
แฟคตอริ่ง : ธุรกิจรับซื้อบัญชีลูกหนี้การคา

ถาม   แฟคตอริ่งคืออะไร
ตอบ  แฟคตอริ่ง (Factoring)  คือ การซื้อขายลูกหนี้ทางการคา  โดยมีบริษัทแฟคเตอร (Factor) ทํ า
หนาทีรั่บซือ้บัญชลูีกหนี้การคาในรูปของใบกํ ากับสินคาประเภทตาง ๆ จากผูขายสินคา   ผูขายสินคา
จะโอนสิทธิบัญชีลูกหนี้การคาที่เกิดจากการขายสินคาเปนเงินเชื่อไปใหกับบริษัทแฟคเตอร  ขณะ
เดียวกันบริษัทแฟคเตอรก็จะจายเงินใหแกผูขายสินคาที่ไดโอนสิทธิบัญชีลูกหนี้การคาดังกลาวให  
โดยบริษัทแฟคเตอรอาจจะจายเต็มจํ านวนหรือบางสวนตามแตตกลงกัน  พรอมกันนั้นก็จะคิดสวน
ลดและคาธรรมเนียมในการบริหารบัญชีลูกหนี้  ควบคุมการเรียกเก็บหนี้ตามบัญชีเมื่อครบกํ าหนด
ช ําระ และรับผิดชอบตอหนี้สูญตามมูลคาของการขายสินคาเปนเงินเชื่อที่อาจเกิดขึ้น

การท ําแฟคตอริง่มผูีเกี่ยวของ 3 ฝาย คือ
1.  บริษัทผุรับซื้อลูกหนี้ เรียกวา บริษัท แฟคตอริ่ง (Factoring Company)  หรืออาจเรียกวา 

แฟคเตอร
2. บริษทัผูขายสนิคาเงนิเชื่อและขายลูกหนี้ที่เกิดจากการขายสินคาเงินเชื่อนั้น เรียกวา ผูขาย 

(Client)
3. บริษทัผูซือ้สินคาเงินเชื่อ และเปนลูกหนี้ที่หนี้จะถูกขายใหกับแฟคเตอร เรียกวา บริษัทลูก

หนี้ (Customer)
ระยะเวลาของการท ําแฟคตอริง่จะเปนชวงสั้น ๆ ประมาณ 7-180 วัน การใหบริการของ

บริษัทแฟคตอริ่งแบงออกเปนได 2 ระดับ คือ การใหบริการระดับภายในประเทศ (Domestic 
Factoring) กรณนีีบ้ริษัทผูซื้อและผูขายสินคาจะอยูในประเทศเดียวกัน   และการใหบริการระดับ
ระหวางประเทศ (International Factoring) ทีผู่ซือ้กับผูขายสินคาจะอยูคนละประเทศ

ถาม  แฟคตอริง่แบงเปนกี่ประเภท
ตอบ  ธุรกิจแฟคตอริง่ แบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ โดยพิจารณาจากระดับความรับผิดชอบในดานการ
บริหารหนี้และระดับความเสี่ยง ดังนี้

1.   Disclosed Factoring  เปนการตกลงซื้อขายและโอนสิทธิลูกหนี้การคาอยางเปดเผย 
โดยจะมกีารแจงใหลูกหนี้การคาทราบถึงการซื้อขายและการโอนสิทธิดังกลาว  ซึ่งแบงยอยเปนหลาย
แบบ คือ

1)  Without Recourse Factoring หรือ Full Factoring  เปนการใหบริการเกี่ยวกับ 
ลูกหนีค้รบวงจร  ต้ังแตการบริการบัญชีลูกหนี้  การเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ จนกระทั้งถึงการรับภาระ 
หนีสู้ญ  ซึง่การซือ้ลูกหนี้ประเภทนี้แฟคตอรจะจายเงินใหกับบริษัทผูขายทันที  และสวนใหญบริษัทผู



