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ในระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน เงินทุนถือเป็นปัจจัยสาคัญในการขยายการผลิต และเพิ่มผลผลิตเพื่อตอบสนอง
การอุปโภคและบริโภคภายในประเทศ นอกจากนี้เงินทุนยังเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการลงทุนให้ผู้ประกอบการ
สามารถผลิตสินค้าเพื่อส่งออกจาหน่ายไปยังต่างประเทศ ซึ่งส่งผลทาให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น และทาให้รายได้
ประชาชาติเพิ่มมากตามขึ้นไปด้วย (กฤช ภูริสินสิทธ์, 2550, น. 97) สถาบันทางการเงินจึงกลายเป็นแหล่งเงินทุน
ที่ มี บ ทบาทส าคั ญ เนื่ อ งจากท าหน้ า ที่ เ ป็ น ตั ว กลางในการระดมเงิ น ทุ น และจั ด สรรเงิ น ทุ น ไปยั ง ผู้ ล งทุ น
หรือประชาชน โดยการให้ กู้ยืมหรือการให้สินเชื่อในรูปแบบต่าง ๆ โดยอาจแบ่งประเภทได้ตามระยะเวลา
วัตถุประสงค์ ลักษณะผู้ขอรับสินเชื่อ ผู้ให้สินเชื่อ หรือการมีหลักประกัน เช่น สินเชื่อระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
สิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย สิ น เชื่ อ บั ต รเครดิ ต สิ น เชื่ อ เพื่ อ ธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ ส่ ว นบุ ค คล สิ น เชื่ อ อเนกประสงค์
แบบมีหลักประกัน ซึ่งเป็นการนาทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันในการกู้ยืม เช่น ที่อยู่อาศัย รถยนต์ บัญชีเงินฝาก
พันธบัตร ทองคา เป็นต้น (สานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2548) โดยผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งทาหน้าที่ให้บริ การ
ธุรกรรมด้านสินเชื่อในปัจจุบัน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินที่ไม่ใช่
สถาบันการเงิน (Non-bank) สถานธนานุบาล และผู้ประกอบการอื่น ๆ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, ศูนย์คุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน, ม.ป.ป.)
โดยหลังจากการฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตขึ้น
เนื่องจากมี การลงทุนในภาคธุรกิจและการใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธุรกรรม
ด้านสินเชื่อจึงเข้ามามีบทบาทต่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจาวันของประชาชนและในภาคธุรกิจ เนื่องจาก
ผู้ใช้บริการหรือประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการใช้เงินสดเพื่อไว้ใช้จ่ายสาหรับตนเอง ครอบครัว และในภาคธุรกิจ
สินเชื่อยังช่วยส่งเสริมให้กระบวนการลงทุนมีประสิทธิภาพ (นิตนา ฐานิตธนกร และศศิกานต์ กลึงเทศ, 2555,
น. 97) สิ นเชื่ อจึ งมี อิ ทธิ พลต่ อรู ปแบบการด าเนินชีวิ ตของประชาชน และเป็ นปั จจั ยที่ ส าคั ญ ต่ อการเติบโต
แก่ระบบธุรกิจของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันตลาดสินเชื่อมีการขยายตัวในอัตราที่สู ง ทาให้การแข่งขันในตลาด
ค่อนข้างรุนแรง ส่งผลให้พฤติกรรมหรือรูปแบบการกู้ยืมสินเชื่อของภาคครัวเรือนเปลี่ยนไปจากการกู้ยืมสินเชื่อ
บุคคลมาเป็นการกู้ยืมในรูปแบบ “สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน” หรือ “สินเชื่อรถแลกเงิน (Car for Cash)”
(กวินทรงสิริ กระแสวาส, 2556)
สิ นเชื่อที่มีทะเบี ยนรถเป็ นประกั น หรือสิ นเชื่อรถแลกเงิน เป็นธุรกิจการให้ สิ นเชื่อที่ ใช้เล่มทะเบียน
รถยนต์ รถเพื่อการเกษตร รถบรรทุก หรือรถประเภทอื่น ๆ มาเป็นหลักประกัน โดยจะมีการทาสัญญาโอนลอย
ล่วงหน้าระหว่างผู้ขอสินเชื่อและผู้ให้สินเชื่อ ซึง่ ผู้ขอสินเชื่อยังคงเป็นเจ้าของและมีรถไว้ใช้อยู่ และเมื่อผู้ขอสินเชื่อ
ช าระเงิ น ต้ น พร้ อ มดอกเบี้ ย ครบ ผู้ ใ ห้ สิ น เชื่ อ จะคื น เล่ ม ทะเบี ย นรถแก่ ผู้ ข อสิ น เชื่ อ และยกเลิ ก สัญ ญา
