7282
7.6517
8.5660
9.4713

0.9804
1.9416
2.8839
3.8077
4.7135
5.6014
6.4720
7.3255
8.1622
8.9826

0.9709
1.9135
2.8286
3.7171
4.5797
5.4172
6.2303
7.0197
7.7861
8.5302

0.9615
1.8861
2.7751
3.6299
4.4518
5.2421
6.0021
6.7327
7.4353
8.1109

0.9524
1.8594
2.7232
3.5460
4.3295
5.0737
5.7864
6.4632
7.1078
7.7217

0.9434
1.8334
2.6760
3.4651
4.2124
4.9173
5.5824
6.2098
6.8017
7.3601

0.9346
1.8080
2.6243
3.3872
4.1002
4.7665
5.3893
5.9713
6.5152
7.0236

0.9259
1.7833
2.5771
3.3121
3.9927
4.6229
5.2064
5.7466
6.5152
7.0236

0.9174
1.7591
2.5313
3.2397
3.8897
4.4859
5.0330
5.5348
5.9952
6.4177

0.9091
1.7355
2.4869
3.1699
3.7908
4.3553
4.8684
5.3349
5.7590
6.1446

การรับแลกเปลี่ยนสินคา
การรับแลกเปลี่ยนสินคาเปนวิธีการจูงใจใหลูกคาซื้อสินคาใหมวิธีหนึ่งคือ การยินยอม
ใหลูกคานําสินคาที่ใชแลวมาแลกเปลี่ยนสินคาใหม ในธุรกิจจําหนายรถยนตก็เชนเดียวกัน การรับ
สินคาแลกเปลี่ยนหรือเรียกเปนภาษาในธุรกิจวา “การตีแลก” การตีแลกนั้นลูกคาจะนํารถยนตเกาที่
ใชแลวมาแลกเปลี่ยนกับรถยนตใหม โดยผูขายจะตีราคารถยนตใชแลว และใหถือเปนสวนหนึ่งของ
การชําระคารถยนตใหม สวนที่เหลือจะใหลูกคาเลือกที่จะซื้อสด หรือใหเชาซื้อ ซึ่งราคาที่ผูขายคิด
ใหสําหรับสินคารถยนตที่ใชแลวมักจะสูงกวามูลคาที่แทจริง จํานวนที่คิดสูงกวาหรือจํานวนที่คิด
เกินใหบันทึกไวในบัญชีสวนเกินของราคาสินคารับแลกเปลี่ยน ซึ่งเปนบัญชีหักจากบัญชีขาย ทําให
มูลคาขายของรถยนตใหมมีราคาลดลง
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ในการบันทึกบัญชีรถยนตเกาแลกรถยนตใหมนั้นจะบันทึกในราคาที่แทจริง โดยใช
ราคาของรถยนตใชแลวที่คิดใหกับลูกคาหักดวยสวนเพิ่มที่บวกให จะไดราคาทุนของรถยนตเกาที่
นําไปบันทึกบัญชี
ตัวอยางที่ 4 ใชขอมูลจากตัวอยางที่ 1 บริษัท สยามมอเตอร จํากัด เปนตัวแทนจําหนายรถยนต วันที่
1 มกราคม 2551 ไดจําหนายรถยนตในราคาเงินสด คันละ 700,000 บาทราคาทุนคันละ 490,000
บาท บริษัทกําหนดใหลูกคาวางเงินเริ่มแรก 100,000 บาท สวนที่เหลือทําสัญญาเชาซื้อ 5 ปอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 10 ตอป โดยจายชําระทุกสิ้นป (PVIFA 10%, 5 = 3.7908) บริษัทฯไดรับแลกเปลี่ยน
รถยนตที่ใชแลวในราคา 180,000 บาท ซึ่งราคาที่แทจริงคือ 150,000 บาท
ผลตางของราคารถยนตเกากับราคาที่แทจริง = 180,000.00 – 150,000.00
= 30,000.00
ราคาจัดเชาซื้อ
= 700,000.00 – 180,000.00
= 520,000.00
ตารางที่ 10 แสดงการคํานวณดอกเบี้ยรับและยอดคงเหลือลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ชองที่ 4
ชองที่ 5
ชองที่ 3 สวนที่นําไปลดยอด
ชองที่ 1
ชองที่ 2
ยอดสุทธิของลูกหนี้
ชําระ
สุทธิของลูกหนี้ตาม
วันครบกําหนด เงินคางวด
ตามสัญญาเชาคงเหลือ
ดอกเบี้ย
สัญญาเชาการเงิน
(เงินตนคงเหลือ)
(เงินตนที่ชําระ)
(1)
(2)
(3)=(5)
(4) = (2) – (3)
(5)
x10/100
520,000.00
31 ธันวาคม 2551 137,174.00 52,000.00
85,174.00
434,826.00
31 ธันวาคม 2552 137,174.00 43,483.00
93,691.00
341,135.00
31 ธันวาคม 2553 137,174.00 34,113.00
103,061.00
238,074.00
31 ธันวาคม 2554 137,174.00 23,807.00
113,367.00
124,707.00
31 ธันวาคม 2555 137,174.00 12,467.00*
124,707.00
685,870.00 165,870.00
520,000.00
(* ดอกเบีย้ งวดสุดทายปดจาก 12,471 เปน 12,467)
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การบันทึกบัญชี
1. บันทึก ณ.วันทําสัญญาและรับแลกรถยนตใชแลวเปนเงินดาวน
1 ม.ค. 2551 เดบิต ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
685,870.00
รถยนตใชแลว
150,000.00
สวนเกินรถยนตรับแลกเปลี่ยน 30,000.00
เครดิต ขายตามสัญญาเชาซื้อ
700,000.00
รายไดดอกเบีย้ รอการรับรู
165,870.00
2. บันทึกตนทุนขาย
1 ม.ค. 2551 เดบิต ตนทุนขาย
เครดิต สินคา( รถยนต)