ขายที่มีฐานะและประวัติการดํ าเนินงานดีเชนเดียวกับลูกหนี้ที่มีคุณภาพ  จึงจะมีโอกาสไดรับการ
เสนอบริการประเภทนี้จากแฟคเตอร

2)  With Recourse Factoring  เปนบริการที่คลายกับ  Without Recourse Factoring  ยก
เวนในการรบัภาระที่เกิดจากการผิดเวลาการรับชํ าระหนี้ หรือภาระหนี้สูญ โดยในกรณีที่มีปญหาดัง
กลาวเกิดขึ้น   แฟคตอรมสิีทธเิรียกรองบริษัทผูขายใหชํ าระหนี้แทนลูกหนี้รายนั้น ๆ ไดโดยจะตองมี
การก ําหนดเงื่อนไขหรือระยะเวลาที่จะชํ าระคืนไวในสัญญาดวย  ซึ่งกรณีนี้แฟคตอรมักจะเสนอบริการ
แกผูขายทีม่ฐีานะการเงินดี เพื่อปองกันปญหาการเกิดหนี้สูญ  หรือผิดเวลาในการรับชํ าระหนี้

3)  Bulk Factoring  บริการประเภทนี้ใหเฉพาะดานการกูยืมเงินที่จายสํ าหรับคาซื้อ 
ลูกหนี้การคาแกผูขายอยางเดียวเทานั้น สวนดานการบริหารบัญชีลูกหนี้ การติดตามเรียกชํ าระหนี้ 
และการรบัผิดชอบตอหนี้สูญจะตองเปนภาระตกอยูกับบริษัทผูขาย  อยางไรก็ตาม ลูกหนี้ยังคงตอง
ช ําระหนี้ใหแกบริษัทแฟคตอริ่งตามเงื่อนไขการโอนสิทธิ

4)  Agency Factoring  บริษัทแฟคตอริ่งจะเปนผูจายเงินซื้อลูกหนี้การคาและจะรับ 
ผิดชอบเฉพาะภาระหนี้สูญ  สวนการบริหารบัญชีลูกหนี้และการเรียกเก็บหนี้เปนความรับผิดชอบของ 
ผูขาย  โดยเฉพาะการเรียกเก็บนั้น  บริษัทผูขายจะทํ าในฐานะตัวแทนของบริษัทแฟคตอริ่งโดยเงินที่
เกบ็จากลูกหนี้ไดใหนํ าสงหรือชํ าระโดยตรงตอแฟคเตอร

5)  Maturity Factoring  เปนแฟคตอริง่ทีบ่ริการเกือบสมบูรณแบบ มีลักษณะใกลเคียงกับ
Full Factoring   กลาวคือ บริษัทแฟคตอริง่ใหบริการตาง ๆ ไมวาจะเปนการบริหารบัญชีลูกหนี้  การ
ติดตามเรยีกช ําระหนี้  การรับภาระหนี้สูญ และมีการโอนสิทธิการรับเงินในหนี้นั้นจากบริษัทลูกคาให
กบับริษัทแฟคตอริ่ง  แตในกรณีนั้นบริษัทแฟคตอริง่จะไมชํ าระเงินใหกับบริษัทลูกคาทันที   แตจะ
ชํ าระใหเมื่อบริษัทแฟคตอริ่งเรียกชํ าระเงินจากบริษัทลูกหนี้ไดแลว  หรือเมื่อหนี้ครบกํ าหนดชํ าระ   
บริษัทลูกคาที่เลือกท ําแฟคตอริง่แบบนีม้กัเปนกิจการขนาดเล็ก  มีจุดมุงหมายเพื่อประหยัดคาใชจาย
การบรหิารบัญชีลูกหนี้และการติดตามเรียกชํ าระหนี้

