แฟคตอริ่ง : ธุรกิจรับซื้อบัญชีลูกหนี้การคา
ถาม แฟคตอริ่งคืออะไร
ตอบ แฟคตอริ่ง (Factoring) คือ การซื้อขายลูกหนี้ทางการคา โดยมีบริษัทแฟคเตอร (Factor) ทํา
หนาทีร่ บั ซือ้ บัญชีลกู หนี้การคาในรูปของใบกํากับสินคาประเภทตาง ๆ จากผูขายสินคา ผูขายสินคา
จะโอนสิทธิบัญชีลูกหนี้การคาที่เกิดจากการขายสินคาเปนเงินเชื่อไปใหกับบริษัทแฟคเตอร ขณะ
เดียวกันบริษัทแฟคเตอรก็จะจายเงินใหแกผูขายสินคาที่ไดโอนสิทธิบัญชีลูกหนี้การคาดังกลาวให
โดยบริษัทแฟคเตอรอาจจะจายเต็มจํานวนหรือบางสวนตามแตตกลงกัน พรอมกันนั้นก็จะคิดสวน
ลดและคาธรรมเนียมในการบริหารบัญชีลูกหนี้ ควบคุมการเรียกเก็บหนี้ตามบัญชีเมื่อครบกําหนด
ชําระ และรับผิดชอบตอหนี้สูญตามมูลคาของการขายสินคาเปนเงินเชื่อที่อาจเกิดขึ้น
การทําแฟคตอริง่ มีผเู กี่ยวของ 3 ฝาย คือ
1. บริษัทผุร ับซื้อลูกหนี้ เรียกวา บริษัท แฟคตอริ่ง (Factoring Company) หรืออาจเรียกวา
แฟคเตอร
2. บริษทั ผูข ายสินคาเงินเชื่อและขายลูกหนี้ที่เกิดจากการขายสินคาเงินเชื่อนั้น เรียกวา ผูขาย
(Client)
3. บริษทั ผูซ อื้ สินคาเงินเชื่อ และเปนลูกหนี้ที่หนี้จะถูกขายใหกับแฟคเตอร เรียกวา บริษัทลูก
หนี้ (Customer)
ระยะเวลาของการทําแฟคตอริง่ จะเปนชวงสั้น ๆ ประมาณ 7-180 วัน การใหบริการของ
บริษัทแฟคตอริ่งแบงออกเปนได 2 ระดับ คือ การใหบริการระดับภายในประเทศ (Domestic
Factoring) กรณีนบี้ ริษัทผูซื้อและผูขายสินคาจะอยูในประเทศเดียวกัน
และการใหบริการระดับ
ระหวางประเทศ (International Factoring) ทีผ่ ซู อื้ กับผูขายสินคาจะอยูคนละประเทศ
ถาม แฟคตอริง่ แบงเปนกี่ประเภท
ตอบ ธุรกิจแฟคตอริง่ แบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ โดยพิจารณาจากระดับความรับผิดชอบในดานการ
บริหารหนี้และระดับความเสี่ยง ดังนี้
1. Disclosed Factoring เปนการตกลงซื้อขายและโอนสิทธิลูกหนี้การคาอยางเปดเผย
โดยจะมีการแจงใหลูกหนี้การคาทราบถึงการซื้อขายและการโอนสิทธิดังกลาว ซึ่งแบงยอยเปนหลาย
แบบ คือ
1) Without Recourse Factoring หรือ Full Factoring เปนการใหบริการเกี่ยวกับ
ลูกหนีค้ รบวงจร ตั้งแตการบริการบัญชีลูกหนี้ การเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ จนกระทั้งถึงการรับภาระ
หนีส้ ญ
ู ซึง่ การซือ้ ลูกหนี้ประเภทนี้แฟคตอรจะจายเงินใหกับบริษัทผูขายทันที และสวนใหญบริษัทผู

