บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ
การศึกษาคนควาเรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับกิจการเชาซื้อรถยนต ตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีเกี่ยวกับกิจการเชาซื้อรถยนตตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550 ) เรื่อง
สัญญาเชาโดยการศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาคนควาแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับ การรับรูรายได
และคาใชจาย การตีราคาสินคา การจัดทํารายงานงบการเงิน และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน
จากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา โดยจะมุงเนนการบัญชีสําหรับ
กิจการเชาซื้อรถยนตทางดานผูใหเชาซื้อ และการศึกษาการปฏิบัติงานของกิจการเชาซื้อรถยนตที่
เจาของสินคาเปนผูใหเชาซื้อเองโดยตรง และบริษัทการเงินที่เปนผูใหเชาซื้อ ในการศึกษาครั้งนี้ยัง
ศึกษาตัวอยางงบการเงินระหวางกาลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาคนควาเรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับกิจการเชาซื้อรถยนต ตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา สามารถสรุปผลการศึกษา ไดดังนี้
1. การรับรูรายไดและคาใชจาย เปนไปตามที่มาตรฐานการบัญชีไดกําหนดไว นั่นคือ
1.1 การรับรูรายไดทางการเงิน ผูใหเชาจะตองปนสวนรายไดทางการเงินตลอดอายุ
ของสัญญาเชาดวยเกณฑที่เปนระบบและสมเหตุสมผล การปนสวนรายไดตองขึ้นอยูกับรูปแบบที่
สะทอนใหเห็นถึงผลตอบแทนที่คงที่ในแตละงวดของเงินลงทุนสุทธิของผูใหเชาซึ่งคงเหลือตาม
สัญญาเชาการเงิน
1.2 ผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายทําใหเกิดรายได 2 ประเภทคือกําไรหรือ
ขาดทุนที่เกิดจากการขายเปนราคาขายปกติของสินทรัพยที่ใหเชา และ รายไดทางการเงินตลอดอายุ
ของสัญญาเชา ตนทุนทางตรงเริ่มแรกหรือคาใชจายที่เกิดขึ้นในการตอรองและทําสัญญาเชาการเงิน
ของผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย ตองรับรูเปนคาใชจาย เมื่อมีการรับรูกําไรจาการขายใน
วันที่สัญญาเชามีผลบังคับใช เนื่องจากตนทุนดังกลาวมักจะเกี่ยวของกับกําไรจากการขาย

66
1.3 ผูใหเชาที่มิใชเปนเปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย จะเกิดรายไดประเภทเดียว คือ
รายไดทางการเงินตลอดอายุของสัญญาเชา ตนทุนทางตรงเริ่มแรก เชน คานายหนาและ
คาธรรมเนียมทางกฎหมาย แตไมรวมถึงคาใชจายดําเนินงาน เชน คาใชจายในการขายและคาใชจาย
การตลาด ตนทุนทางตรงเริ่มแรกมักเกิดขึ้นในการตอรองหรือการเตรียมสัญญาเชาและจะรับรูเปน
สวนหนึ่งของลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินโดยไมตองบันทึกเปนรายการแยกตางหาก
2. การจั ด ชั้ น ลู ก หนี้ แ ละการกั น เงิ น สํ า รอง ตามมาตรฐานการบั ญ ชี จ ะกํ า หนด
รายละเอียดใหเปดเผยขอมูลในงบการเงินเกี่ยวกับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของจํานวนเงินขั้นต่ําที่
ลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชาที่คาดวาจะเก็บไมได ซึ่งกิจการใหเชาซื้อไดจัดทําตามที่มาตรฐานการ
บัญชีกําหนด แตการจัดชั้นลูกหนี้และการกันเงินสํารองตามมาตรฐานการบัญชีมิไดกลาวถึง ในทาง
ปฏิบัติแลวกิจการใหเชาซื้อรถยนตจะมีแนวทางการจัดชั้นลูกหนี้และการกันเงินสํารองแตกตางกัน
ออกไปแลวแตนโยบายของแตละบริษัท
3. การคํานวณดอกเบี้ยที่เกิดจากการเชาซื้อ เปนไปตามที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด
นั่นคือ การรับรูรายไดทางการเงินที่สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนคงที่ในแตละงวด ซึ่งคํานวณจาก
เงินลงทุนสุทธิของผูใหเชาทีย่ ังไมไดรับตามสัญญาเชา การคํานวณดอกเบี้ยรับจะใชตารางเงินรายป
(Annuity) ในการคํานวณจํานวนเงินงวดทีต่ อ งชําระในแตละงวด
4. การรับสินคาแลกเปลี่ยน เปนไปตามที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด นั่นคือ ตนทุน
เริ่มแรกหรือคาใชจายที่เกิดขึ้นในการตอรองและทําสัญญาซื้อของผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทน
จําหนาย ตองรับรูเปนคาใชจาย ณ วันที่สัญญาเชามีผลบังคับใช เนื่องจากตนทุนดังกลาวมักจะ
เกี่ยวของกับกําไรจากการขายของผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย การรับสินคาแลกเปลี่ยน
จะเกิดเฉพาะ กิจการที่ผูใหเชาซื้อเปนเจาของรถยนตหรือตัวแทนจําหนายเทานั้น ราคาที่คิดให
สําหรับรถยนตใชแลวมักจะสูงกวาราคาที่แทจริงเพื่อจูงใจใหลูกคาตัดสินใจเชาซื้อรถยนตใหม
ดังนั้นทําใหเกิดสวนเกิน และบันทึกเปนบัญชีคาใชจายหักจากยอดขาย
5. การปดบัญชีกอนครบกําหนดสัญญา ตามมาตรฐานการบัญชีไดกําหนดแนวทางการ
รั บ รู ร ายได ท างการเงิ น ผู ใ ห เ ช า ต อ งป น ส ว นรายได ท างการเงิ น ตลอดอายุ ข องสั ญ ญาเช า และ
กําหนดใหผูใหเชาตองรับรูลูกหนี้สัญญาเชาซื้อเปนลูกหนี้ในงบดุล ดังนั้นเมื่อ มีการปดบัญชีกอน
ครบกําหนดสัญญาเชาซื้อ หมายถึง สัญญาเชาซื้อสิ้นสุดลงกอนวันครบกําหนดสัญญา ลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาคงเหลือก็จะหมดไป รายไดทางการเงินคงเหลือจะรับรูเปนรายไดทั้งจํานวน แตในทาง
ปฏิบัติกิจการผูใหเชาซื้อจะใหสวนลดแกผูเชาซื้อ ดังนั้น การรับรูรายไดในกรณีที่สัญญาเชาซื้อ
สิ้นสุดลง จะเทากับ รายไดทางการเงินคงเหลือ หัก สวนลดที่ใหแกผูเชาซื้อ
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6. การโอนสิทธิการเชาซื้อตามสัญญาใหบุคคลอื่น เปนไปตามมาตรฐานการบัญชี
กําหนดไว นั่นคือแนวทางการรับรูรายไดทางการเงิน ผูใหเชาตองปนสวนรายไดทางการเงินตลอด
อายุของสัญญาเชา และกําหนดใหผูใหเชาตองรับรูลูกหนี้สัญญาเชาซื้อเปนลูกหนี้ในงบดุล ดังนั้น
เมื่อมีการโอนสิทธิการเชาซื้อตามสัญญาใหบุคคลอื่น ลูกหนี้ตามสัญญาเชาคงเหลือและ รายไดทาง
การเงินคงเหลือเดิมก็จะหมดไป และจะเริ่มตนการบันทึกการรับรูสัญญาใหมตามแนวปฏิบัติของ
มาตรฐานการบัญชีตอไป
7. การผิดสัญญาและการยึดคืนสินคา เปนไปตามมาตรฐานการบัญชี นั่นคือมาตรฐาน
การบัญชีไดกําหนดแนวทางการรับรูรายไดทางการเงิน ผูใหเชาตองปนสวนรายไดทางการเงิน
ตลอดอายุของสัญญาเชา และกําหนดใหผูใหเชาตองรับรูลูกหนี้สัญญาเชาซื้อเปนลูกหนี้ในงบดุล
ดังนั้นเมื่อ มีการผิดสัญญาและการยึดคืนสินคา จะมีการบอกเลิกสัญญา ดังนั้นสัญญาเชาซื้อสิ้นสุด
ลง จะหยุดรับรูรายไดทางการเงิน ลูกหนี้ตามสัญญาเชาคงเหลือและ รายไดทางการเงินคงเหลือก็จะ
โอนไปยังบัญชีทรัพยรอการขาย และการขายรถที่ยึดคืน ถาหากราคาขายนั้นตางจากราคาตามบัญชี
ที่บันทึกไวในทรัพยสินรอการขาย ก็จะรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน สวนการ
ประมูลขาย ถาหากราคาประมูลขายนั้นต่ํากวาราคาตามบัญชีที่บันทึกไวในทรัพยสินรอการขาย จะ
เรียกสวนตางเพิ่มจากผูเชาซื้อ แตถาหากราคาขายนั้นสูงกวาราคาตามบัญชีที่บันทึกไวในทรัพยสิน
รอการขาย จะคืนสวนตางใหผูเชาซื้อ
8. การตีราคาสินคา เปนตามมาตรฐานการบัญชี นั่นคือ ทรัพยสินรอการขาย(รถยึด)
จะใชราคาของยอดลูกหนี้คงเหลือสุทธิ หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับจากการขายสินทรัพย แลวแตอยาง
ใดจะต่ํากวา และตองมีการพิจารณาการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย เมื่อมีขอบงชี้วา ทรัพยสิน
รอการขายเกิดการดอยคา
9. การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน เปนไปตามมาตรฐาน นั่นคือ
9.1 การแสดงรายการในงบดุล
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ แสดงดวยยอดสุทธิของยอดลูกหนี้ตามบัญชี หัก ดวย
รายไดดอกเบี้ยรอการรับรู คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และตนทุนเริ่มแรกรอตัดจาย
ทรัพยสินรอการขาย (รถยนตที่ยึดคืนจากลูกหนี้เชาซื้อ) แสดงดวยราคาตาม
บัญชีเปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับ แลวแตอยางใดจะต่ํากวา
9.2 การแสดงรายการในงบกําไรขาดทุน
การขายโดยใหเชาซื้อจะใชวิธีการบัญชีตามเกณฑคงคางซึ่งเปนวิธีที่ถือวากําไร
ขึ้น ต น เกิด ขึ้น ในงวดที่ มีการขายการวัดผลการดํา เนินงานของกิจ การใหเ ช าซื้ อรถยนต 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
