ท�ำอย่างไร
ให้หมุนเงินได้

ไม่ขาดมือ

แนวทางการเปลีย
่ นบิลเป็นเงินสดง่ายๆ
ด้วยสินเชือ
่ แฟคตอริง
่

(Factoring)
www.leaseit.co.th
ติดตามเทรนด์และอัพเดตความรู้ธุรกิจได้ที่
Facebook : Lease It สินเชื่อธุรกิจ เพื่อนคู่คิด SME
โทรปรึกษาสินเชื่อฟรี : 02-163-4255
Website : www.leaseit.co.th

สมัครสินเชื่อธุรกิจ

Online ได้ที่นี่

เจ้าของธุรกิจทุกคนรูด้ วี า่ การมีเงินสด
หมุนเวียนในกิจการเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่จะ
ท�ำให้ธุรกิจประสบความส�ำเร็จ
ถ้ า การขาดเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นก� ำ ลั ง เป็ น อุ ป สรรคใน
การท�ำงานของคุณ แฟคตอริ่งเป็นทางออกที่จะช่วย
ปลดล็อกให้คุณได้รับเงินก่อนที่จะถึงก�ำหนดการจ่าย
ตามเครดิตเทอม ซึ่งจะท�ำให้คุณสามารถบริหารเงินสด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คู่มือนี้จะอธิบายว่าแฟคตอริ่งคืออะไร
และมีประโยชน์กับธุรกิจคุณอย่างไรบ้าง
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แฟคตอริ่ง คืออะไร ?
แฟคตอริง่ หรือทีเ่ รียกกันอย่างเป็นทางการว่าบริการรับซือ้ หนีก้ ารค้าจะช่วยท�ำให้คณุ เปลีย่ นบิลทีอ่ ยู่

ในมือคุณเป็นเงินสดเพื่อใช้หมุนเวียนได้อย่างง่ายดายภายในเวลา 24 ชั่วโมง ท�ำให้คุณบริหารเงินสดได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องกังวล ให้คุณได้มีเวลาโฟกัสกับการขยายธุรกิจคุณได้อย่างเต็มที่ โดยที่
คุณไม่ต้องกู้ยืมเงินจากธนาคาร
เพียงแค่คณ
ุ น�ำเอกสารทางการค้า เช่น ใบสัง่ ซือ้ ใบวางบิล หรือใบตรวจรับพัสดุของหน่วยงานราชการ
มาเบิกเงินสดกับ ลีซ อิท โดยคุณสามารถแจ้งจ�ำนวนเงินที่คุณต้องการได้ และที่ส�ำคัญในทุกขั้นตอน
การใช้บริการ จะมีเจ้าหน้าที่ของ ลีซ อิท เข้าไปดูแลและให้ค�ำแนะน�ำคุณ พร้อมเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
ให้คุณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
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แฟคตอริ่ง เหมาะกับคุณหรือไม่ ?

ส�ำหรับธุรกิจที่เพิ่งก่อตั้ง

ส�ำหรับธุรกิจที่ต้องการขยาย

ส�ำหรับธุรกิจที่ต้องการแหล่งเงินทุนส�ำรอง

สิ่งที่ท้าทายส�ำหรับบริษัทที่เพิ่งก่อตั้งสร้างเนื้อสร้าง
ตัว คือ การหาแหล่งเงินทุนเพื่อท�ำธุรกิจ บริษัทที่เพิ่ง
เปิดใหม่มักไม่ได้รับการอนุมัติวงเงินกู้จากธนาคาร
ด้วยเหตุผลว่าเปิดบริษัทไม่นานพอ หากคุณก�ำลัง
ประสบปัญหานี้ แฟคตอริ่งเป็นทางออกหนึ่งที่ท�ำให้
คุณเข้าถึงเงินทุนได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้คุณร่นระยะ
เวลาการได้รับช�ำระเงินจากลูกค้าคุณเองได้ คุณก็
สามารถน�ำเงินไปหมุนเวียนลงทุนต่อยอด ปลดล็อก
ปัญหาการกู้เงินจากธนาคารที่ยากล�ำบากได้

หากคุณสามารถบริหารเงินสดได้ ไม่ได้มีปัญหา
สภาพคล่อง แต่มแี ผนการขยายธุรกิจ แฟคตอริง่
สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดความฝัน
ของคุณให้เป็นจริง ให้คณ
ุ พบกับอิสระในการลงทุน
หรื อ ขยายกิ จ การได้ ให้ ธุ ร กิ จ โตเร็ ว ขึ้ น ไปถึ ง
จุดหมายปลายทางได้เร็วกว่า