490,000.00
490,000.00

3. บันทึกเมื่อรับเงินคางวดเชาซื้อแตละงวด และบันทึกตัดรายไดดอกเบี้ยรอการรับรูไปสูบัญชี
ดอกเบี้ยรับ (ตามตารางที่ 10)
31 ธ.ค.2551 เดบิต เงินสด/ธนาคาร
137,174.00
เครดิต ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อ
137,174.00
เดบิต รายไดดอกเบีย้ รอการรับรู
52,000.00
เครดิต ดอกเบี้ยรับ
52,000.00
31 ธ.ค.2552 เดบิต เงินสด/ธนาคาร
137,174.00
เครดิต ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อ
137,174.00
เดบิต รายไดดอกเบีย้ รอการรับรู
43,483.00
เครดิต ดอกเบี้ยรับ
43,483.00
31ธ.ค.2553 เดบิต เงินสด/ธนาคาร
137,174.00
เครดิต ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อ
137,174.00
เดบิต รายไดดอกเบีย้ รอการรับรู
34,113.00
เครดิต ดอกเบี้ยรับ
34,113.00
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31ธ.ค. 2554 เดบิต เงินสด/ธนาคาร
137,174.00
เครดิต ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
137,174.00
เดบิต รายไดดอกเบีย้ รอการรับรู
23,807.00
เครดิต ดอกเบี้ยรับ
23,807.00
31ธ.ค. 2555 เดบิต เงินสด/ธนาคาร
137,174.00
เครดิต ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
137,174.00
เดบิต รายไดดอกเบีย้ รอการรับรู
12,467.00
เครดิต ดอกเบี้ยรับ
12,467.00
การปดบัญชีกอ นครบกําหนดสัญญา
ในกรณีที่ผูเชาซื้อมาขอชําระคางวดที่เหลือทั้งหมดกอนกําหนดของสัญญาเชา โดยปกติ
แลว บริษัทผูใหเชาซื้อจะใหสวนลดเนื่องจากมาชําระกอนกําหนด ความเสี่ยงเนื่องจากการรับชําระ
หนี้จะหมดไป ซึ่งวิธีการคํานวณสวนลดก็จะ แตกตางกันออกไปแลวแตนโยบายบริษัท โดยจะ
คํานวณจากฐานของรายไดดอกเบี้ยรอการรับรูที่คางอยูของงวดถัดไป เชน เมื่อผูเชาซื้อชําระจนถึง
งวดที่ 20 แลว และผูเชาซื้อมาขอปดบัญชีกอนกําหนด รายไดดอกเบี้ยรอการรับรูที่คางอยูของงวดที่
21 จะใชเปนฐานการคํานวณสวนลด ฉะนั้นรายไดที่จะรับรูเมื่อปดบัญชี จะเทากับรายไดดอกเบี้ยรอ
การรับรูที่คางอยูหักดวยสวนลด
แตอยางไรก็ดี ตามประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา เรื่อง ธุรกิจใหเชาซื้อรถยนต
และรถจักรยานยนตเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543 กําหนดวา บริษัทผูใหเชาซื้อจะตองให
สวนลดแกผูเชาซื้อในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของดอกเบี้ยที่ยังไมถึงกําหนดชําระ โดยให
คํานวณตามแถลงการณมาตรฐานการบัญชี
ตัวอยางที่ 5 จากขอมูลตามตัวอยางที่ 2 สมมติ วันที่ 1 ธันวาคม 2551 ผูเชาซื้อมาขอปดบัญชีกอน
สัญญาครบกําหนด ซึ่งผูเชาซื้อไดชําระคางวดมาแลว 11 งวด โดยจะชําระหนี้คงคางเปนเงินสด ตาม
นโยบายบริษัท จะใหสวนลดรอยละ 20 ของรายไดดอกเบี้ยรอการรับรูที่ยังไมถึงกําหนดชําระ
วิธีการคํานวณสวนลดตามนโยบายของบริษัท
รายไดดอกเบี้ยรอการรับรูทั้งสัญญา 36,840.00
รายไดดอกเบี้ยที่รับรูแลว 11 งวด 28,647.00
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รายไดดอกเบี้ยที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 8,193.00
สวนลดรอยละ 20
1,639.00
การคํานวณตามประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา เรื่อง ธุรกิจใหเชาซื้อรถยนตและ
รถจักรยานยนตเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543
รายไดดอกเบี้ยที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 8,193.00
สวนลดรอยละ 50
4,097.00
ดังนั้นสวนลดที่บริษัทใหกับผูเชาซื้อตองไมนอยกวา 4,097.00
การบันทึกบัญชี
1 ธ.ค. 2551 เดบิต เงินสด
161,684.00
รายไดดอกเบี้ยรอการรับรู
8,193.00
สวนลดจาย
4,097.00
เครดิต ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
169,578.00
ดอกเบี้ยรับ (8,193.00 – 4.097.00)
4,096.00
การโอนสิทธิการเชาซื้อตามสัญญาใหบุคคลอื่น
การโอนสิทธิการเชาซื้อตามสัญญาใหแกบุคคลอื่นนั้น แบงได 2 กรณี
1. ถาผูเชาซื้อโอนสิทธิการเชาซื้อตามสัญญาใหแกบุคคลอื่นนั้น โดยมิไดเปลี่ยนแปลง
สาระสํ า คั ญ อื่ น ๆ ของสั ญ ญานอกจากผู เ ช า ซื้ อ แล ว การบั น ทึ ก บั ญ ชี ก็ จ ะเป น เพี ย งการโอน
เปลี่ยนแปลงบัญชีลูกหนี้รายตัวเทานั้น
2. แต ถ า ในการโอนสิ ท ธิ ก ารเช า ซื้ อ ได มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสาระอื่ น ๆ ของสั ญ ญา