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โอนลอย (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562) ซึ่งจากผลการศึกษาสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันมีอัตราเติบโตกว่า
3 เท่า นับจากปี 2557 โดยพบว่า มีผู้ประกอบการในธุรกิจดังกล่าวกว่า 1,000 ราย ทั่วประเทศ และมีผู้ใช้บริการ
ประมาณ 3 ล้านราย และมียอดคงค้างในตลาดสินเชื่อประมาณ 2 แสนล้านบาท โดยกลุ่มสินเชื่อส่วนใหญ่กว่า
ร้อยละ 70-80 อยู่ในกลุ่มธนาคารและบริษัทในเครือธนาคาร ส่วนกลุ่มที่เหลืออยู่ในกลุ่มผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงิน (Non-bank) และผู้ให้บริการรายย่อยอื่น (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561ข ; ศูนย์วิจัยกสิกร, 2561)

ภาพที่ 1 ลักษณะธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ
ที่มา: Media briefing การกากับดูแลสิ นเชื่อทะเบียนรถ. โดย ธนาคารแห่ งประเทศไทย, 2561ข,
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/CarforCash2018/MediaBriefing.pdf
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าสินเชื่อที่มี ทะเบียนรถเป็นประกันจะเป็นตลาดสินเชื่อ
ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากสินเชื่อดังกล่าวมีบทบาทสาคัญ
ในการช่วยส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน เช่น ผู้ประกอบอาชีพที่ไม่มีรายได้ประจา
ที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อระบบประเภทอื่นได้ เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิต และด้วยการมีเงื่อนไข
ที่เอื้ออานวย (Win-Win) ทั้งกับฝ่ายผู้ให้กู้และผู้กู้ โดยในส่วนของประชาชนหรือผู้กู้สามารถพึ่งพาแหล่งสินเชื่อ
ดังกล่าว โดยเฉพาะเมื่อมีความต้องการใช้เงินเร็ว และไม่มีหลักฐานรายได้ประจา การมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ากว่า
สิน เชื่อ ส่ว นบุคคลประเภทอื่น ๆ รวมถึงการมีทางเลือกที่ส ามารถผ่อนชาระได้นานถึง 60 งวด หรือ 5 ปี
และขณะเดียวกันในส่ วนของผู้ให้กู้หรื อผู้ประกอบการก็ ได้รับผลตอบแทนที่ดี และมีอัตราส่วนการสูญเสี ยต่ า
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561ก ; ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2561)
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ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ประกอบกับรูปแบบของสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และมีขั้นตอน
ในการขอสินเชื่อง่าย สะดวก รวดเร็ว ซึ่งการได้รับวงเงินสินเชื่อจากการประเมินราคารถยนต์โดยไม่ต้องโอน
ทะเบี ย นรถไว้ กั บ ผู้ ใ ห้ สิ น เชื่ อ นอกจากนี้ พ ฤติ ก รรมและความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคที่ ต้ อ งการใช้ เ งิ นสด
เป็ นเงินทุนหรื อเป็ นค่าใช่จ่ ายที่จ าเป็ นต่อการดารงชีวิต ตลาดด้านการให้ บริการสิ นเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์
เป็นประกันจึงมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง สถาบันการเงินหลายแห่งได้สนใจเข้ามาแข่งขันการให้บริการสินเชื่อ
ดังกล่าวเป็นจานวนมาก มีการออกโฆษณาและส่งเสริม กิจกรรมทางการตลาด เช่น การลดอัตราดอกเบี้ย
การลดค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินสินเชื่อ การให้คาปรึกษาและแนะนาในการขอสินเชื่อทะเบียนรถยนต์
การให้บริการก่อนการขายและหลังการขาย ความยากง่ายในการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อจูงใจและเป็นแรงกระตุ้น
ให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจและตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ของตน (จตุพล รุ่งเรือง, 2556)
แต่ด้วยในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายหรือผู้กากับ ดูแลการประกอบธุรกิจนี้เป็นการเฉพาะ ทาให้ผู้ประกอบการ