2.  Confidential Factoring หรือ Non-Notification  เปนการทํ าแฟคตอริง่ระหวางบริษัท
แฟคตอริง่และบรษิทัผูขาย โดยที่บริษัทลูกหนี้ไมไดรับแจงใหทราบถึงการตกลงซื้อขาย และการโอน
กรรมสิทธิ์การรับเงินในหนี้นั้น  แฟคตอริง่แบบนี้แบงออกได 2 ประเภท คือ

1)  Invoice Discounting Factoring  การท ําแฟคตอริง่ประเภทนี้ บริษัทแฟคเตอรจะรับซื้อ
และรับโอนสิทธิการรับเงินในหนี้จากบริษัทลูกคาโดยชํ าระเงินใหกับบริษัทผูขาย โดยชํ าระเงินใหกับ
บริษทัผูขายทนัท ีแตไมเต็มมูลคาทั้งหมด  อาจจะชํ าระ 70-80 เปอรเซ็นตของมูลคาหนี้  สวนความรับ
ผิดชอบในการบริหารบัญชีลูกหนี้  การติดตามเรียกชํ าระหนี้ และความรับผิดชอบตอหนี้สูญเปนภาระ
ของบรษิทัผูขาย  ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทลูกหนี้ไมไดรับทราบถึงการโอนสิทธิการรับเงินในหนี้นั้น



1)  สงสินคา / ใหบริการ

          ผูขาย              บริษัทแฟคตอริ่ง   ลูกหนี้
        (Client)          (Factoring Company)            (Customer)

2)  Undisclosed Factoring  มลัีกษณะคลายกับ  Invoice Discounting Factoring   
ตางกันที่การทํ าแฟคตอริ่งแบบ  Undisclosed   นีบ้ริษัทแฟคเตอรจะรวมรับผิดชอบตอหนี้สูญเปน 
บางสวนตามแตจะตกลงกับบริษัทผูขาย  สวนที่เหลือบริษัทผูขายจะรับภาระไว  การที่บริษัทแฟค
เตอรเขามารวมรับผิดชอบตอหนี้สูญก็เพื่อเปนการแบงเบาภาระความเสี่ยงของบริษัทผูขาย  ขณะ
เดยีวกนักย็งัคงใหบริษัทลูกคารับภาระหนี้สูญบางสวนรวมดวย   เพื่อเปนการกระตุนใหบริษัทลูกคามี
ความสนใจในการติดตามเรียกชํ าระ  รวมทั้งใหมีการพิจารณาการปลอยเครดิตทางการคาอยางมีประ
สิทธิภาพ

การทํ าแฟคตอริ่งทั้งสองประเภทนี้ บริษัทลูกหนี้จะยังคงสั่งชํ าระหนี้ใหแกบริษัท 
ผูขาย  เนื่องจากไมทราบถึงขอตกลงเรื่องการซื้อขาย และการโอนสิทธิการรับเงินในหนี้ที่เกิดขึ้น  
นอกจากในกรณทีีบ่ริษทัผูขายที่เกิดลมละลาย ซึ่งจะตองมีการแจงสิทธิการรับเงินในหนี้นั้น ๆ

ถาม  การท ําแฟคตอริง่ภายในประเทศมีข้ันตอนอยางไร
ตอบ  ข้ันตอนการท ําแฟคตอริง่ที่สํ าคัญมีดังนี้

1.  การคัดเลือกบัญชีลูกหนี้ (Selection)  เปนการคัดเลือกบัญชีลูกหนี้ที่แฟคเตอรจะรับแฟค
ตอร่ิง โดยจะพจิารณาที่ระดับความเสี่ยงของบัญชีลูกหนี้ใหอยูในเกณฑที่ยอมรับได โดยบัญชีลูกหนี้
ดังกลาวตองเปนลูกหนี้ที่มีคุณภาพ

