หน ้าแรก / บริการที ธปท. กํากับดูแล / สินเชือ / สินเชือรายย่อย / เช่าซือและลีสซิง

การเช่าซือหรือลิสซิง เป็ นการทําสัญญาทีทําให ้เราได ้สินค ้า เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ คอมพิวเตอร์ หรือเครืองจักร มาใช ้ในชีวติ ประจําวันหรือเพือประกอบธุรกิจ
โดยทีเรายังไม่ได ้เป็ นเจ ้าของหรือมีกรรมสิทธิในสินค ้านัน และไม่ต ้องจ่ายเป็ นก ้อนใหญ่ในคราวเดียว แต่จะใช ้วิธคี อ่ ย ๆ ทยอยจ่ายตามทีตกลงกันไว ้

เราในฐานะลูกค ้าหรือผู ้เช่าซือจะทําสัญญากับผู ้ให ้เช่าซือว่าจะชําระค่าสินค ้าเป็ นงวด ๆ
ตามจํานวนเงินและระยะเวลาทีกําหนด
โดยระหว่างนันผู ้เช่าซือสามารถนํ าสินค ้าหรือทรั พย์สนิ นันมาใช ้งานได ้ก่อน
โดยทีกรรมสิทธิยังเป็ นของผู ้ให ้เช่าซือ
จนกว่าจะจ่ายเงินครบตามสัญญาจึงจะโอนกรรมสิทธิในทรั พย์สนิ นันมาเป็ นของเรา เช่น
การเช่าซือรถยนต์หรือจักรยานยนต์

มีลกั ษณะคล ้ายกับสัญญาเช่าซือ คือ เราจะต ้องชําระเงินค่าเช่าเป็ นงวด ๆ
ตามจํานวนเงินและเวลาทีกําหนดในสัญญาเช่า ต่างกันตรงทีเมือสินสุดสัญญาเช่า
เราสามารถเลือกได ้ว่าจะซือ ต่อสัญญาเช่า หรือส่งคืนทรั พย์ให ้กับผู ้ให ้เช่า
ส่วนมากผู ้ทีทําสัญญาลักษณะนี
มักเป็ นบริษัทหรือนิตบิ คุ ลทีต ้องการเช่าทรั พย์สนิ ทีมีราคาแพงหรือเช่าทรั พย์สนิ ในปริมาณมาก
เช่น เครืองจักร รถยนต์ หรืออาจเป็ นการเช่าสินค ้าทีเทคโนโลยีมกี ารเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว
เช่น คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร

เช่าซือ

ลีสซิง

(Hire purchase)

(Leasing)

1. กฎหมายทีเกียวข ้อง

บทบัญญัตใิ นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ไม่มบ
ี ทบัญญัตเิ กียวกับ ลีสซิงไว ้เฉพาะ

2. ผู ้เช่า

บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คล

นิตบิ คุ คล

3. ทรัพย์สนิ ทีให ้เช่า

ส่วนใหญ่มักเป็ นการเช่าซือรถยนต์ รองลงมาได ้แก่ รถจักรยานยนต์ เครืองจักร ส่วนใหญ่เป็ นเครืองจักร รองลงมาได ้แก่
คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร
และเครืองใช ้สํานักงาน

4. วัตถุประสงค์ของการเช่า

เพือเป็ นเจ ้าของทรั พย์สนิ

เพือใช ้ทรั พย์สนิ ระยะยาว

5. ระยะเวลาเช่า

ส่วนใหญ่ 1-5 ปี

ตังแต่ 3 ปี ขนไป
ึ

6. วงเงิน (คิดเป็ น %
ของมูลค่าทรั พย์สนิ )

โดยทัวไปอยู่ที 70-80%

สามารถขอได ้สูงสุดถึง 100%

7. การคิดดอกเบีย

คิดแบบเงินต ้นคงที (Flat Rate)

คิดแบบลดต ้นลดดอก (Effective Rate)

8.