นอกเหนือจากการเปลี่ยนผูเชาซื้อ เชน การเปลี่ยนมูลคาของสัญญา, จํานวนงวดที่ถึงกําหนดชําระ
หรือมูลคาราคาที่ตองชําระในแตละงวด การบันทึกบัญชีจะตองทําการคํานวณผลตางเพื่อปรับ
บัญชีลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและบัญชีรายไดดอกเบี้ยรอการรับรูใหเปนไปตามสัญญาเชาซื้อฉบับ
ใหมและทําการโอนเปลี่ยนแปลงบัญชีลูกหนี้รายตัวดวย
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ตัวอยางที่ 6 ใชขอมูลจากตัวอยางที่ 1 บริษัท สยามมอเตอร จํากัด เปนตัวแทนจําหนายรถยนต
วันที่ 1 มกราคม 2551 ไดจําหนายรถยนตในราคาเงินสด คันละ 700,000 บาทราคาทุนคันละ
490,000 บาท บริษัทกําหนดใหลูกคาวางเงินเริ่มแรก 100,000 บาท สวนที่เหลือทําสัญญาเชาซื้อ 5 ป
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 10 ตอป โดยจายชําระทุกสิ้นป (PVIFA 10%, 5 = 3.7908)
ราคาขายรถยนตเงินสด
700,000.00
หัก เงินวางเริ่มแรก
100,000.00
คงเหลือ เชาซื้อ
600,000.00
ชําระคางวดๆละ (600,000.00 / 3.7908)
158,278.00
ตารางที่ 11 แสดงการคํานวณดอกเบี้ยรับและยอดคงเหลือลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อเดิม
ชองที่ 5
ชองที่ 4
ยอดสุทธิของ
สวนที่นําไปลด
ชองที่ 1
ชองที่ 2
ชองที่ 3
ลูกหนี้ตาม
ยอดสุทธิของ
สัญญาเชา
ลูกหนี้ตามสัญญา
วันครบกําหนด เงินคางวด ชําระดอกเบีย้
เชาการเงิน
คงเหลือ
(เงินตนที่ชําระ) (เงินตนคงเหลือ)
(1)
(2)
(3)=(5)x10/100 (4) = (2) – (3)
(5)
600,000.00
31 ธันวาคม 2551 158,278.00
60,000.00
98,278.00
501,722.00
31 ธันวาคม 2552 158,278.00
50,172.00
108,106.00
393,616.00
31 ธันวาคม 2553 158,278.00
39,362.00
118,916.00
274,700.00
31 ธันวาคม 2554 158,278.00
27,470.00
130,808.00
143,892.00
31 ธันวาคม 2555 158,278.00
14,386.00
143,892.00
791,390.00
191,390.00
600,000.00
ขอมูลเพิ่มเติม : ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 ผูเชาซื้อไดขอโอนสิทธิการเชาซื้อตามสัญญาเชาใหแก
บุคคลอื่น โดยผูเชาซื้อรายใหมขอชําระตออีก 5 ป โดยใชอัตราดอกเบี้ย รอยละ 10 ตอป เทากับ
สัญญาเดิม ณ วันที่มีการโอนสิทธิการเชาซื้อ มีรายละเอียดยอดคงคางตามสัญญาเชาซื้อเดิมดังนี้
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ (791,390 – (158,278.00 x 2))
474,834.00
รายไดดอกเบีย้ รอการรับรู (191,390 – (60,000.00 + 50,172.00)) 81,218.00
เงินตนคงเหลือ
393,616.00
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ณ วันที่มีการโอนสิทธิการเชาซื้อ มีรายละเอียดยอดคงคางตามสัญญาเชาซื้อใหมดังนี้
เงินตนคงเหลือจากสัญญาเชาซื้อเดิม
393,616.00
ชําระคางวดๆละ (393,616.00 / 3.7908 )
103,835.00
ตารางที่ 12 แสดงการคํานวณดอกเบี้ยรับและยอดคงเหลือลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อใหม
ชองที่ 5
ชองที่ 4
ยอดสุทธิของ
สวนที่นําไปลด
ลูกหนี้ตาม
ชองที่ 1
ชองที่ 2
ชองที่ 3
ยอดสุทธิของ
สัญญาเชา
วันครบกําหนด เงินคางวด ชําระดอกเบีย้
ลูกหนี้ตามสัญญา
คงเหลือ
เชาการเงิน
(เงินตนที่ชําระ) (เงินตนคงเหลือ)
(1)
(2)
(3)=(5)x10/100 (4) = (2) – (3)
(5)
393,616.00
31 ธันวาคม 2553 103,835.00
39,362.00
64,473.00
329,143.00
31 ธันวาคม 2554 103,835.00
32,914.00
70,921.00
258,222.00
31 ธันวาคม 2555 103,835.00
25,822.00
78,013.00
180,209.00
31 ธันวาคม 2556 103,835.00
18,021.00
85,814.00
94,395.00
31 ธันวาคม 2557 103,835.00
9,440.00
94,395.00
519,175.00
125,559.00
393,616.00
การคํานวณผลตางเพื่อปรับบัญชีลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและบัญชีรายไดดอกเบี้ยรอ
การรับรูใหเปนไปตามสัญญาใหม
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อเดิม
474,834.00
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อใหม
519,175.00
ยอดปรับลูกหนี้ตามสัญญาเพิ่ม
44,341.00
รายไดดอกเบี้ยรอการรับรูเดิม
81,218.00
รายไดดอกเบี้ยรอการรับรูใหม
125,559.00
ยอดปรับรายไดดอกเบี้ยรอการรับรูเพิ่ม
44,341.00
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การบันทึกบัญชีการโอนสิทธิการเชาซื้อตามสัญญาเชาใหแกบุคคลอื่น
1 ม.ค. 2553 เดบิต ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
44,341.00
เครดิต รายไดดอกเบีย้ รอการรับรู