2.  การแจงใหทราบ (Notification)  เมือ่คัดเลือกบัญชีลูกหนี้แลว แฟคเตอรจะแจงไปยังลูก
หนีร้ายที่นํ ามาท ําแฟคตอริง่ใหทราบวา บัญชีลูกหนี้ดังกลาวไดมีการทํ าแฟคตอริง่แลว และไดมีการ
โอนการช ําระเงินจากบริษัทผูขายสินคามาเปนแฟคตอริง่แลว ดังนั้นเมื่อครบกํ าหนดการชํ าระเงิน ลูก
หนีจ้ะตองนํ าเงินมาชํ าระโดยตรงกับแฟคเตอร  อยางไรก็ดี  ในบางครั้งลูกหนี้อาจไมทราบถึงการที่มี
การนํ าบัญชีไปท ําแฟคตอริง่  ลูกหนีอ้าจจะยังคงติดตอชํ าระเงินกับบริษัทผูขายสินคาอยางเดิม  ดัง

2) ขายใบกํ ากับสินคา/
     บิลการคา

3) ตรวจสอบการรับ
     สินคา/บริการ

     4) ใหเงินทุนอาจจะเต็มจํ านวน
          หรือบางสวนของมูลคาหนี้

5)  เรียกชํ าระเงินเมื่อ
      ครบกํ าหนดหนี้



นัน้นอกจากแฟคเตอรจะแจงใหลูกหนี้ทราบแลว  บริษัทผูขายสินคาควรจะแจงดวย  เพราะลูกหนี้
เกรงวาแฟคเตอรจะหลอกลวง

3.  เงนิสํ ารองของแฟคเตอร (Factor’s Reserve)  จะก ําหนดเปนรอยละของมูลคาบัญชีที่ตก
ลงท ําแฟคตอริง่เพือ่เปนการลดความเสี่ยง  ถาหากการทํ าแฟคตอริ่งไมมีการเกิดหนี้สูญเงินสํ ารองดัง
กลาวกจ็ะจายคนืใหแกผูขายสินคา ปกติมันจะกํ าหนดไวประมาณ 5-10 เปอรเซ็นตของวงเงินแฟคตอ
ร่ิง

4.  วนัชํ าระเงิน (Payment Dates)  บริษทัแฟคตอริ่งจะมีการกํ าหนดวันจายชํ าระเงินใหแก
บริษัทผูขายสินคาก็ตอเมื่อบัญชีลูกหนี้ดังกลาวถึงกํ าหนดวันชํ าระคืน หรือสามารถเรียกเก็บเงินจาก
ลูกหนีไ้ดข้ึนอยูกับวาวันใดมาถึงกํ าหนดกอนกัน

5.  เงนิลวงหนาและเงินสวนเกิน (Advance and Surplus) บริษัทแฟคตอริ่งจะตั้งบัญชีลูก
หนี้ที่รับทํ าแฟคตอริ่งมาเปนเสมือนกับเงินฝากธนาคาร และเมื่อบัญชีดังกลาวถึงกํ าหนดชํ าระเงิน 
ก็จะเปลี่ยนเปนบัญชีเงินสดเขาไปทดแทนบัญชีลูกหนี้ ในบางครั้งบริษัทผูขายก็ไมไดสนใจไปรับเงิน
ฝากจากแฟคเตอรเมื่อบัญชีลูกหนี้ถึงกํ าหนดจึงเกิดเงินสวนเกิน (Surplus) ข้ึนที่แฟคเตอร  แตในบาง
กรณี หากแฟคเตอรมกีารจายเงินสํ ารองใหกับบริษัทลูกคาไปกอน  ก็จะมีการเรียกเก็บเงินตามบัญชี
ลูกหนีไ้ดจึงเกิดเงินลวงหนา  (Advance) ซึง่ตรงขามกับเงินสวนเกินและจะมีการคิดดอกเบี้ยในสวนนี้
ดวย

6.  คาใชจายท ําแฟคตอริ่ง (Factoring Commission)  ประกอบดวย
1)  คาธรรมเนียมแฟคตอริ่ง (Factoring Commission) เปนเงินที่แฟคเตอรเรียกเก็บสํ าหรับ