เป็ นของผู ้เช่าโดยอัตโนมัต ิ

ตามเงือนไขทีระบุในสัญญาว่าจะเลือกซือ
เช่าต่อ หรือคืนทรั พย์สนิ

กรรมสิทธิในทรั พย์สนิ เมือสินสุดสัญญา

9. ความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สนิ ผู ้ให ้เช่ามีหน ้าทีส่งมอบทรัพย์สนิ ทีอยู่ในสภาพสมบูรณ์ให ้แก่ผู ้เช่า
และผู ้เช่ามีหน ้าทีดูแลในทรั พย์สนิ ทีชํารุดบกพร่อง

10. การยกเลิกสัญญา

ตามแต่ประเภทของ ลีสซิง (Financial
Lease หรือ Operating Lease)

ผู ้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาเมือใดก็ได ้ด ้วยการส่งมอบทรั พย์สนิ คืนแก่ผู ้ให ้เช่า ตามแต่ประเภทของลีสซิง (Financial
Lease หรือ Operating Lease)

นอกจากนี ลีสซิงยังแบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ สัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease) และ สัญญาเช่าดําเนินงาน (Operating Lease) ซึงมีความแตกต่างในด ้านต่าง ๆ ตามตารางดังนี

1. ทรัพย์สนิ ทีให ้เช่า

ส ัญญาเช่าการเงิน

ส ัญญาเช่าดําเนินงาน

(Financial Lease)

(Operating Lease)

เป็ นทรั พย์สนิ ทีมีราคาสูง อายุการใช ้งานนาน เช่น เครืองจักร

ั ง เช่น
เป็ นทรั พย์สนิ ทีมีการเปลียนแปลงเร็ ว หรือใช ้เทคโนโลยีชนสู

1. ทรัพย์สนิ ทีให ้เช่า

เป็ นทรั พย์สนิ ทีมีราคาสูง อายุการใช ้งานนาน เช่น เครืองจักร
เครืองบิน เรือเดินทะเล และรถยนต์

ั ง เช่น
เป็ นทรั พย์สนิ ทีมีการเปลียนแปลงเร็ ว หรือใช ้เทคโนโลยีชนสู
เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร และเครืองใช ้ สํานักงาน

2. ระยะเวลาเช่า

ระยะเวลาเช่าแน่นอนและนานครอบคลุมอายุการใช ้งานของทรั พย์สนิ เป็ นการเช่าในระยะสัน
ั ญาจะสันกว่าอายุการใช ้งานของทรั พย์สนิ
หรือไม่เกิน 10 ปี
อายุสญ
และผู ้เช่าส่วนใหญ่มักจะซือทรั พย์สนิ นันเมือสินสุดสัญญา

3.

ผู ้เช่าเป็ นผู ้รั บผิดชอบต่อความเสียหายและบํารุงรั กษาทรั พย์สนิ ทีเช่า ผู ้ให ้เช่าเป็ นผู ้รั บผิดชอบในการบํารุงรั กษาทรั พย์สนิ

ความรั บผิดชอบในการดูแลทรั พย์สนิ

4. การยกเลิกสัญญา

ผู ้เช่าบอกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนดเพียงฝ่ ายเดียวไม่ได ้

ผู ้เช่าหรือผู ้ให ้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนดเมือใดก็ได ้
โดยบอกล่วงหน ้าให ้อีกฝ่ ายทราบ

นอกจากจะต ้องชําระดอกเบียแล ้ว ในการทําสัญญาเช่าซือและลีสซิงยังมีคา่ ธรรมเนียม ค่าใช ้จ่ายอืน ๆ ทีผู ้ทําสัญญาอาจต ้องเป็ นผู ้รั บภาระหรืออาจเกิดขึนได ้
ซึงอาจแตกต่างกันไปตามประเภทและข ้อกําหนดในการเช่าซือและลีสซิงของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง เช่น
า่ บริการการดําเนินงาน เช่น ค่าจดทะเบียนกรรมสิทธิ ค่าโอนกรรมสิทธิ ค่าบริการต่อภาษี ค่าใช ้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี
เบียปรั บชําระค่างวดล่าช ้า
ดังนัน ควรศึกษาทําความเข ้าใจวิธกี ารคิดดอกเบียและค่าใช ้จ่ายต่าง ๆ อย่างละเอียด รวมถึงเปรียบเทียบค่าใช ้จ่ายทังหมดทีจะเกิดขึน
เพือให ้ได ้ข ้อเสนอทีดีและเหมาะสมกับความต ้องการมากทีสุด

ผูใ้ ห้บริการภายใต้การกํากบั ดูแลของ ธปท. คือ ธนาคารพาณิชย์
ผูใ้ ห้บริการทีไม่อยูภ
่ ายใต้การกํากบั ดูแลของ ธปท. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สหกรณ์ บริษัทเช่าซือและบริษัทลัสซิง

ผู ้จัดการบริการ

ทีมกลยุทธ์ ศคง.