ขายที่มีฐานะและประวัติการดําเนินงานดีเชนเดียวกับลูกหนี้ที่มีคุณภาพ จึงจะมีโอกาสไดรับการ
เสนอบริการประเภทนี้จากแฟคเตอร
2) With Recourse Factoring เปนบริการที่คลายกับ Without Recourse Factoring ยก
เวนในการรับภาระที่เกิดจากการผิดเวลาการรับชําระหนี้ หรือภาระหนี้สูญ โดยในกรณีที่มีปญหาดัง
กลาวเกิดขึ้น แฟคตอรมสี ทิ ธิเรียกรองบริษัทผูขายใหชําระหนี้แทนลูกหนี้รายนั้น ๆ ไดโดยจะตองมี
การกําหนดเงื่อนไขหรือระยะเวลาที่จะชําระคืนไวในสัญญาดวย ซึ่งกรณีนี้แฟคตอรมักจะเสนอบริการ
แกผขู ายทีม่ ฐี านะการเงินดี เพื่อปองกันปญหาการเกิดหนี้สูญ หรือผิดเวลาในการรับชําระหนี้
3) Bulk Factoring บริการประเภทนี้ใหเฉพาะดานการกูยืมเงินที่จายสําหรับคาซื้อ
ลูกหนี้การคาแกผูขายอยางเดียวเทานั้น สวนดานการบริหารบัญชีลูกหนี้ การติดตามเรียกชําระหนี้
และการรับผิดชอบตอหนี้สูญจะตองเปนภาระตกอยูกับบริษัทผูขาย อยางไรก็ตาม ลูกหนี้ยังคงตอง
ชําระหนี้ใหแกบริษัทแฟคตอริ่งตามเงื่อนไขการโอนสิทธิ
4) Agency Factoring บริษัทแฟคตอริ่งจะเปนผูจายเงินซื้อลูกหนี้การคาและจะรับ
ผิดชอบเฉพาะภาระหนี้สูญ สวนการบริหารบัญชีลูกหนี้และการเรียกเก็บหนี้เปนความรับผิดชอบของ
ผูข าย โดยเฉพาะการเรียกเก็บนั้น บริษัทผูขายจะทําในฐานะตัวแทนของบริษัทแฟคตอริ่งโดยเงินที่
เก็บจากลูกหนี้ไดใหนําสงหรือชําระโดยตรงตอแฟคเตอร
5) Maturity Factoring เปนแฟคตอริง่ ทีบ่ ริการเกือบสมบูรณแบบ มีลักษณะใกลเคียงกับ
Full Factoring กลาวคือ บริษัทแฟคตอริง่ ใหบริการตาง ๆ ไมวาจะเปนการบริหารบัญชีลูกหนี้ การ
ติดตามเรียกชําระหนี้ การรับภาระหนี้สูญ และมีการโอนสิทธิการรับเงินในหนี้นั้นจากบริษัทลูกคาให
กับบริษัทแฟคตอริ่ง แตในกรณีนั้นบริษัทแฟคตอริง่ จะไมชําระเงินใหกับบริษัทลูกคาทันที แตจะ
ชําระใหเมื่อบริษัทแฟคตอริ่งเรียกชําระเงินจากบริษัทลูกหนี้ไดแลว หรือเมื่อหนี้ครบกําหนดชําระ
บริษัทลูกคาที่เลือกทําแฟคตอริง่ แบบนีม้ กั เปนกิจการขนาดเล็ก มีจุดมุงหมายเพื่อประหยัดคาใชจาย
การบริหารบัญชีลูกหนี้และการติดตามเรียกชําระหนี้
2. Confidential Factoring หรือ Non-Notification เปนการทําแฟคตอริง่ ระหวางบริษัท
แฟคตอริง่ และบริษทั ผูขาย โดยที่บริษัทลูกหนี้ไมไดรับแจงใหทราบถึงการตกลงซื้อขาย และการโอน
กรรมสิทธิ์การรับเงินในหนี้นั้น แฟคตอริง่ แบบนี้แบงออกได 2 ประเภท คือ
1) Invoice Discounting Factoring การทําแฟคตอริง่ ประเภทนี้ บริษัทแฟคเตอรจะรับซื้อ
และรับโอนสิทธิการรับเงินในหนี้จากบริษัทลูกคาโดยชําระเงินใหกับบริษัทผูขาย โดยชําระเงินใหกับ
บริษทั ผูข ายทันที แตไมเต็มมูลคาทั้งหมด อาจจะชําระ 70-80 เปอรเซ็นตของมูลคาหนี้ สวนความรับ
ผิดชอบในการบริหารบัญชีลูกหนี้ การติดตามเรียกชําระหนี้ และความรับผิดชอบตอหนี้สูญเปนภาระ
ของบริษทั ผูข าย ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทลูกหนี้ไมไดรับทราบถึงการโอนสิทธิการรับเงินในหนี้นั้น