คาใชจายในการบริหาร ปกติจะเก็บประมาณ 1-3 เปอรเซ็นตของมูลคาบัญชีที่จะทํ าแฟคตอริ่ง
2)  คาดอกเบี้ยสํ าหรับกรณีจายเงินลวงหนา (Interest on Advance)  จะคิดในอัตรา 

เงนิกูของลกูคาชั้นดีบวกดวย 2-4  เปอรเซ็นต ซึ่งจะมีผลใหตนทุนหรือคาใชจายในการทํ าแฟคตอริ่ง 
สูงขึ้น

3)  คาดอกเบี้ยสํ าหรับกรณีที่มีเงินสวนเกิน (Interest on surplus)  หากบริษัทผูขายมีเงิน
สวนเกินอยูที่บริษัทแฟคตอริ่งจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรา 0.5 เปอรเซ็นตตอเดือน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ 
ขอตกลงในการท ําแฟคตอริ่ง

ถาม  นอกจากบริการแฟคตอริง่ภายในประเทศแลว  บริการแฟคตอริง่ระหวางประเทศดํ าเนินการ
อยางไร
ตอบ



ประเทศ ก. ประเทศ ข.

              ผูสงออก (บริษัทลูกคา)              ผูนํ าเขา (บริษัทลูกหนี้)

                          นํ าเขา                                                                                   สงออก
                    บริษัทแฟคตอริ่ง                        บริษัทแฟคตอริ่ง

การเปดบัญชีโดยตรงระหวางคูคา  (Open Account)  เปนการขายที่ผูสงออกใหเครดิตแกผู
ซือ้   แตวธินีีม้ีความเสี่ยงสูงหากเศรษฐกิจในประเทศผูซื้อตกตํ่ าหรือกิจการของผูซื้อลมละลาย  ผูสง
ออกอาจไดรับเงินลาชาหรืออาจไมไดรับการชํ าระเงินเลย   แฟคตอริง่จงึเปนรูปแบบบริการใหมที่เขา
มาสนับสนุนการคาในรูปของ Open Account  เพือ่ใหผูสงออกเกิดความมั่นใจในการขาย และลด
ความเสี่ยงเรื่องหนี้สูญ

การใชบริการแฟคตอริง่ระหวางประเทศจะมีบุคคลเขามาเกี่ยวของ 4 ฝายดวยกัน คือ
1. ผูสงออก
2. บริษัทท ําแฟคตอริง่สงออก
3. ผูนํ าเขา
4. บริษัทท ําแฟคตอริง่นํ าเขา

             1.   ผูสงออกจะติดตอและเซ็นสัญญากับบริษัทํ าแฟคตอริง่สงออก  โดยโอนสิทธิใน
ลูกหนีก้ารคาใหบริษัททํ าแฟคตอริ่งสงออกเพื่อทํ าหนาที่เรียกเก็บและทวงถาม

2.   บริษัทท ําแฟตอริง่สงออกจะคัดเลือกบริษัทคูคาที่เปนสมาชิกของ Factoring Chain 
International – FCI  เพือ่เปนบริษัทท ําแฟคตอริง่น ําเขา โดยจะทํ าหนาที่เรียกเก็บและติดตามการ
ช ําระหนี้ในประเทศผูนํ าเขา

3.  บริษัทท ําแฟคตอริง่น ําเขาจะท ําหนาที่วิเคราะหฐานะของผูนํ าเขา และจะตั้งวงเงินประกัน
หนีสู้ญตอผูสงออกที่ทํ าการซื้อขายในลักษณะ Open Account

