
บทที ่7 
การวิเคราะหสินเช่ือ 

 
 แหลงท่ีมาของรายไดของธนาคารพาณิชย คือ สวนตางของอัตราดอกเบี้ยระหวางเงินฝาก
กับเงินใหสินเช่ือ โดยเมื่อธนาคารรับฝากเงินมาแลวก็จะนําเงินฝากท่ีไดไปปลอยกู เงินฝากท่ี
ธนาคารรับฝากมาไมวาจะจํานวนเทาใด เม่ือครบกําหนดเวลา ธนาคารก็ตองจายดอกเบ้ียอยาง
ครบถวนใหกับลูกคาผูฝากเงิน แตทางดานเงินกู เม่ือครบกําหนดธนาคารอาจจะไมไดรับชําระหนี้
จากลูกคาเงินกูก็ได ซ่ึงจุดนี้ทําใหธนาคารเกิดความเส่ียงข้ึน ความเส่ียงในการปลอยสินเช่ือของ
ธนาคารเปนสําคัญ เนื่องจากเกี่ยวกับความอยูรอดของธนาคารเลยทีเดียว หากเกิดปญหาหนี้สูญเพียง
รอยละ 10 ของเงินเครดิตท่ีปลอยก็เกินกวาเงินของธนาคารท้ังระบบ นอกจากน้ีธนาคารแหง
ประเทศไทยยังมีบทบาทในเรื่องเงินสดสํารองตามกฎหมาย การปลอยเงินกูแกภาคเอกชนท่ีรัฐบาล
เปนผูกําหนด อาทิสินเช่ือสูชนบท และการท่ีทางธนาคารตองพิจารณาการใหเครดิตอยางรอบคอบ 
ก็เนื่องจากวาหากเกิดปญหาหน้ีสูญกับธนาคาร 1 ราย ธนาคารจะตองหาหนี้ดีๆ จํานวนนับรอยมา
ชดเชยผลตอบแทนท่ีไดรับ จึงจะคุมกับความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน 
 

การพิจารณาใหเครดิต 
 คําวา เครดิต นั้นรวมถึงการใหกูยืม(LENDING) และการคํ้าประกัน (GUARANTEE) 
ดังนั้นการใหเครดิตจึงมีความหมายกวางกวาการใหกูยืม เพราะการใหกูยืมนั้นผูใหกูยืมใหเงินของ
ตนแกผูกูทําการกูโดยตรง แตก็ตองเขารับความเส่ียงในกรณีท่ีธนาคารใหการค้ําประกันนั้นไม
สามารถชําระหนี้ หรือปฏิบัติตามสัญญาท่ีตกลงไวกับอีกบุคคลหนึ่งได กอนท่ีธนาคารพาณิชยจะ
ตัดสินใจใหเครดิตแกลูกคา ธนาคารจะพิจารณาถึงหลักท่ีเรียกวา 3P ดังนี้ 

1. วัตถุประสงคการขอกู (Purpose) 
 วัตถุประสงคการขอกูเปนส่ิงจําเปนท่ีธนาคารจะตองพิจารณา ท้ังนี้เพราะกิจการบางอยาง
ธนาคารไมสนับสนุน กลาวคือ ธนาคารจะสนับสนุนเครดิตท่ีกอใหเกิดผล(Production) ไมใชนําไป
เก็งกําไร (Speculative) นอกจากนี้วัตถุประสงคของลูกคาจะทําใหทางธนาคารรูวาลูกคามีวิธีชําระ
เงินไดอยางไร 

2. การชําระหนี้ (Payment) 
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 การชําระหนี้ เม่ือทราบวัตถุประสงคแลวทางธนาคารก็จะทราบวาลูกคาตองการเงินกู
ประเภทใด ระยะส้ัน หรือระยะยาว และจะมีวิธีการชําระหนี้ไดอยางไร เชน ถาเปนเงินกูระยะส้ัน
สําหรับหมุนเวียน ปกติลูกคาสามารถชําระหนี้ภายในระยะเวลาอันส้ัน เพราะมีลักษณะเปน Self 
Liquidisting Schedule แตถาเปนเงินกูระยะยาวก็ตองใชเวลาที่ยาวนานเปนปในการชําระหนี้ 
เรียกวา Payment Schedule การทําความเขาใจในเร่ืองนี้ จะทําใหผูกูสามารถสรางความเช่ือถือใหกับ
ธนาคารได เพราะธนาคารจะถือเร่ืองความต้ังใจจริง และความสามารถในการชําระหนี้ได ใน
จํานวน และเวลาที่กําหนด 
 3. การปองกันความเส่ียง (Protection) 
 การปองกันความเส่ียง หลังจากท่ีธนาคารพิจารณาถึงจุดประสงค และวิธีการชําระหนี้แลว 
ข้ันตอนตอไปก็ตองพิจารณาถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน ความเส่ียงท่ีวาคือความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ี
ธนาคารจะไมไดรับชําระหนี้ หรือไดรับชําระหนี้ไมเต็มจํานวนภายในระยะเวลาที่กําหนด อยางไรก็
ตามการปองกันความเส่ียงในแงนี้ มิไดหมายถึงหลักประกันเพียงอยางเดียวแตจะพิจารณาถึงความ
เปนไปได และความสามารถในการคุมครองผลประโยชนของธนาคารเอง ในกรณีท่ีเกิดความเส่ียง
จากการท่ีลูกคาไมอาจชําระหน้ีได เชน ถาลูกคาประสบปญหาขาดทุนลูกคาจะหาเงินมาชําระได
เพียงใด มีกําลังความสามารถในการเพ่ิมทุนเพียงใด ถาธนาคารมั่นใจในความสามารถของตัวลูกคา
แลว เร่ืองหลักประกันอาจจะไมสําคัญ แตถาลูกคามีความเส่ียงสูงธนาคารก็ตองใหความสําคัญกับ
หลักประกันมาก แตถาเห็นวาความเส่ียงมีสูงมากก็อาจปฏิเสธการใหเครดิตไป 