44,341.00

บันทึกเมื่อรับเงินคางวดแตละงวด และบันทึกตัดรายไดดอกเบี้ยรอการรับรูไปสูบัญชีดอกเบี้ยรับจะ
รับรูตามสัญญาใหมไปจนหมดสัญญา (ตามตารางที่ 12)
31ธ.ค.2553 เดบิต เงินสด/ธนาคาร
103,835.00
เครดิต ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
103,835.00
เดบิต รายไดดอกเบีย้ รอการรับรู
39,362.00
เครดิต ดอกเบี้ยรับ
39,362.00
การผิดสัญญาและการยึดสินคาคืน
ในกรณีที่ผูเชาซื้อผิดนัดชําระไมชําระเงินสองงวดติดกันหรือกระทําผิดสัญญาในขอที่
เปนสวนสําคัญ ตามกฎหมายระบุใหผูใหเชาซื้อซึ่งเปนเจาของทรัพยสินบอกเลิกสัญญา และมีสิทธิ
ที่จะริบเงินที่ผูเชาซื้อชําระมาได ทั้งยังสามารถยึดทรัพยสินตามสัญญาเชาซื้อนั้นได
การยกเลิกสัญญาและการยึดคืน
ในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญาเชาซื้อรถยนต ผูเชาซื้อมีหนาที่จะตองสงมอบรถยนตตาม
สัญญาเชาซื้อคืนแกผูใหเชาซื้อ ผูใหเชาซื้อจะหยุดการรับรูรายไดดอกเบี้ยทันทีที่มีการบอกเลิก
สัญญา และจะบันทึกบัญชีเปนทรัพยสินรอการขาย ซึ่งตีราคาดวยยอดลูกหนี้คงเหลือสุทธิ หรือ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับจากการขายสินทรัพย แลวแตอยางไรจะต่ํากวา
ยอดลูกหนี้คงเหลือสุทธิ หมายถึง ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อหัก
บัญชีรายไดดอกเบี้ยรอการรับรูคงคาง
มูลคาสุทธิที่จะไดรับจากการขายสินทรัพย จะเปนราคาที่เกิดจากการประเมินอาจจะ
ไดมาจากการประเมินราคาของคณะจัดการประเมินราคาทรัพยสินของบริษัทเทียบกับราคารถมือ
สองในทองตลาด หรือ อาจไดมาจากสถิติของราคาที่เคยขายในอดีต แลวแตนโยบายบริษัท
กรณีไดรับคาสินไหมทดแทนจากการยึดคืน แบงไดดังนี้
1. หากรถยนตตามสัญญาเชานั้นเกิดเสียหาย และผูใหเชาซื้อไดรับคาสินไหมทดแทน
จากผูรับประกันภัย ผูเชาซื้อ หรือบุคคลอื่นแลวแตกรณี คาสินไหมประกันภัยทดแทนนี้ไมตอง
นํามาถือเปนรายไดในทางบัญชี แตการบันทึกบัญชีจะทําโดยโอนยอดคงเหลือสุทธิของบัญชีลูกหนี้
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ตามสัญญาเชาซื้อหักบัญชีรายไดดอกเบี้ยรอการรับรูและคาสินไหมทดแทนออก ไปแสดงในบัญชี
ทรัพยสินรอการขาย
2. หากรถยนตตามสัญญาเชานั้นเกิดเสียหาย และผูใหเชาซื้อไดรับคาสินไหมทดแทน
จากผูรับประกันภัย ผูเชาซื้อ หรือบุคคลอื่นแลวแตกรณี ถาตองสงมอบเศษซากใหแกผูจาย
คาเสียหายคาสินไหมประกันภัยทดแทนนี้ไมตองนํามาถือเปนรายไดในทางบัญชี แตการบันทึก
บัญชีจะทําโดยโอนยอดคงเหลือสุทธิของบัญชีลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อหักบัญชีรายไดดอกเบี้ยรอ
การรับรูและคาสินไหมทดแทนออก จะบันทึกเปนกําไรหรือขาดทุน ในงบกําไรขาดทุนทันที
การขายรถยึด
ในกรณี ที่ มี ก ารขายรถยึ ด ปกติ (ทรั พ ย สิ น รอการขาย) ออกไป ถ า หากราคาขายได
มากกวาราคาตามบัญชีที่บันทึกไวในทรัพยสินรอการขาย ก็จะรับรูกําไรที่เกิดขึ้นจากการขาย แต
ในทางตรงกันขาม ถาราคาขายต่ํากวาราคาตามบัญชีที่บันทึกไวก็จะเกิดขาดทุนขึ้นซึ่งจะถือเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุน
ในกรณีที่มีการประมูลขายรถยึด (ทรัพยสินรอการขาย) ออกไป ถาหากราคาประมูล
ขายไดมากกวาราคาตามบัญชีที่บันทึกไวในทรัพยสินรอการขาย จะคืนสวนตางใหกับผูเชาซื้อ แต
ในทางตรงกันขาม ถาราคาประมูลขายต่ํากวาราคาตามบัญชีที่บันทึกไวก็จะเรียกเพิ่มจากผูเชาซื้อ
ตัวอยางที่ 7 ขอมูลจากตัวอยางที่ 2 บริษัท สยามมอเตอรลิสซิ่ง จํากัด ผูเชาซื้อไดคางชําระคาเชาซื้อ
4 งวดติดๆ กัน และบริษัท สยามมอเตอรลิสซิ่ง จํากัดไดมีหนังสือบอกกลาวใหผูเชาซื้อชําระเงินราย
งวดที่คางชําระนั้นแลวแตไมมีการติดตอใดๆจากผูใหเชาซื้อ ทางบริษัทฯจึงทําการหยุดรับรูรายได
และทําการบอกเลิกสัญญาเชาซื้อ ยึดคืนรถยนตตามสัญญาเชาซื้อ ในวันที่ 1 ส.ค. 2551 มีรายละเอียด
ดังนี้
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อทั้งหมด
376,840.00
คางวดที่ชําระทั้งหมด 3 งวดๆ ละ 18,842.00 บาท 56,526.00
คงเหลือลูกหนี้ตามสัญญาเชา
320,314.00
รายไดดอกเบี้ยรอการรับรูตลอดสัญญา
36,840.00
โอนรับรูไปบัญชีดอกเบี้ยรับแลว 7 งวด
20,503.00
คงเหลือรายไดดอกเบี้ยรอการรับรู
16,337.00
ราคาที่จะไดรับจากการขายจากการประเมินราคาของคณะจัดการประเมินราคาทรัพยสิน
ของบริษัทเทากับ 320,000 บาท
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กรณีที่ 1 ผูเชาซื้อไดสงมอบรถยนตตามสัญญาเชา และรถยนตอยูในสภาพปกติ ราคาที่
จะไดรับจากการขายจากการประเมินราคาของคณะจัดการประเมินราคาทรัพยสินของบริษัทเทากับ
320,000 บาท
กรณีที่ 2 ผูเชาซื้อไดสงมอบรถยนตตามสัญญาเชา และไดรับคาสินไหมทดแทนจาก
บริษัทประกันภัย เนื่องจากรถยนตอยูในสภาพไมปกติ เปนจํานวนเงิน 50,000.00 บาท ราคาที่จะ
ไดรับจากการขายจากการประเมินราคาของคณะจัดการประเมินราคาทรัพยสินของบริษัทเทากับ
320,000 บาท
กรณีที่ 3 ผูเชาซื้อไดสงมอบรถยนตตามสัญญาเชา และไดรับคาสินไหมทดแทนจาก
บริษัทประกันภัย เนื่องจากรถยนตอยูในสภาพไมปกติ เปนจํานวนเงิน 300,000.00 บาท และตองสง
มอบซากรถยนตใหกับบริษัทประกันภัย
การบันทึกบัญชีกรณีบอกเลิกสัญญาและยึดคืนสินคา
กรณีที่ 1
ยอดลูกหนี้คงเหลือสุทธิ ( 320,314.00 – 16,337.00) = 303,977.00
1 ส.ค.2551 เดบิต รายไดดอกเบีย้ รอการรับรู
16,337.00
ทรัพยสินรอการขาย
303,977.00
เครดิต ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
320,314.00
กรณีที่ 2
ยอดลูกหนี้คงเหลือสุทธิ ( 320,314.00 – 16,337.00 – 50,000.00) = 253,977.00
1 ส.ค.2551 เดบิต เงินสด / เงินฝากธนาคาร
50,000.00 บาท
รายไดดอกเบีย้ รอการรับรู
16,337.00 บาท
ทรัพยสินรอการขาย
253,977.00 บาท
เครดิต ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
320,314.00
กรณีที่ 3
1 ส.ค.2551 เดบิต เงินสด / เงินฝากธนาคาร
300,000.00
รายไดดอกเบีย้ รอการรับรู
16,337.00
ขาดทุนจากการยึดคืนสินคา
3,977.00
เครดิต ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ

บาท
บาท
บาท
320,314.00
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ตัวอยางที่ 8 ขอมูลจากตัวอยางที่ 7 บริษัท สยามมอเตอรลิสซิ่ง จํากัด วันที่ 31 สิงหาคม บริษัท ได
ขายรถยนตที่ยึดมา ไปในราคาเงินสด 350,000.00 บาท
การบันทึกบัญชีการขายรถยึด
ในกรณีที่ 1 ตามตัวอยางที่ 7 ซึ่งมีราคาตามบัญชีทรัพยสินรอการขายเทากับ 303,977.00
350,000.00
31 ส.ค.2551 เดบิต เงินสด / เช็ค
เครดิต กําไรจาการขายรถยึด
46,023.00
ทรัพยสินรอการขาย
303,977.00
ในกรณีที่ 2 ตามตัวอยางที่ 7 ซึ่งมีราคาตามบัญชีทรัพยสินรอการขายเทากับ 253,977.00 บาท
31 ส.ค.2551 เดบิต เงินสด / เช็ค
350,000.00
เครดิต กําไรจาการขายรถยึด
96,023.00
ทรัพยสินรอการขาย
253,977.00
การบันทึกบัญชีการประมูลขายรถยึด
ในกรณีที่ 1 ตามตัวอยางที่ 7 ซึ่งมีราคาตามบัญชีทรัพยสินรอการขายเทากับ 303,977.00 บาท
31 ส.ค.2551 เดบิต เงินสด / เช็ค
350,000.00
เครดิต สวนตางจากการประมูลขาย
46,023.00
ทรัพยสินรอการขาย
303,977.00
ในกรณีที่ 2 ตามตัวอยางที่ 7 ซึ่งมีราคาตามบัญชีทรัพยสินรอการขายเทากับ 253,977.00 บาท
31 ส.ค.2551 เดบิต เงินสด / เช็ค
350,000.00
เครดิต สวนตางจากการประมูลขาย
96,023.00
ทรัพยสินรอการขาย
253,977.00
การตีราคาสินคา
สินคาที่ขายตามสัญญาเชาซื้อ โดยวิธีผอนชําระหลายๆ งวด เปนเวลานาน จะมีอัตรา
เสี่ยงคอนขางสูงตอการเก็บเงินไมได ผูใหเชาซื้อจะยังคงถือกรรมสิทธิ์ในสินคาอยู ตอเมื่อไดรับ
ชํา ระเงิ นครบถ ว นตามสั ญญาเช าซื้อ แล ว จึ ง จะโอนกรรมสิทธิ์ ใ นสิน ค า ไปให แ กผูเ ช า ซื้ อ ตาม
มาตรฐานการบัญชีถือวาการขายเกิดขึ้นเมื่อทําสัญญาเชาซื้อมิใชเกิดขึ้นเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ใหผูเชา
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ซื้อ ดังนั้น ทางดานผูใหเชาซื้อจะตองบันทึกรายการขายทันทีเมื่อทําสัญญาเชาซื้อ และไมนับสินคา
ที่ใหเชาซื้อรวมเปนสินคาคงเหลือ ถึงแมวากรรมสิทธิ์ถือครองยังเปนของผูใหเชาซื้อ
สินคาคงเหลือ ของกิจการใหเชาซื้อรถยนต แบงไดดังนี้
1. รถยนตใหมจะมีเฉพาะกิจการที่ผูใหเชาซื้อเปนผูแทนจําหนายซึ่งประกอบกิจการขาย
รถยนตและใหเชาซื้อดวย การตีราคาสินคาคงเหลือจะใชราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ แลวแต
อยางใดจะต่ํากวา
2. ทรัพยสินรอการขาย (รถยึด) การตีราคาสินคาจะใชราคาของยอดลูกหนี้คงเหลือสุทธิ
หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับจากการขายสินทรัพย แลวแตอยางใดจะต่ํากวา และตองมีการพิจารณาการ
ดอยคาของทรัพยสินรอการขาย เมื่อมีขอบงชี้วา เกิดการดอยคา
ยอดลูกหนี้คงเหลือสุทธิ หมายถึง ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อหัก
บัญชีรายไดดอกเบี้ยรอการรับรูคงคาง มูลคาสุทธิที่จะไดรับจากการขายสินทรัพย จะไดจากการ
ประเมิ น ราคาของคณะจั ด การประเมิ น ราคาทรั พ ย สิ น ของบริ ษั ท เที ย บกั บ ราคารถมื อ สองใน
ทองตลาดและสถิติของราคาที่เคยขายในอดีต
การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน
การบันทึกรายการใหเชาซื้อของกิจการเชาซื้อมีชื่อบัญชีที่เกี่ยวของดังแสดงใน ตารางที่
13 และสามารถจัดทํางบการเงินซึ่งประกอบดวย งบดุล งบกําไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินดังนี้
1. ผังบัญชีและรายงานลูกหนี้
1.1 ผังบัญชีที่เกี่ยวของกับการใหเชาซือ้ ของกิจการเชาซื้อรถยนต
ตารางที่ 13 แสดงผังบัญชีที่เกี่ยวของกับการใหเชาซื้อ
รหัสบัญชี
ชื่อบัญชี
10000
สินทรัพย
10100
สินทรัพยหมุนเวียน
10110
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
10111
เงินสด
10112
เงินฝากธนาคาร
10120
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ
10121
ลูกหนี้การคา
10122
ตั๋วเงินรับ
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ตารางที่ 13 (ตอ)
รหัสบัญชี
10130
10131
10132
10133
10134
10140
10141
10142
10143
10150
10151
20000
20100
20110
20111
20112
30000
30100
40000
40100
40110
40120
40130
40200
40210
40300
40310

ชื่อบัญชี
ลูกหนีต้ ามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
รายไดดอกเบีย้ รอการรับรู
คานายหนารอตัดจาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สินคาคงเหลือ
รถยนตใหม
ทรัพยสินรอการขาย
รถยนตใชแลว
สินทรัพยหมุนเวียนอืน่
สวนตางจากการประมูล
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนีก้ ารคาและตั๋วเงินจาย
ตั๋วเงินจาย
เจาหนี้การคา
สวนของผูถือหุน
ทุน
รายได
รายไดจากการขาย
ขายสด
ขายตามสัญญาเชาซื้อ
สวนเกินรถยนตรับแลกเปลี่ยน
รายไดดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเชาซื้อ
รายไดอื่น
รายไดคา ปรับ
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ตารางที่ 13 (ตอ)
รหัสบัญชี
40320
40330
50000
50100
50110
50200
50210
50211
50220
50221
50222
50223
50230
50240

ชื่อบัญชี
รายไดคา นายหนา
กําไรจากการขายรถยึด
ตนทุนและคาใชจาย
ตนทุนขาย
ตนทุนขาย
คาใชจาย
คาใชจายดําเนินงาน
คาใชจายเบ็ดเตล็ด
คาใชจายในการขาย
คาประกันภัย (ลูกคา)
คานายหนา
สวนลดจาย
หนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการยึดคืนสินคา

1.2 รายงานลูกหนี้
เนื่องจากการบันทึกบัญชีในบัญชีแยกประเภทจะเปนยอดที่รวมลูกหนี้หลาย
สัญญา จะไมสามารถทราบยอดลูกหนี้คงเหลือแตละรายได ดังนัน้ จึงควรจะมีรายงานลูกหนี้คงเหลือ
รายตัวแยกแตละสัญญา และรายงานสรุปเกีย่ วกับการรับรูดอกเบี้ยและยอดคงเหลือตางๆ ตาม
สัญญาเชา
2. การแสดงรายการในงบดุล
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ แสดงดวยยอดสุทธิของยอดลูกหนี้ตามบัญชี หัก ดวยรายได
ดอกเบี้ยรอการรับรู คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และตนทุนเริ่มแรกรอตัดจาย
ทรัพยสินรอการขาย (รถยนตที่ยึดคืนจากลูกหนี้เชาซื้อ) แสดงดวยราคาตามบัญชี
เปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับ
3. การแสดงรายการในงบกําไรขาดทุน
การขายโดยใหเช าซื้อจะใชวิธีการบัญชีตามเกณฑ คงคางซึ่ง เปนวิธีที่ถือว ากํ า ไร
ขึ้น ตน เกิ ด ขึ้น ในงวดที่ มีการขายการวัดผลการดํ า เนินงานของกิจ การใหเ ช าซื้อรถยนต จะตอง
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คํ า นึ ง ถึ ง แนวความคิ ด ในเรื่ อ งการจั บ คู ข องรายได แ ละค า ใช จ า ย กล า วคื อ ค า ใช จ า ยที่ นํ า มา
เปรียบเทียบกับรายไดในงวดใดๆ ควรจะเปนคาใชจายที่กอใหเกิดรายไดในงวดเดียวกัน
4. หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับกิจการใหเชาซื้อรถยนต ผูใหเชาตองเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมจากการเปดเผย
ขอมูลตามปกติ ดังนี้
4.1 นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรูรายไดจากสัญญาเชาซื้อ ตนทุนเริ่มแรก การตี
ราคาทรัพยสินรอการขาย และการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
4.2 การกระทบยอดระหวางผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชากับมูลคา
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 ระยะเวลาสามช ว ง คื อ
ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่งป ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป และระยะเวลาที่เกินหาป
4.3 รายไดทางการเงินรอการรับรู
ตัวอยางที่ 9 แสดงรายละเอียด รายงานลูกหนี้รายตัว รายงานยอดคงเหลือ รายงานงบทดลองและ
การแสดงรายการการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัท กอกําเนิด
จํากัด ดังนี้
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รายละเอียดลูกหนี้รายตัว
เลขที่สัญญา
PAP646461
ยี่หอ
โตโยตา
เลขตัวรถ
AM45675795112
แบบ
Camry
ราคาเงินสด
400,000.00
ราคาเชาซื้อ
340,000.00
อัตราดอกเบี้ยรอยละ/ป
12
รายละเอียดการรับรูดอกเบี้ยและเงินตน
งวด
วันครบ
เงินคางวด
กําหนด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

31 ม.ค. 2551
28 ก.พ. 2551
31 มี.ค. 2551
30 เม.ย. 2551
31 พ.ค. 2551
30 มิ.ย. 2551
31 ก.ค. 2551
31 ส.ค.2551
30 ก.ย. 2551
31 ต.ค. 2551
30 พ.ย. 2551
31 ธ.ค. 2551
31 ม.ค. 2552
28 ก.พ. 2552
31 มี.ค. 2552
30 เม.ย. 2552

18,842.00
18,842.00
18,842.00
18,842.00
18,842.00
18,842.00
18,842.00
18,842.00
18,842.00
18,842.00
18,842.00
18,842.00
18,842.00
18,842.00
18,842.00
18,842.00

ชื่อลูกคา นายใจดี มากมาก
ประเภท รถยนตนั่งสวนบุคคล
เลขเครื่องยนต
29Z4455123
สี
ขาว
เงินดาวน
60,000.00
ดอกเบี้ยรอการรับรู
36,800.00
จํานวนงวด (เดือน)
20

ชําระดอกเบีย้

3,400.00
3,246.00
3,090.00
2,932.00
2,773.00
2,612.00
2,450.00
2,286.00
2,121.00
1,953.00
1,784.00
1,614.00
1,442.00
1,268.00
1,092.00
914.00

ชําระเงินตน

15,422.00
15,596.00
15,752.00
15,910.00
16,069.00
16,230.00
16,392.00
16,556.00
16,721.00
16,889.00
17,058.00
17,228.00
17,400.00
17,574.00
17,750.00
17,928.00

เงินตนคงเหลือ
340,000.00
324,558.00
308,962.00
293,209.00
277,299.00
261,230.00
245,001.00
228,609.00
212,053.00
195,331.00
178,443.00
161,385.00
144,157.00
126,757.00
109,183.00
91,433.00
73,505.00
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17
18
19
20
รวม

31 พ.ค. 2552
30 มิ.ย. 2552
31 ก.ค. 2552
31 ส.ค.2552

18,842.00
18,842.00
18,842.00
18,842.00
378,840.00

รายละเอียดการรับชําระหนี้
งวด วันที่ชําระเงิน จํานวนเงิน

1
2
3
4
5

31 ม.ค. 2551
28 ก.พ. 2551
31 มี.ค. 2551
30 เม.ย. 2551
31 พ.ค. 2551

หมายเหตุ :

18,842.00
18,842.00
18,842.00
18,842.00
18,842.00

735.00
554.00
371.00
203.00
36,800.00

เลขที่ใบเสร็จ

25510131-001
25510228-500
25510331-100
25510430-055
25510531-020

18,107.00
18,288.00
18,471.00
18,639.00
340,000.00

55,398.00
37,110.00
18,639.00
0

ยอดลูกหนี้
หมายเหตุ
คงเหลือทั้งหมด
376,840.00
357,998.00
339,156.00
320,314.00
301,472.00
282,630.00 ชําระถึงงวดที5่

1. ลูกคาชําระหนี้ถึงงวดที่ 5 ไดหยุดรับรูดอกเบี้ยรับตั้งแตงวดที่ 10
2. มีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เทากับ 135,350.00
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รายละเอียดลูกหนี้รายตัว
เลขที่สัญญา
PAP646455
ยี่หอ
อีซูซุ
เลขตัวรถ
AM1294532
แบบ
SLX
ราคาเงินสด
700,000.00
ราคาเชาซื้อ
600,000.00
อัตราดอกเบี้ยรอยละ/ป 10
คานายหนารอตัดจาย 60,000.00

ชื่อลูกคา นายสมชาติ ตระกูล
ประเภท รถยนตบรรทุก
เลขเครื่องยนต
29Z4455123
สี
แดง
เงินดาวน
100,000.00
ดอกเบี้ยรอการรับรู
191,390.00
จํานวนงวด (ป)
5