(1) สินคาและใบกํ ากับสินคา

(3) ชํ าระเงินลวงหนา
(7) รายงานประจํ าเดือน (5) ชํ าระเงิน

(2) สํ าเนา
ใบกํ ากับสินคา

(4) สํ าเนาใบกํ ากับสินคา

(4) สํ าเนาใบกํ ากับสินคา



4.  หลงัจากทีม่กีารตกลงทํ าแฟคตอริ่งผูสงออกจะสงสินคาพรอมทั้งเอกสารและใบกํ ากับสิน
คาไปใหแกผูซื้อในตางประเทศ   พรอมกับสงสํ าเนาใหบริษัททํ าแฟคตอริง่สงออก  หลังจากสินคาถึง
จดุหมายปลายทางและถงึกํ าหนดชํ าระเงิน  บริษัททํ าแฟคตอริ่งนํ าเขาจะทํ าหนาที่ติดตามเรียกเก็บ
เงนิจากผูน ําเขาสงตรงใหกับบริษัททํ าแฟคตอริ่งสงออก  และรับผิดชอบภาระหนี้ตามที่ระบุในสัญญา 
เมื่อบริษัททํ าแฟคตอริ่งสงออกไดรับสํ าเนาเอกสารก็จะจายเงินใหแกผูสงออกทันทีตามวงเงินที่ตกลง
กัน
ถาม  การท ําแฟคตอริง่มปีระโยชนอยางไร
ตอบ   1. ปจจบัุนการแขงขนัทางการคาระหวางประเทศคอนขางรุนแรง  อีกทั้งมีขอจํ ากัดมากมาย
ตามกฎระเบียบของ WTO เกีย่วกบัการสนับสนุนการสงออกของภาครัฐบาล  การใชบริการแฟคตอริ่ง
จงึเปนทางออกที่สํ าคัญ  เพราะถือวาเอกชนเปนผูดํ าเนินการสนับสนุนทางการเงินไมใชจากภาครัฐ 
รัฐบาลของประเทศผูนํ าเขาจึงไมสามารถใชเปนขออางในการกีดกันการนํ าเขา

ยิง่กวานัน้ จากการที่ปจจุบันระบบธนาคารพาณิชยมีการจัดชั้นหนี้เสียเขมงวดมากกวากอน
เกดิวกิฤตเศรษฐกิจป 2540  กลาวคือ หากผูกูไมชํ าระเงินตนและดอกเบี้ยภายใน 3 เดือนก็ถือเปนหนี้
เสีย (NPL) ซึง่ในสมยักอนใชระยะเวลา 12 เดือนเปนเกณฑ  ท ําใหผูกูมีประวัติหนี้เสียภายในระยะ
เวลาทีส้ั่นลง  ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ า  การขายสินคาไมรวดเร็วดังแตกอน    การปลอยสิน
เชือ่เขมงวดขึน้   ส่ิงเหลานี้นาจะเปนปจจัยสงเสริมใหธุรกิจแฟคตอริ่งเขามามีบทบาทมากขึ้นในวง
การธุรกิจ

2.  เครือ่งมอืทางการเงินที่ใชในการทํ าการคาระหวางประเทศในปจจุบันที่สํ าคัญไดแก เล็ต
เตอรออฟเครดิต (Letter of Credit : L/C)  และการเปดบัญชีโดยตรงระหวางคูคา (Open Account) 
ในแงของผูสงออกมีความเชื่อวา L/C เปนหลกัฐานการจายเงินที่เชื่อถือได  เพราะจะไดรับการชํ าระ
เงินเมื่อนํ า  L/C ไปเรียกเกบ็เงนิกบัธนาคาร   แตในทางปฏิบัติแลวอาจไมเปนเชนนั้น  เพราะหาก
เงื่อนไขใน L/C คลาดเคลือ่น  ผูสงออกอาจไมไดรับการชํ าระเงินตามกํ าหนด  หรืออาจไมไดรับการ
ช ําระเงินเลย  นอกจากนี้ การเปด L/C ยงัขาดความตอเนื่องในการใชวงเงิน  เพราะ L/C หนึง่ฉบับใช
ไดกบัการซื้อขายเพียง 1 คร้ังเทานั้น  การเปด L/C มเีงือ่นไขมากและตองมีหลักทรัพยค้ํ าประกัน  ทํ า
ใหผูขอใชบริการตองเสียเวลาและยุงยากในการเดินเรื่องแตละครั้ง  จึงไมเหมาะสมกับธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็ก