การเปิดวงเงินแฟคตอริ่ง จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ
รับมือกับปัญหาการหมุนเงินซึ่งในบางครั้งก็มีความ
จ� ำ เป็ น ในการใช้ จ ่ า ยเร่ ง ด่ ว น ส� ำ หรั บ ธุ ร กิ จ ที่ ก ่ อ ตั้ ง
มานาน คุ ณ อาจมี ห รื อ ไม่ มี ว งเงิ น กั บ ธนาคารก็ ไ ด้
และไม่ ไ ด้ มี ป ั ญ หาการบริ ห ารเงิ น สดแต่ ต ้ อ งการหา
แหล่งเงินทุนส�ำรองเพื่อใช้ ในกิจการในกรณีเร่งด่วน
การเปิดวงเงินแฟคตอริ่งเป็นตัวช่วยที่ดี เพียงแค่คุณมี
เอกสารทางการค้า เช่น ใบสั่งซื้อ หรือใบตรวจรับ คุณ
ก็สามารถเบิกเงินสดได้งา่ ยๆ ภายใน 24 ชัว่ โมง โดยไม่มี
ขั้นตอนที่ยุ่งยาก ท�ำให้คุณมีแหล่งเงินส�ำรอง ไม่ต้อง
กังวลในกรณีที่ธุรกิจต้องการเงินหมุนเวียนเร่งด่วน
อีกต่อไป

นอกจากบริการแฟคตอริ่งแล้ว หากคุณมีวงเงินแฟคตอริ่ง คุณยังสามารถใช้บริการสินเชื่ออื่น ๆ
ของ ลีซ อิท ต่อยอดได้อกี ด้วย ไม่วา่ จะเป็นสินเชือ่ เพือ่ สนับสนุนโครงการ (Project Backup Finance)
สินเชื่อเพื่อออกหนังสือค�้ำซองประมูล (Bid Bond & E-Bidding) สินเชื่อลิสซิ่ง (Leasing) หรือ
สินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase) เป็นต้น
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จากใจลูกค้าของเรา
เราเริ่มจากธุรกิจเล็กๆ วันแรกที่มาใช้บริการกับที่ ลีซ อิท
เปิดวงเงินแฟคตอริ่ง 5 ล้านบาท เราใช้บริการแฟคตอริ่ง
มาอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจของเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โชคดีที่เราได้
ลีซ อิท เป็นผูส้ นับสนุนทางการเงินในตอนนัน้ ท�ำให้เราสามารถ
ขยายธุรกิจได้แบบที่เป็นอยู่ในวันนี้
คุณแสงนริ นทร์ ปั จจุบนั ลูกค้าได้รางวัล Thailand Top SME Awards
และมี ยอดรายได้เติ บโตขึ้นกว่า 30%
จากวันแรกทีใ่ ช้บริ การแฟคตอริ่ งกับลีซ อิ ท

ผมเริ่มต้นท�ำธุรกิจมานาน และเห็นโอกาสในการขยายกิจการเสมอ ถึงแม้ว่าจะ
เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจหลากหลาย แต่การหาเงินมาลงทุนก็ยังคงเป็นเรื่องยาก
เมื่อทีมงานของ ลีซ อิท เข้ามา ผมเริ่มต้นจากการใช้บริการแฟคตอริ่ง หลังจาก
นั้นก็ต่อยอดใช้บริการสินเชื่ออื่น ๆ ของ ลีซ อิท ทั้งสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ
(Project Backup Finance) และสินเชื่อเพื่อออกหนังสือค�้ำประกันซองประมูล
(Bid Bond) ท�ำให้ผมสามารถวางแผนการลงทุนได้ชัดเจนและทันท่วงที และ
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้”
คุณชาญชัย : เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิ จอยู่เสมอและให้ความไว้วางใจลีซ อิ ท เป็ นผูส้ นับสนุนทางการ
เงิ นเพือ่ ต่อยอดธุรกิ จ ปั จจุบนั ลูกค้าท�ำธุรกิ จเทรดดิ้ งกับหน่วยงานราชการ และธุรกิ จออร์ กาไนเซอร์
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แฟคตอริ่ง มีขั้นตอนอย่างไร?
สินเชื่อแฟคตอริ่งของลีซ อิท สามารถช่วยให้คุณได้รับเงินสูงสุดถึง 90%* ของมูลค่าเอกสารหรือ
ใบตรวจรับภายในระยะเวลา 24 ชม. และเมือ่ ครบเครดิตเทอม คุณจะได้รบั ส่วนต่างทีเ่ หลือ (Reserve)
เช่น อีก 10% ที่เหลือหลังจากที่ลูกค้าของคุณช�ำระเงิน โดยขั้นตอนการเบิกเงินหรือรับซื้อหนี้
การค้า ลีซ อิท จะหักดอกเบีย้ ซึง่ คิดตามจ�ำนวนวันตามระยะเวลาเครดิตเทอมและหักค่าธรรมเนียมต่างๆ
ไว้ก่อน และหากลูกค้าของคุณจ่ายเงินก่อนหรือหลังก�ำหนดช�ำระ จะมีการหักหรือจ่ายคืนดอกเบี้ย
ให้คุณตอนคืนเงินส่วนต่าง (Reserve) ที่เหลือ
ลีซ อิท จะท�ำหน้าทีจ่ ดั เก็บหนีก้ ารค้าให้คณ
ุ เมือ่ ถึงก�ำหนดช�ำระเงิน โดยลูกค้าจะต้องโอนสิทธิการรับเงิน
ให้ ลีซ อิท และลีซ อิท จะเป็นผู้รับช�ำระเงินจากลูกค้าของท่านโดยตรง
* อัตราการรับซื้อจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ลีซ อิท