รายละเอียดการรับรูดอกเบี้ยและเงินตน
งวด
วันครบ
เงินคางวด ดอกเบี้ยรับ ชําระเงินตน
กําหนด
1
2
3
4
5

31 ธ.ค. 2551
31 ธ.ค. 2552
31 ธ.ค. 2553
31 ธ.ค. 2554
31 ธ.ค. 2555

158,278.00 60,000.00
158,278.00 50,172.00
158,278.00 39,362.00
158,278.00 27,470.00
158,278.00 14,386.00*
791,390.00 191,390.00

รายละเอียดการรับชําระหนี้
งวดที่ วันที่ชําระเงิน จํานวนเงิน

1

31 ม.ค. 2551

158,278.00

เลขที่ใบเสร็จ

98,278.00
108,106.00
118,916.00
130,808.00
143,892.00
600,000.00

เงินตน คานายหนา
คงเหลือ
ตัดจาย
600,000.00
501,722.00 18,600.00
393,616.00 15,600.00
274,700.00 12,600.00
143,892.00 8,400.00
- 4,800.00
60,000.00

ยอดลูกหนี้
คงเหลือทั้งหมด
791,390.00
25510131-009
633.112.00

หมายเหตุ
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รายงานการรับรูดอกเบี้ยและยอดคงเหลือตามสัญญา ประจําป 2551
ลูกหนี้
รับรู
ดอกเบี้ย
คานายหนา
ลําดับ เลขที่สัญญา คงเหลือตาม
ดอกเบี้ย
รอรับรู
ตัดจาย
สัญญาเชา
1 PAP646461 282,630.00 24,910.00
11,930.00
2 PAP646455 633,112.00 60,000.00
131,390.00 18,600.00
3
4
5
รวม
915,742.00 84,910.00
143,320.00 18,600.00
บริษัท กอกําเนิด จํากัด
งบทดลอง (บางสวน)
สําหรับป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551
รหัสบัญชี
ชื่อบัญชี
เดบิต
10111 เงินสด
800,000.00
10112 เงินฝากธนาคาร
1,800,000.00
10121 ลูกหนี้การคา
700,000.00
10122 ตั๋วเงินรับ
600,000.00
10131 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
915,742.00
10132 รายไดดอกเบี้ยรอการรับรู
10133 คานายหนารอตัดจาย
41,400.00
10134 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
10141 รถยนตใหม
1,500,000.00
10142 ทรัพยสินรอการขาย
500,000.00
10143 รถยนตใชแลว
300,000.00
10151 สวนตางจากการประมูล
20,000.00
20111 ตั๋วเงินจาย
20112 เจาหนีก้ ารคา
30100 ทุน

คานายหนา
รอตัดจาย
41,400.00

41,400.00

เครดิต

143,320.00
135,350.00

500,000.00
400,000.00
2,000,000.00
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รหัสบัญชี
40110
40120
40130
40210
40310
40320
40330
50110
50211
50221
50222
50223
50230
50240

ชื่อบัญชี
ขายสด
ขายตามสัญญาเชาซื้อ
สวนเกินรถยนตรับแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเชาซื้อ
รายไดคาปรับ
รายไดคานายหนา
กําไรจากการขายรถยึด
ตนทุนขาย
คาใชจายเบ็ดเตล็ด
คาประกันภัย (ลูกคา)
คานายหนา
สวนลดจาย
หนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการยึดคืนสินคา
รวม

เดบิต

เครดิต
100,000.00
600,000.00

10,000.00
84,910.00
500.00
7,000.00
10,000.00
490,000.00
50,000.00
40,000.00
18,600.00
500.00
1,000.00
1,500.00
x,xxx,xxx.xx

x,xxx,xxx.xx
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บริษัท กอกําเนิด จํากัด
งบดุล (บางสวน)
ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่ครบกําหนดชําระ
ในหนึ่งป – สุทธิ
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ
สินคาคงเหลือ
สวนตางจากการประมูล
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่ครบกําหนดชําระ
เกินกวาหนึ่งป – สุทธิ
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนีก้ ารคาและตั๋วเงินจาย
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนเรือนหุน จดทะเบียน 20,000 หุน
มูลคาหุนละ 100 บาท 2,000,000.00 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 20,000 หุน
หุนละ 100 บาท
กําไร(ขาดทุน)สะสม
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ

2551

หนวย : บาท
2550

2,600,000.00

xxxx

5

259,056.00
1,300,000.00
2,300,000.00
200,000.00
xxxx

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

5

419,416.00
xxxx
xxxx
xxxxx

xxxx
xxx
xxxx
xxxxx

900,000.00

xxxxx

2,000,000.00
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
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บริษัท กอกําเนิด จํากัด
งบกําไรขาดทุน (บางสวน)
สําหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
หนวย : บาท
หมายเหตุ