ที่มีอยู่จานวนมากประกอบธุรกิจบนมาตรฐานที่ต่างกันทั้งในด้านอัตราดอกเบี้ยและการให้บริการ โดยที่ผ่านมา
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับ ทราบขอร้องเรียนจากประชาชนในเรื่องอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม
สูงเกิน กาหนด หรือการให้บ ริการลูกค้าอย่า งไม่เป็นธรรม เช่น การเสียค่าธรรมเนียมการชาระคืนสินเชื่อ
ก่อนครบกาหนดสัญญา การไม่ได้รับเอกสารสัญญาสินเชื่อ การไม่ได้รับเงินคืนในส่วนต่าง ๆ จากการนาหลักประกัน
ออกขายทอดตลาด และการไม่มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561ก)
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อได้ในราคาที่เหมาะสม และได้รับการบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ
ที่เป็นธรรม และส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีการดาเนินงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบ ธนาคารแห่ งประเทศไทยจึ งกาหนดแนวทางการกากับดูแลสิ นเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกั น
เพื่ อก ากั บ ดู แลผู้ ประกอบธุ รกิ จสิ น เชื่ อที่ มี ทะเบี ยนรถเป็ นประกั น ด้ วยการใช้ หลั ก การในการก ากั บดู แ ล
ซึ่งประกอบด้วย 1) การเข้าถึง (Inclusion) คือผู้ที่มีความจาเป็นใช้บริการสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ตามความ
ต้องการในราคาที่เหมาะสม 2) การคุ้มครอง (Protection) ผู้ใช้บริการได้รับความคุ้มครองในระดับที่เหมาะสม
โดยเน้นหลักการโปร่งใสและเป็นธรรม และ 3) การแข่งขัน (Competition) ให้มกี ารแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการ
ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึง (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561ก)
แนวทางการกากับดูแลธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
1. ขอบเขตการกากับดูแล
ธนาคารแห่งประเทศไทย จะกากับดูแลธุร กิจสิ น เชื่อ ที่มีท ะเบียนรถเป็น ประกัน เฉพาะกรณี
รับ เล่มทะเบียนรถหรือทาการโอนลอย หรือทาสัญญาอื่น ๆ เช่น การมอบอานาจให้ขายรถเพื่อชาระหนี้ได้
แต่จะไม่รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้
1.1 สินเชื่อที่มีตัวรถเป็นหลักประกันตามกฎหมายประมวลแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
1.2 สินเชื่อเช่าซื้อ ลีสซิ่งในลักษณะที่เป็นการขายและเช่ากลับคืน (Sales and Lease Back)
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1.3 สินเชื่อที่ให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ รักษาพยาบาล
และสวัสดิการที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ทาสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจ
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีทุนจดทะเบียนชาระแล้วไม่ต่ากว่า 50 ล้านบาท จะอยู่ในการกากับดูแล
ของธนาคารแห่ง ประเทศไทย ภายใต้ใ บอนุญ าตสิน เชื่อ ส่ว นบุค คลภายใต้ก ารกากับ (Personal Loan)
โดยก าหนดเพดานอั ต ราดอกเบี้ ย สิ น เชื่ อ ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 28 ต่ อ ปี และการให้ ว งเงิ น สิ น เชื่ อ จะขึ้ น อยู่ กั บ
ความสามารถในการชาระหนี้ (ไม่กาหนด) สาหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่มีทุน จดทะเบียนชาระแล้วต่ากว่า
50 ล้านบาท จะอยู่ ในการกากับดูแลของส านักงานเศรษฐกิจการคลั ง ภายใต้ใบอนุญาตสิ นเชื่อรายย่ อยระดับ
จังหวัดภายใต้ก ารกากับ (Pico Finance) ซึ่ง กาหนดทุน จดทะเบีย นช าระแล้ว ไม่ต่ ากว่า 5 ล้า นบาท
โดยกาหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี และให้วงเงินสินเชื่อได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย

ภาพที่ 2 ใครเป็นผู้กากับดูแล?