9.3 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ า หรั บ กิ จ การให เ ช า ซื้ อ รถยนต ผู ใ ห เ ช า ต อ งเป ด เผยข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จากการ
เปดเผยขอมูลตามปกติ ดังนี้
9.3.1 นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรูรายไดจากสัญญาเชาซื้อ ตนทุนเริ่มแรก
การตีราคาทรัพยสินรอการขาย และการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
9.3.2 การกระทบยอดระหวางผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชากับ
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชาสําหรับระยะเวลาสามชวง คือ
ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่งป ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป และระยะเวลาที่เกินหาป
9.3.3 รายไดทางการเงินรอการรับรู
การปฏิบัติชวงเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการบัญชี กําหนดใหกิจการรับรูรายได
ดอกเบี้ยดวยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง โดยใชวิธีปรับยอนหลัง สําหรับสัญญาเชาซื้อคงเหลือยกมาที่
เปนสัญญาเชาซื้อที่มีระยะเวลาสั้น (3-4 ป) และใชวิธีผลรวมตัวเลขในการคํานวณจะใชวิธีเดิมใน
การคํานวณดอกเบี้ยรับตอไป แตถาสัญญาเชาซื้อคงเหลือยกมาที่เปนสัญญาเชาซื้อที่มีระยะเวลาเกิน
กวา 4 ป จะใชมูลคาตามบัญชีคงเหลือ ณ วันบังคับใชเปนยอดเริ่มตนในการตัดบัญชีตามวิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แทจริง
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาขอเสนอแนะขอคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติทางการบัญชีของกิจการเชาซื้อรถยนต ดังนี้
1. การจัดทําบัญชีของธุรกิจเชาซื้อ มีขั้นตอนที่ซับซอน โดยเฉพาะในการคํานวณรายได
ดอกเบี้ยรอการรับรู การรับรูดอกเบี้ยตลอดสัญญา ดังนั้นควรจะนําระบบสารสนเทศทางการบัญชี
มาใช เพื่อชวยในการปฏิบัติงานซึ่งจะทําใหไดขอมูลที่ถูกตองและปองกันขอผิดพลาดของขอมูล
ทางการบัญชี
2. รายงานทางการเงิน ควรจะมีการจัดทํารายงานอื่นๆ ที่เปนไปตามความตองการของ
ผูบริหาร เพื่อใหผูบริหารสามารถนําไปใชเพื่อตัดสินใจในการบริหารงานได
3. การรับตีแลกรถยนตใชแลว (รถยนตเกา) ถากิจการรับแลกเปลี่ยนรถยนตไวเอง
อาจจะกอใหเกิดปญหายุงยากตามมา เชน คาใชจายในการซอมแซม คาบํารุงรักษา และเนื่องจาก
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รถยนตใชแลวไมเปนที่ตองการของตลาดอาจกอใหเกิดปญหาทําใหมียอดสินคาคงเหลือสูงไมมีการ
หมุนเวียน ดังนั้นเพื่อขจัดปญหาดังกลาว ควรจะใหพอคารถมือสองเปนผูรับซื้อแทน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาในครั้งตอไป
1. การศึกษาในครั้งนี้มุงเนนศึกษาถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับกิจการเชาซื้อ
รถยนตตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550 ) เรื่อง สัญญาเชา ทางดานผูใหเชาซื้อ
เทานั้น อีกทั้งมีขอจํากัดของเวลาและขอจํากัดของกิจการที่ทําการศึกษา เนื่องจากมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550 ) เรื่อง สัญญาเชา นี้มีผลบังคับใชสําหรับสัญญาเชาทุกประเภทที่มี
วันเริ่มตนสัญญาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ดังนั้ นจึงไดศึกษาตัว อยางงบการเงิน
ระหวางกาลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไปเพิ่มเติม ดังนั้นในโอกาสตอไปควรศึกษา แนว
ปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการเชาซื้อรถยนตตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550 )
เรื่อง สัญญาเชา ทั้งทางดานผูเชาและผูใหเชา เพื่อที่จะไดทราบถึงวิธีการทางบัญชีทั้งทางดานผูเชา
และผูใหเชา
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาแนวปฏิ บั ติ ท างด า นภาษี อ ากรเกี่ ย วกั บ กิ จ การเช า ซื้ อ เนื่ อ งจาก
ผูประกอบการตองมีการจดทะเบียนเปนผูประกอบการในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม รวมถึงแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีและทางการภาษีอากรจะมีขอเหมือนและแตกตางกันในหลายประเด็น