2551

2550

รายได
รายไดจากการขาย

690,000.00

xxxx

รายไดดอกเบีย้ ตามสัญญาเชาซื้อที่รับรู

84,910.00

xxxx

กําไรจากการยึดคืนสินคา

10,000.00

xxxx

7,500.00

xxxx

xxxx

xxxx

490,000.00

xxxx

1,500.00

xxxx

คาใชจายดําเนินงาน

50,000.00

xxxx

คาใชจายในการขาย

59,100.00

xxxx

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

1,000.00

xxxx

รวมคาใชจาย

xxxx

xxxx

xxx

xxx

xx

xx

xxx

xxx

รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
ขาดทุนจากการยึดคืนสินคา

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)
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บริษัท กอกําเนิด จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางสวน)
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551
1. ...............
2. ..............
3. การรับรูรายไดและคาใชจาย
3.1 การรับรูรายไดจากสัญญาเชาซื้อ
บริษัทฯ รับรูรายไดจากสัญญาเชาซื้อ เปนรายไดดอกเบีย้ รอการรับรูและรับรูเปนรายไดตาม
จํานวนงวดการผอนชําระ ตามวิธีตามวิธีอัตราดอกเบี้ยทีแ่ ทจริง ตามระยะเวลาของสัญญาเชาซื้อแต
ละสัญญา
การบันทึกรายไดจากการใหเชาซื้อจะหยุดรับรูเมื่อผูเชาคางชําระคางวดเกิน 4 งวดขึ้นไป
โดยพิจารณาจากขอมูลในอดีต และเปนไปตามแนวทางของสมาคมธุรกิจเชาซื้อไทย
3.2 ตนทุนทางตรงเริ่มแรก
บริษัทฯ รับรูคานายหนาซึ่งเปนตนทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นพรอมกับสัญญาเชาซื้อ อัน
เนื่องมาจากการตอรองและการทําใหไดมาซึ่งขอตกลงเกี่ยวกับสัญญาเปนคานายหนารอตัดจาย และ
ทยอยตั ด จํ า หน า ยเป น ค า ใช จ า ยตลอดระยะเวลาของสั ญ ญาเช า ซื้ อ ตามสั ด สว นการรับ รู ร ายได
ดอกเบี้ยรับในแตละงวดของสัญญา ในกรณีที่สัญญาเชาซื้อสิ้นสุดลงกอนวันครบกําหนดตามสัญญา
คานายหนารอตัดจายคงเหลือจะถูกตัดเปนคาใชจายทั้งจํานวน สวนคาใชจาย ที่เกิดขึ้นพรอมกับ
สัญญาเชาซื้อมิไดเกิดขึ้นโดยตรงจากการตอรองและการทําใหไดมาซึ่งขอตกลงเกี่ยวกับสัญญา
บันทึกเปนคาใชจายสําหรับป
3.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทฯ ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราในอัตราที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาคางชําระของ
ลูก หนี้ตามสัญญาเชาซื้อคงเหลือ หักดว ยรายไดดอกเบี้ย รอการรั บรูและหลั ก ประกัน (รถยนต )
หลักประกันจะคํานวณมูลคาจากประมาณรอยละ 25 – 85 ของราคาเงินสดของรถยนต ซึ่งเปนไป
ตามแนวปฏิบัติของธุรกิจสมาคมเชาซื้อไทย
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โดยมีหลักเกณฑอัตราการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังนี้
รอยละ
ลูกหนี้ปกติคาชําระไมเกิน 1 เดือน
1
ลูกหนี้คาชําระเกินกวา 1 เดือน
2
ลูกหนี้คางชําระเกินกวา 3 เดือน
20
ลูกหนี้คางชําระเกินกวา 6 เดือน
50
ลูกหนี้คางชําระเกินกวา 12 เดือนขึ้นไป 100
4. ...............
5. ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ – สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ – สุทธิ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ระยะเวลาที่ถึงกําหนดชําระ
เกินกวา 1 ป
รวมทั้งสิ้น
ภายใน 1
1 ป ถึง 5
เกินกวา
รวม
ป
ป
5 ป
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
หัก รายไดดอกเบีย้ รอการรับรู
บวก คานายหนารอตัดจาย
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ

440,908.00
62,102.00
378,806.00
15,600.00
394,406.00
135,350.00
259,056.00

474,834.00
81,218.00
393,616.00
25,800.00
419,416.00
0.00
419,416.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

474,834.00
81,218.00
393,616.00
25,800.00
419,416.00
0.00
419,416.00

915,742.00
143,320.00
772,422.00
41,400.00
813,822.00
135,350.00
678,472.00
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รายละเอียดประกอบงบการเงิน
สินคาคงเหลือ
รถยนตใหม
ทรัพยสินรอการขาย
รถยนตใชแลว
รวม

1,500,000.00
500,000.00
300,000.00
2,300,000.00

รายไดจากการขาย
ขายสด
ขายตามสัญญาเชาซื้อ
หัก สวนเกินรถยนตรับแลกเปลี่ยน
รวม

100,000.00
600,000.00
10,000.00
690,000.00

รายไดอื่น
รายไดคาปรับ
รายไดคานายหนา
รวม

500.00
7,000.00
7,500.00

คาประกันภัย (ลูกคา)
คานายหนา
สวนลดจาย
รวม

40,000.00
18,600.00
500.00
59,100.00

คาใชจายในการขาย
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5. การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูรายไดดอกเบีย้ ดวยวิธีอัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง (ยอดเงินตนคงคางคูณดวยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชา) โดยใชวธิ ีปรับยอนหลัง
แตโดยสวนใหญแลวกิจการเชาซื้อรถยนตที่มี สัญญาเชาซื้อคงเหลือยกมาที่เปนสัญญาเชาซื้อที่มี
ระยะเวลาสั้น (3-4 ป) และใชวิธีผลรวมตัวเลขในการคํานวณจะใชเดิมในการคํานวณดอกเบีย้ รับ
ตอไป แตถาสัญญาเชาซื้อคงเหลือยกมาที่เปนสัญญาเชาซื้อที่มีระยะเวลาเกินกวา 4 ป จะใชมลู คา
ตามบัญชีคงเหลือ ณ วันบังคับใชเปนยอดเริ่มตนในการตัดบัญชีตามวิธอี ัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
ตัวอยางที่ 10 การใชมูลคาตามบัญชีคงเหลือ ณ วันบังคับใชเปนยอดเริ่มตนในการตัดบัญชีตามวิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
ตารางที่ 14 แสดงการรับรูด อกเบี้ยตามผลรวมตัวเลข
ชองที่ 1
ชองที่ 2
งวดที่ 3
ชองที่ 4
งวดที่ 5
วันสิ้นงวด
เงินงวด
ชําระดอกเบี้ย
ชําระเงินตน
เงินตนที่เหลือ
900,000.00
1 มกราคม 2545
270000.00
270,000.00
630,000.00
31 ธันวาคม 2545
93,890.00
50,400.00
43490.00
586,510.00
31 ธันวาคม 2546
93,890.00
46,921.00
46969.00
539,541.00
31 ธันวาคม 2547
93,890.00
43,163.00
50727.00
488,814.00
31 ธันวาคม 2548
93,890.00
39,105.00
54785.00
434,029.00
31 ธันวาคม 2549
93,890.00
34,722.00
59168.00
374,862.00
31 ธันวาคม 2550
93,890.00
29,989.00
63901.00
310,960.00
31 ธันวาคม 2551
93,890.00
24,877.00
69013.00
241,947.00
31 ธันวาคม 2552
93,890.00
19,356.00
74534.00
167,413.00
31 ธันวาคม 2553
93,890.00
13,393.00
80467.00
86,916.00
31 ธันวาคม 2554
93,890.00
6,974.00
86916.00
0
1,208,900.00
308,900.00
900000.00
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ตารางที่ 15 แสดงการตัดบัญชีตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงโดยใชมูลคาตามบัญชีคงเหลือ ณ วัน
บังคับใชเปนยอดเริ่มตน
ชองที่ 1
ชองที่ 2
ชองที่ 3
ชองที่ 4
ชองที่ 5
ชองที่ 6
วันครบกําหนด เงินคางวด ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยรอรับรู ชําระเงินตน เงินตนคงเหลือ
ยอดยกมา
1 ม.ค.51
64,600.00
310,960.00
31 ธันวาคม 2551 93,890.00 31,096.00
33,504.00
62,794.00
248,166.00
31 ธันวาคม 2552 93,890.00 24,817.00
8,687.00
69,073.00
179,093.00
31 ธันวาคม 2553 93,890.00 8,687.00
85,203.00
93,890.00
31 ธันวาคม 2554 93,890.00
93,890.00
-