ที่ ม า: เอกสารสรุป หลั กเกณฑ์ เบื้ องต้ น (Infographic). โดย ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย, 2562ข,
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/Publications/CarFinance1/Infographic.pdf

2. การกากับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct)
ธนาคารแห่ งประเทศไทยก าหนดให้ ผู้ ประกอบธุร กิจสิ นเชื่ อที่ มีท ะเบียนรถเป็นประกันจะต้ อ ง
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อั ต ราดอกเบี้ ย ค่ า ปรั บ ค่ า บริ ก าร และค่ า ธรรมเนี ย มใด ๆ อย่ า งครบถ้ ว น
เพื่อผู้ใช้บริการหรือลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตนเอง และต้องมีความโปร่งใส
ในกระบวนการขายและการดาเนิน งาน เช่น การส่งมอบสาเนาเอกสารสัญญาให้กับลูก ค้า จัด ทาตาราง
แสดงภาระหนี้สาหรับผู้บริโภค โดยแยกรายละเอียดเป็นเงินต้น ดอกเบี้ย จานวนเงินต้นคงค้าง และจัดทา
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ใบเสร็จรับเงินแยกเป็นเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงแสดงยอดหนี้ค้างชาระ การแจ้งเตือน
ล่ว งหน้า ก่อ นครบกาหนดชาระหนี้ การแจ้ง เตือ นกรณีผิ ด นัด ชาระหนี้ ก่ อ นดาเนิน การบั ง คั บ ชาระหนี้
การดูแลข้อมูลความลั บของลู กค้ า การมี ช่องทางแก้ ไขและการจัดการเรื่ องร้ องเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ ยั งมี
การกาหนดคุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการ ผู้มีอานาจในการจัดการ การแจ้งรายชื่อและการเปลี่ยนแปลง
กรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย
3. กระบวนการยื่นขออนุญาตและการบังคับใช้ตามหลักเกณฑ์
3.1 สาหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีใบอนุญาตสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ (P-loan) และประกอบ
ธุร กิจ สิ น เชื่อที่มีทะเบีย นรถเป็ นประกัน ให้ แจ้งการประกอบธุรกิจต่อธนาคารแห่ งประเทศไทยเพื่อทราบ
ภายใน 60 วัน
3.2 ส าหรั บผู้ ประกอบธุรกิจที่มีใบอนุญาตสิ นเชื่อส่ วนบุ คคลภายใต้การกากับ (P-loan) แต่ยังไม่ได้
ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ให้แจ้งความประสงค์การประกอบธุรกิจต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
เพื่อทราบ 60 วันก่อนเริ่มประกอบธุรกิจ
3.3 สาหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่มีใบอนุญาตสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ (P-loan) แต่ประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันอยู่ในปัจจุบัน ให้ยื่นขอใบอนุญาตสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใน 60 วันหลังจากประกาศมีผลบังคับใช้ โดยในระหว่างนี้ให้ประกอบธุรกิจต่อไปได้
ทั้งนี้ หากผู้ประกอบธุรกิจมีทุนจดทะเบียนชาระแล้วต่ากว่า 50 ล้านบาท จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ให้ ได้ถึง 50 ล้ านบาทภายในหนึ่ งปี หลั งจากวันที่ประกาศมีผ ลบังคับใช้ ส าหรับผู้ ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก
ที่มีทุนจดทะเบียนชาระแล้วไม่ถึง 50 ล้านบาท สามารถขอใบอนุญาตพิ โกไฟแนนซ์ต่อสานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง เพื่อประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันต่อไป
ทั้งนี้ หากยังคงประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน โดยไม่ยื่นขออนุญาตภายในระยะเวลา