1) สงสินคา / ใหบริการ

ผูขาย
(Client)

2) ขายใบกํากับสินคา/
บิลการคา

4) ใหเงินทุนอาจจะเต็มจํานวน
หรือบางสวนของมูลคาหนี้

บริษัทแฟคตอริ่ง
(Factoring Company)

3) ตรวจสอบการรับ
สินคา/บริการ

ลูกหนี้
(Customer)

5) เรียกชําระเงินเมื่อ
ครบกําหนดหนี้

2) Undisclosed Factoring มีลกั ษณะคลายกับ Invoice Discounting Factoring
ตางกันที่การทําแฟคตอริ่งแบบ Undisclosed นีบ้ ริษัทแฟคเตอรจะรวมรับผิดชอบตอหนี้สูญเปน
บางสวนตามแตจะตกลงกับบริษัทผูขาย สวนที่เหลือบริษัทผูขายจะรับภาระไว การที่บริษัทแฟค
เตอรเขามารวมรับผิดชอบตอหนี้สูญก็เพื่อเปนการแบงเบาภาระความเสี่ยงของบริษัทผูขาย ขณะ
เดียวกันก็ยงั คงใหบริษัทลูกคารับภาระหนี้สูญบางสวนรวมดวย เพื่อเปนการกระตุนใหบริษัทลูกคามี
ความสนใจในการติดตามเรียกชําระ รวมทั้งใหมีการพิจารณาการปลอยเครดิตทางการคาอยางมีประ
สิทธิภาพ
การทํ าแฟคตอริ่งทั้งสองประเภทนี้ บริษัทลูกหนี้จะยังคงสั่งชํ าระหนี้ใหแกบริษัท
ผูขาย เนื่องจากไมทราบถึงขอตกลงเรื่องการซื้อขาย และการโอนสิทธิการรับเงินในหนี้ที่เกิดขึ้น
นอกจากในกรณีทบี่ ริษทั ผูขายที่เกิดลมละลาย ซึ่งจะตองมีการแจงสิทธิการรับเงินในหนี้นั้น ๆ
ถาม การทําแฟคตอริง่ ภายในประเทศมีขั้นตอนอยางไร
ตอบ ขัน้ ตอนการทําแฟคตอริง่ ที่สําคัญมีดังนี้
1. การคัดเลือกบัญชีลูกหนี้ (Selection) เปนการคัดเลือกบัญชีลูกหนี้ที่แฟคเตอรจะรับแฟค
ตอริง่ โดยจะพิจารณาที่ระดับความเสี่ยงของบัญชีลูกหนี้ใหอยูในเกณฑที่ยอมรับได โดยบัญชีลูกหนี้
ดังกลาวตองเปนลูกหนี้ที่มีคุณภาพ
2. การแจงใหทราบ (Notification) เมือ่ คัดเลือกบัญชีลูกหนี้แลว แฟคเตอรจะแจงไปยังลูก
หนีร้ ายที่นํามาทําแฟคตอริง่ ใหทราบวา บัญชีลูกหนี้ดังกลาวไดมีการทําแฟคตอริง่ แลว และไดมีการ
โอนการชําระเงินจากบริษัทผูขายสินคามาเปนแฟคตอริง่ แลว ดังนั้นเมื่อครบกําหนดการชําระเงิน ลูก
หนีจ้ ะตองนําเงินมาชําระโดยตรงกับแฟคเตอร อยางไรก็ดี ในบางครั้งลูกหนี้อาจไมทราบถึงการที่มี
การนําบัญชีไปทําแฟคตอริง่ ลูกหนีอ้ าจจะยังคงติดตอชําระเงินกับบริษัทผูขายสินคาอยางเดิม ดัง