ธุรกิจแฟคตอริง่ชวยเสรมิสภาพคลองทางดานการเงินใหกับธุรกิจสงออก โดยสามารถเปลี่ยน
ใบก ํากับสินคาหรือใบวางบิลเปนเงนิสดไดทันที  ทํ าใหธุรกิจมีเงินทุนหมุนเวียนในระบบเร็วขึ้น โดยไม
ตองไปขอกูจากธนาคารพาณิชย  ซึ่งมีเงื่อนไขในการกูและตองมีหลักทรัพยค้ํ าประกัน



3.  ชวยใหผูสงออกสามารถขยายตลาดการคาไดกวางขวางและเร็วขึ้น  โดยไมตองเสียเวลา
รอใหผูนํ าเขาตองเปด L/C กบัธนาคาร   เพราะบริษัทแฟคเตอรจะเขามาเปนผูค้ํ าประกันใหแทน โดย
ใชเวลาทีร่วดเรว็กวามาก  อันจะชวยเพิ่มโอกาสแขงขันทางการคา  ทํ าใหผูสงออกสามารถเสนอขาย
สินคา  โดยมเีงือ่นไขการชํ าระเงินที่จูงใจผูซื้อ กลาวคือ สามารถใหระยะเวลาการชํ าระหนี้ที่ยาวนาน
ข้ึน  เพราะผูสงออกสามารถใชเงินสดหมุนเวียนจากบริษัทแฟคเตอรไดกอนในชวงระหวางรอเรียกเก็บ
เงินจากผูซื้อ

4.   ชวยลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ  เพราะมีบริษัทแฟคเตอรชวยสํ ารวจฐานะการ
เงินของผูซื้อ  ขอมูลการคาดังกลาวจึงทํ าใหผูสงออกสามารถคัดเลือกลูกหนี้การคาไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ บริษัทแฟคเตอรกย็งัท ําหนาที่ค้ํ าประกันความเสี่ยงจากหนี้สูญให  อันชวย
สรางความมั่นใจของผูสงออกในการทํ าการคาในตลาดตาง ๆ

อยางไรกต็าม  จนถึงขณะนี้ธุรกิจนี้ยังไมเปนที่นิยมในประเทศไทย  เพราะการรับรูขอมูลและ
ความเขาใจในธุรกิจนี้ยังไมแพรหลาย   และทางการยังไมไดออกกฎหมายเฉพาะขึ้นมารองรับการ
ประกอบธรุกจิประเภทนี้  หากไดรับการสนับสนุนจากทางการแลว  แฟคตอริ่งจะเปนแหลงเงินทุน
หลกัแหลงทีส่องทีม่คีวามสํ าคัญตอธุรกิจเปนอยางมาก  มิใชเปนเพียงแคแหลงเงินทุนเสริมเทานั้น

ขณะนี้มีบริษัทที่ประกอบธุรกิจแฟคตอริง่หลายบริษัท อาทิ บริษัทสยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง 
บริษัท เอ็มบีเอฟ แฟค เตอรสี จํ ากัด  บริษัทไทยฟารมเมอร เฮลเลอร แฟคตอริง่ จ ํากัด  บริษัทอยุธยา 
อินเตอรเนชั่นแนลแฟคตอริง่ จํ ากัด บริษัท นครหลวงแฟคตอริ่ง จํ ากัด

------------------------
เรียบเรียงจาก บทความ “แฟคตอริ่ง: ธุรกิจรับซื้อบัญชีลูกหนี้การคา”  หนวยวิจัยธนาคารกสิกรไทย พ.ศ.2543