ที่กาหนดจะถือว่ากระทาผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีโทษปรับหรือจาคุก (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561ก)
บทสรุปและความเห็นของผู้ศึกษา
ปัจจุบัน “ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบี ยนรถเป็นประกัน ” หรือ “สินเชื่อรถแลกเงิน ” เป็นตลาดสินเชื่ อ
ที่มีการขยายตัวในอัตราสูง เนื่องจากมีสถาบันการเงินจานวนมากเข้ามาประกอบธุรกิจดังกล่าวอย่างแพร่หลาย
เพราะผู้ประกอบการมีอัตราการสูญเสียต่าแต่มีผลตอบแทนที่ดี นอกจากนี้ด้วยการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
และได้รับเงินอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ากว่าสินเชื่อรูปแบบอื่น จึงตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน และต้องการใช้เงินสดเป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต
ในเวลาฉุกเฉินหรือเป็นทุนหมุนเวียนในธุรกิจ
แต่ด้วยในปัจจุบันที่ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน ยังไม่มีกฎหมายหรือผู้กากับดูแล
การประกอบธุรกิจโดยเฉพาะ ทาให้ผู้ประกอบการที่มีอยู่จานวนมากประกอบธุรกิจบนมาตรฐานที่แตกต่างกัน
ทั้งในด้านอัตราดอกเบี้ยและการให้การบริการ เช่น การคิดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสูงเกินกาหนด
หรือการได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชน
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ในประเด็นดังกล่าวมาโดยตลอด การกาหนดให้มีแนวทางการกากับดูแลธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
ของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงเป็นก้าวสาคั ญในการขยายการกากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน ซึ่งส่งผลให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงสินเชื่อหรือบริการทางการเงินอย่างเหมาะสม ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของ
ผู้ประกอบการและคุ้มครองผู้ใช้บริการให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม อีกทั้งยังเป็นการบรรเทาปัญหาหนี้
นอกระบบอีกด้วย
ทั้งนี้ การประกาศใช้แนวทางการกากับดูแลธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันซึ่งเป็นมาตรการใหม่
ของภาครั ฐอาจจะส่ งผลให้ อัตราการเติบโตของตลาดสิ นเชื่อดังกล่ าวชะลอตัวลง เนื่องจากผู้ ประกอบธุ รกิ จ
ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด ซึ่งนอกจากผู้ประกอบ
ธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ภาครัฐกาหนดแล้ว เพื่อให้การดาเนินธุรกิจในตลาดสิน เชื่อสามารถดารง
อยู่ต่อไปได้ภายใต้ภาวะการแข่งขันที่มี ความรุนแรงในปัจจุบัน ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องมีการปรับกลยุทธ์
โดยการวางแผนการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น อย่างสม่าเสมอ เพื่อตอบสนอง
ความต้อ งการของผู้ ใช้ บริ การ ส าหรั บในส่ วนของประชาชนแม้ จะได้ ประโยชน์ จากการประกาศใช้ บั ง คั บ
หลักเกณฑ์การกากับดูแลธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน อย่างไรก็ตามก็ควรจะต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ทางการเงินที่มีความเหมาะสมกับตนเอง และควรใช้ความระมัดระวังในการใช้บริการสินเชื่อ เพราะต้องไม่ลืม
หรือพึงตระหนักว่าหากก่อหนี้แล้วผิดชาระหนี้ ก็อาจจะทาให้สูญเสียทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้ ดังนั้น
จึงควรใช้บริการหรือขอสินเชื่อต่อเมื่อมีความจาเป็นเท่านั้น
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