นัน้ นอกจากแฟคเตอรจะแจงใหลูกหนี้ทราบแลว บริษัทผูขายสินคาควรจะแจงดวย เพราะลูกหนี้
เกรงวาแฟคเตอรจะหลอกลวง
3. เงินสํารองของแฟคเตอร (Factor’s Reserve) จะกําหนดเปนรอยละของมูลคาบัญชีที่ตก
ลงทําแฟคตอริง่ เพือ่ เปนการลดความเสี่ยง ถาหากการทําแฟคตอริ่งไมมีการเกิดหนี้สูญเงินสํารองดัง
กลาวก็จะจายคืนใหแกผูขายสินคา ปกติมันจะกําหนดไวประมาณ 5-10 เปอรเซ็นตของวงเงินแฟคตอ
ริ่ง
4. วันชําระเงิน (Payment Dates) บริษทั แฟคตอริ่งจะมีการกําหนดวันจายชําระเงินใหแก
บริษัทผูขายสินคาก็ตอเมื่อบัญชีลูกหนี้ดังกลาวถึงกําหนดวันชําระคืน หรือสามารถเรียกเก็บเงินจาก
ลูกหนีไ้ ดขนึ้ อยูกับวาวันใดมาถึงกําหนดกอนกัน
5. เงินลวงหนาและเงินสวนเกิน (Advance and Surplus) บริษัทแฟคตอริ่งจะตั้งบัญชีลูก
หนี้ที่รับทําแฟคตอริ่งมาเปนเสมือนกับเงินฝากธนาคาร และเมื่อบัญชีดังกลาวถึงกําหนดชําระเงิน
ก็จะเปลี่ยนเปนบัญชีเงินสดเขาไปทดแทนบัญชีลูกหนี้ ในบางครั้งบริษัทผูขายก็ไมไดสนใจไปรับเงิน
ฝากจากแฟคเตอรเมื่อบัญชีลูกหนี้ถึงกําหนดจึงเกิดเงินสวนเกิน (Surplus) ขึ้นที่แฟคเตอร แตในบาง
กรณี หากแฟคเตอรมกี ารจายเงินสํารองใหกับบริษัทลูกคาไปกอน ก็จะมีการเรียกเก็บเงินตามบัญชี
ลูกหนีไ้ ดจึงเกิดเงินลวงหนา (Advance) ซึง่ ตรงขามกับเงินสวนเกินและจะมีการคิดดอกเบี้ยในสวนนี้
ดวย
6. คาใชจายทําแฟคตอริ่ง (Factoring Commission) ประกอบดวย
1) คาธรรมเนียมแฟคตอริ่ง (Factoring Commission) เปนเงินที่แฟคเตอรเรียกเก็บสําหรับ
คาใชจายในการบริหาร ปกติจะเก็บประมาณ 1-3 เปอรเซ็นตของมูลคาบัญชีที่จะทําแฟคตอริ่ง
2) คาดอกเบี้ยสําหรับกรณีจายเงินลวงหนา (Interest on Advance) จะคิดในอัตรา
เงินกูข องลูกคาชั้นดีบวกดวย 2-4 เปอรเซ็นต ซึ่งจะมีผลใหตนทุนหรือคาใชจายในการทําแฟคตอริ่ง
สูงขึ้น
3) คาดอกเบี้ยสําหรับกรณีที่มีเงินสวนเกิน (Interest on surplus) หากบริษัทผูขายมีเงิน
สวนเกินอยูที่บริษัทแฟคตอริ่งจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรา 0.5 เปอรเซ็นตตอเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ขอตกลงในการทําแฟคตอริ่ง
ถาม นอกจากบริการแฟคตอริง่ ภายในประเทศแลว บริการแฟคตอริง่ ระหวางประเทศดําเนินการ
อยางไร
ตอบ

ประเทศ ก.

ประเทศ ข.

ผูส งออก (บริษัทลูกคา)

(2) สําเนา
ใบกํากับสินคา

(1) สินคาและใบกํากับสินคา

(3) ชําระเงินลวงหนา

ผูน ําเขา (บริษัทลูกหนี้)