ขั้นตอนการใช้บริการแฟคตอริ่ง

เมือ่ คุณด�ำเนินการส่งมอบสินค้าหรือบริการกับทางคูค่ า้ ของคุณ ทีเ่ ป็นหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ เสร็จสิ้นเรียบร้อย
£

ขออนุมัติวงเงินแฟคตอริ่ง
พร้อมน�ำบัญชีลูกหนี้การค้า
แต่ละรายมาเสนอ
โดยจัดเตรียมเอกสาร
เช่น ใบ PO ใบวางบิล
ใบตรวจรับงาน
มาให้ทาง ลีซ อิท พิจารณา
อนุมัติวงเงิน
เพื่อเตรียมการรับซื้อบิล
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ทาง ลีซ อิท
ตรวจสอบสภาพหนี้
และด�ำเนินการ
โอนสิทธิการรับเงิน

ลีซ อิท
ให้เงินกับลูกค้า

ตามอัตราการรับซื้อ

ภายใน 24 ชม.

ลีซ อิท

เรียกเก็บเงินกับลูกหนี้
เมื่อครบก�ำหนด

ลีซ อิท

จ่ายเงินคืนส่วนต่าง
(Reserve)
ให้กับลูกค้า

สิ่งที่คุณจะได้รับ
จากการใช้บริการแฟคตอริ่ง (Factoring) คืออะไร?
ช่วยคุณไม่ต้องกังวลกับการช�ำระเงินที่ยาวนานและก�ำหนดเวลาใน
การช�ำระที่ ไม่แน่นอน ท�ำให้คุณวางแผนการลงทุนและใช้จ่ายในธุรกิจได้
แม่นย�ำ มีเงินทุน หมุนเวียน พร้อมรับโอกาสใหม่ๆ ให้ธุรกิจคุณ
ท�ำให้คุณหมุนเงินได้โดยไม่ขาดมือและไม่ต้องก่อหนี้ เนื่องจากสินเชื่อ
แฟคตอริ่ง เป็นการใช้เงินของคุณเองที่จะได้รับในอนาคต ดังนั้นคุณจะ
ไม่มีหนี้ในงบการเงินคุณ
ให้คุณโฟกัสกับการท�ำธุรกิจโดยไม่ต้องยุ่งวุ่นวายกับกระบวนการ
วางบิลและเก็บเงิน เพราะ ลีซ อิท จะเป็นผู้วางบิลและเก็บหนี้ให้กับคุณ
คุณจึงมีทรัพยากรและเวลาไปบริหารจัดการธุรกิจในส่วนที่ส�ำคัญกว่า
ให้คุณรู้จักกับคู่ค้าของคุณดียิ่งขึ้น คุณสามารถเช็คเครดิตของคู่ค้าได้ที่
ลีซ อิท เพราะเราบริการตรวจเช็คความสามารถในการช�ำระเงินของคู่ค้า
ของคุณ ให้คุณสามารถเลือกท�ำธุรกิจกับลูกค้าที่คุณมั่นใจ
คุณสามารถเจรจาต่อรองกับส่วนลดกับ Supplier ของคุณได้ หากคุณ
มีการบริหารเงินสดที่ดีขึ้น คุณก็จะสามารถต่อรองกับ Supplier เพื่อให้ ได้
ต้นทุนที่ถูกลงจากการจ่ายช�ำระค่าสินค้าเป็นเงินสด
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค�้ำประกันในการเปิดวงเงินแฟคตอริ่ง คุณสามารถ
เก็ บ หลั ก ทรั พ ย์ ที่ มี ไ ปใช้ ใ นการเปิ ด วงเงิ น กั บ ธนาคารหรื อ ไว้ ใ ช้ ใ น
กรณีอื่น ๆ
ได้ค�ำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางการเงินจากเรา เจ้าหน้าที่ของเรา
จะคอยให้ ค� ำ แนะน� ำ และเป็ น ที่ ป รึ ก ษาทุ ก ขั้ น ตอน เพื่ อ ให้ คุ ณ ได้ รั บ สิ่ ง ที่
ดีที่สุด
สามารถต่อยอดไปใช้สินเชื่ออื่นๆ ของลีซ อิทได้ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อ
สนับสนุนโครงการ (Project Backup Finance) สินเชื่อเพื่อค�้ำประกันซอง
ประมูล (Bid Bond) สินเชื่อ Leasing & Hire Purchase เป็นต้น
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คุณสมบัติและเอกสารที่ต้องใช้ในการเปิดวงเงินแฟคตอริ่ง