(7) รายงานประจําเดือน

(5) ชําระเงิน

(4) สําเนาใบกํากับสินคา

นําเขา
บริษัทแฟคตอริ่ง

(4) สําเนาใบกํากับสินคา

สงออก
บริษัทแฟคตอริ่ง

การเปดบัญชีโดยตรงระหวางคูคา (Open Account) เปนการขายที่ผูสงออกใหเครดิตแกผู
ซือ้ แตวธิ นี มี้ ีความเสี่ยงสูงหากเศรษฐกิจในประเทศผูซื้อตกตํ่าหรือกิจการของผูซื้อลมละลาย ผูสง
ออกอาจไดรับเงินลาชาหรืออาจไมไดรับการชําระเงินเลย แฟคตอริง่ จึงเปนรูปแบบบริการใหมที่เขา
มาสนับสนุนการคาในรูปของ Open Account เพือ่ ใหผสู งออกเกิดความมั่นใจในการขาย และลด
ความเสี่ยงเรื่องหนี้สูญ
การใชบริการแฟคตอริง่ ระหวางประเทศจะมีบุคคลเขามาเกี่ยวของ 4 ฝายดวยกัน คือ
1. ผูสงออก
2. บริษัททําแฟคตอริง่ สงออก
3. ผูนําเขา
4. บริษัททําแฟคตอริง่ นําเขา
1. ผูส งออกจะติดตอและเซ็นสัญญากับบริษัทําแฟคตอริง่ สงออก โดยโอนสิทธิใน
ลูกหนีก้ ารคาใหบริษัททําแฟคตอริ่งสงออกเพื่อทําหนาที่เรียกเก็บและทวงถาม
2.
บริษัททําแฟตอริง่ สงออกจะคัดเลือกบริษัทคูคาที่เปนสมาชิกของ Factoring Chain
International – FCI เพือ่ เปนบริษัททําแฟคตอริง่ นําเขา โดยจะทําหนาที่เรียกเก็บและติดตามการ
ชําระหนี้ในประเทศผูนําเขา
3. บริษัททําแฟคตอริง่ นําเขาจะทําหนาที่วิเคราะหฐานะของผูนําเขา และจะตั้งวงเงินประกัน
หนีส้ ญ
ู ตอผูสงออกที่ทําการซื้อขายในลักษณะ Open Account

4. หลังจากทีม่ กี ารตกลงทําแฟคตอริ่งผูสงออกจะสงสินคาพรอมทั้งเอกสารและใบกํากับสิน
คาไปใหแกผูซื้อในตางประเทศ พรอมกับสงสําเนาใหบริษัททําแฟคตอริง่ สงออก หลังจากสินคาถึง
จุดหมายปลายทางและถึงกําหนดชําระเงิน บริษัททําแฟคตอริ่งนําเขาจะทําหนาที่ติดตามเรียกเก็บ
เงินจากผูน าเข
ํ าสงตรงใหกับบริษัททําแฟคตอริ่งสงออก และรับผิดชอบภาระหนี้ตามที่ระบุในสัญญา
เมื่อบริษัททําแฟคตอริ่งสงออกไดรับสําเนาเอกสารก็จะจายเงินใหแกผูสงออกทันทีตามวงเงินที่ตกลง
กัน
ถาม การทําแฟคตอริง่ มีประโยชนอยางไร
ตอบ 1. ปจจุบนั การแขงขันทางการคาระหวางประเทศคอนขางรุนแรง อีกทั้งมีขอจํากัดมากมาย
ตามกฎระเบียบของ WTO เกีย่ วกับการสนับสนุนการสงออกของภาครัฐบาล การใชบริการแฟคตอริ่ง
จึงเปนทางออกที่สําคัญ เพราะถือวาเอกชนเปนผูดําเนินการสนับสนุนทางการเงินไมใชจากภาครัฐ
รัฐบาลของประเทศผูนําเขาจึงไมสามารถใชเปนขออางในการกีดกันการนําเขา
ยิง่ กวานัน้ จากการที่ปจจุบันระบบธนาคารพาณิชยมีการจัดชั้นหนี้เสียเขมงวดมากกวากอน
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 กลาวคือ หากผูกูไมชําระเงินตนและดอกเบี้ยภายใน 3 เดือนก็ถือเปนหนี้
เสีย (NPL) ซึง่ ในสมัยกอนใชระยะเวลา 12 เดือนเปนเกณฑ ทําใหผกู ูมีประวัติหนี้เสียภายในระยะ
เวลาทีส่ นั้ ลง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า การขายสินคาไมรวดเร็วดังแตกอน การปลอยสิน
เชือ่ เขมงวดขึน้
สิ่งเหลานี้นาจะเปนปจจัยสงเสริมใหธุรกิจแฟคตอริ่งเขามามีบทบาทมากขึ้นในวง
การธุรกิจ
2. เครือ่ งมือทางการเงินที่ใชในการทําการคาระหวางประเทศในปจจุบันที่สําคัญไดแก เล็ต
เตอรออฟเครดิต (Letter of Credit : L/C) และการเปดบัญชีโดยตรงระหวางคูคา (Open Account)
ในแงของผูสงออกมีความเชื่อวา L/C เปนหลักฐานการจายเงินที่เชื่อถือได เพราะจะไดรับการชําระ
เงินเมื่อนํา L/C ไปเรียกเก็บเงินกับธนาคาร แตในทางปฏิบัติแลวอาจไมเปนเชนนั้น เพราะหาก
เงื่อนไขใน L/C คลาดเคลือ่ น ผูสงออกอาจไมไดรับการชําระเงินตามกําหนด หรืออาจไมไดรับการ
ชําระเงินเลย นอกจากนี้ การเปด L/C ยังขาดความตอเนื่องในการใชวงเงิน เพราะ L/C หนึง่ ฉบับใช
ไดกบั การซื้อขายเพียง 1 ครั้งเทานั้น การเปด L/C มีเงือ่ นไขมากและตองมีหลักทรัพยคํ้าประกัน ทํา
ใหผูขอใชบริการตองเสียเวลาและยุงยากในการเดินเรื่องแตละครั้ง จึงไมเหมาะสมกับธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็ก
ธุรกิจแฟคตอริง่ ชวยเสริมสภาพคลองทางดานการเงินใหกับธุรกิจสงออก โดยสามารถเปลี่ยน
ใบกํากับสินคาหรือใบวางบิลเปนเงินสดไดทันที ทําใหธุรกิจมีเงินทุนหมุนเวียนในระบบเร็วขึ้น โดยไม
ตองไปขอกูจากธนาคารพาณิชย ซึ่งมีเงื่อนไขในการกูและตองมีหลักทรัพยคํ้าประกัน

3. ชวยใหผสู ง ออกสามารถขยายตลาดการคาไดกวางขวางและเร็วขึ้น โดยไมตองเสียเวลา
รอใหผูนําเขาตองเปด L/C กับธนาคาร เพราะบริษัทแฟคเตอรจะเขามาเปนผูคํ้าประกันใหแทน โดย
ใชเวลาทีร่ วดเร็วกวามาก อันจะชวยเพิ่มโอกาสแขงขันทางการคา ทําใหผูสงออกสามารถเสนอขาย
สินคา โดยมีเงือ่ นไขการชําระเงินที่จูงใจผูซื้อ กลาวคือ สามารถใหระยะเวลาการชําระหนี้ที่ยาวนาน
ขึน้ เพราะผูส ง ออกสามารถใชเงินสดหมุนเวียนจากบริษัทแฟคเตอรไดกอนในชวงระหวางรอเรียกเก็บ
เงินจากผูซื้อ
4. ชวยลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ เพราะมีบริษัทแฟคเตอรชวยสํารวจฐานะการ
เงินของผูซื้อ ขอมูลการคาดังกลาวจึงทํ าใหผูสงออกสามารถคัดเลือกลูกหนี้การคาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทแฟคเตอรกย็ งั ทําหนาที่คํ้าประกันความเสี่ยงจากหนี้สูญให อันชวย
สรางความมั่นใจของผูสงออกในการทําการคาในตลาดตาง ๆ
อยางไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ธุรกิจนี้ยังไมเปนที่นิยมในประเทศไทย เพราะการรับรูขอมูลและ
ความเขาใจในธุรกิจนี้ยังไมแพรหลาย
และทางการยังไมไดออกกฎหมายเฉพาะขึ้นมารองรับการ
ประกอบธุรกิจประเภทนี้ หากไดรับการสนับสนุนจากทางการแลว แฟคตอริ่งจะเปนแหลงเงินทุน
หลักแหลงทีส่ องทีม่ คี วามสําคัญตอธุรกิจเปนอยางมาก มิใชเปนเพียงแคแหลงเงินทุนเสริมเทานั้น
ขณะนี้มีบริษัทที่ประกอบธุรกิจแฟคตอริง่ หลายบริษัท อาทิ บริษัทสยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง
บริษัท เอ็มบีเอฟ แฟค เตอรีส จํากัด บริษัทไทยฟารมเมอร เฮลเลอร แฟคตอริง่ จํากัด บริษัทอยุธยา
อินเตอรเนชั่นแนลแฟคตอริง่ จํากัด บริษัท นครหลวงแฟคตอริ่ง จํากัด
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