คุณสมบัติ
ผู้ประกอบการที่ท�ำธุรกิจจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล
• กิจการร่วมค้า
• กิจการค้าร่วม
• ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด (หจก.)
• บริษัทจ�ำกัด (บจก.)
• บริษัทจ�ำกัดมหาชน (บมจ.)
ผู้ประกอบการที่มีลูกหนี้การค้า*
เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนขนาดใหญ่
* ลูกหนี้การค้า หรือ ลูกหนี้ (Account Receivable) คือ ผู้ที่ลูกค้าได้ท�ำงานส่งมอบสินค้า
หรือบริการให้ โดยลูกค้าได้ให้ระยะเวลาการรอคอยการช�ำระเงิน (Credit Term) กับลูกหนี้
เช่น Credit Term 30 วัน หรือ 45 วัน เป็นต้น

เอกสารที่ใช้ในการเปิดวงเงินแฟคตอริ่ง
เอกสารบริษัททั่วไป
• ทะเบียนบ้าน (กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
• บัตรประชาชน (กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
• ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม (ถ้ามี)
• หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
• ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
• รายการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (บอจ. 3)
• หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ. 2)
• ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)
• รายงานข้อมูลเครดิต (รายงานเครดิตบูโร) ของบริษัทและกรรมการ (ถ้ามี)
• เอกสารแนะน�ำบริษัท (Company Profile) เช่น ประวัติบริษัท
และประวัติกรรมการ (ถ้ามี)
เอกสารแสดงฐานะการเงินและรายได้ของบริษัท
• บัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
• งบการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี (กรณีเปิดไม่ถึง 3 ปี ส่งเท่าที่มีถึงปีปัจจุบัน)
• แบบ ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน
• สรุปรายงานภาษีซื้อ -ภาษีขาย ย้อนหลัง 6 เดือน
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
• ตัวอย่างงานสัญญาซื้อขาย/สัญญาติดตั้ง หรือสัญญาอื่นๆ ที่ผ่านมา
เช่น สัญญางาน ส�ำเนาใบสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงิน
• ตัวอย่างงานใหม่ ที่จะต้องการสินเชื่อ เช่น ใบสั่งซื้อ ใบตรวจรับงาน
ใบวางบิล สัญญาปัจจุบัน
• ชุดเอกสารตัวอย่างการวางบิลและวิธีการเก็บเงินของลูกหนี้ที่จะน�ำมาขาย
		 พร้อมแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนลูกหนี้ของ ลีซ อิท
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เกี่ยวกับเรา
ลีซ อิท มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมายในทุกขั้นตอนการท�ำงาน
โดยเราได้มีการเจาะจงออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า SMEs ในทุกสถานการณ์
ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อออกค�้ำประกันซองประมูล (Bid Bond & E-Bidding) สินเชื่อเพื่อสนับสนุน
โครงการ (Project Backup Finance) สินเชื่อลิสซิ่ง (Leasing) & สินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase) และรองรับ
บริการการรับซื้อหนี้ทางการค้า (Factoring) เพื่อให้คุณสร้างโอกาสให้ธุรกิจคุณเติบโตได้อย่างเต็มที่โดยไม่มี
ข้อจ�ำกัดทางการเงินอีกต่อไป

SMEs โตเร็วกับ ลีซ อิท
•
•
•
•

อนุมัติเร็ว
ให้วงเงินสูง เพียงพอต่อความต้องการลูกค้า
ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน
มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินครบวงจร มีสินเชื่อที่มั่นใจว่าจะตอบโจทย์ลูกค้า
ได้ตั้งแต่เริ่มการท�ำงานจนจบการท�ำงาน
• ทีมงานของเราเป็นเสมือนที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่ลูกค้า
(True Financial Partner) ซึ่งสามารถให้ค�ำแนะน�ำทางการเงินให้
ลูกค้าได้อีกด้วย

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจบริการของเรา
02-163-4260
095-783-1595
สมัครสินเชื่อธุรกิจออนไลน์ ได้ที่ www.leaseit.co.th
ติดตามเทรนด์และอัพเดตความรู้ธุรกิจ ได้ที่
Lease It สินเชื่อธุรกิจ เพื่อนคู่คิด SME
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บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