เงินกูท่ีมีวัตถุประสงคอยางไรท่ีธนาคารไมสนับสนุน  
 แมวาในระยะหลังๆ ธนาคารพาณิชยจะแขงขันเสนอบริการตลอดจนสินเช่ือชนิดใหมๆ 
เพิ่มข้ึนจากเดิมเปนจํานวนมาก แตก็ยังคงมีเครดิตบางประเภทท่ีธนาคารไมสนับสนุน ซ่ึงมีดังน้ี 
 1. การนําเงินกูของธนาคารไปลงทุน 
 การที่ธนาคารไมสนับสนุนเร่ืองนี้ เนื่องจากเล็งเห็นวาการลงทุนนั้นผูกูจําเปนตองมีเงินทุน 
(Capital) ของตัวเองดวยจํานวนหนึ่ง ถาไมพอจึงคอยมาขอกูเพิ่มเติมจากธนาคาร เพราะถาหาก
ธนาคารปลอยใหกูเพื่อการลงทุนจนหมด เทากับวาผูกูไมตองลงทุนอะไรเลยเพียงแตพึ่งเงินจาก
ธนาคารอยางเดียวก็สามารถดําเนินการได แตอยางไรก็ตามธนาคารอาจพิจารณาใหเปนกรณีพิเศษ
ในบางกรณีเทานั้น 
 2. การกูเพื่อชําระหนี้ 
 ธนาคารไมสนับสนุน เนื่องจากการชําระหนี้ข้ึนอยูกับความสามารถในการจัดหาเงินทุน
ของผูกู ซ่ึงสามารถทําไดโดยการทํากําไร หรือเพ่ิมทุน แตไมควรจะกระทําการชําระหนี้โดยการกูยืม 
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อีก เพราะเทากับวา เปนการกอหนี้ใหมเพื่อนําไปชําระหนี้เกา แตถาธนาคารเห็นวาผูกูจะเปนลูกคาท่ี
ดีของธนาคารในอนาคตก็อาจจะอนุโลมใหเปนกรณีพิเศษ 
 3. การกูยืมเงินไปจายเปนเงินปนผล 
 โดยหลักการแลวไมควรสนับสนุน เพราะเม่ือบริษัทมีกําไรแลวก็ควรจะจายเงินปนผล แตก็
อาจจะมีการยกเวนใหลูกคาบางรายการท่ีแมมีกําไร แตก็อยูในรูปทรัพยสินอ่ืนท่ีไมใชเงินสด ซ่ึง
สามารถเปล่ียนเปนเงินสดไดในภายหลัง 
 4. การนําเงินกูของธนาคารไปปลอยใหผูอ่ืนกูตอ 
 ลูกคาประเภทนี้จะอาศัยชองโหวของความแตกตางระหวางอัตราดอกเบ้ียเงินกูในระบบ
ธนาคารพาณิชยกับอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมนอกระบบมาใชใหเปนประโยชน ซ่ึงเปนส่ิงท่ีธนาคารไม
สนับสนุนอีกท้ังยังมีความเส่ียงสูงดวย 
  

ประเด็นในการพิจารณาการปลอยสินเชื่อของธนาคาร 
 กอนท่ีธนาคารจะตัดสินใจใหเครดิตแกผูขอกูนั้น ธนาคารจะพิจารณาปจจัยเครดิตตอไปนี้ 
 1. ความสามารถในการชําระหนี้ (Capacity) 
 ความสามารถในการชําระหน้ีเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการพิจารณาใหสินเช่ือ ลูกหนี้ท่ีแม
อยากจะชําระหนี้สักเพียงใด หากปราศจากซ่ึงความสามารถในการชําระหนี้แลว ยอมไมเกิดการ
ชําระหนี้ ดังนั้นการใหกูยืม และการใหเครดิตของธนาคารจะตองประเมินความสามารถในการชําระ
หนี้ของลูกหนี้เปนประเภทตางๆ ดังนี้ 
 1.1 ความสามารถในการชําระหนี้ของบุคคลธรรมดา การประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี้ของบุคคลธรรมดา พิจารณาไดจากขอมูลตอไปนี้ 
 รายไดประจํา หมายถึง เงินเดือน และรายไดอ่ืน ความสามารถในการชําระหนี้ใน
ระยะเวลาท่ีตอเนื่องข้ึนอยูกับเงินเดือน และรายไดท่ีไดรับอยางสม่ําเสมอ และความสามารถนํา
รายไดนั้นมาใชสวนหนึ่งเพื่อการชําระหน 
     ความสามารถในการหารายไดจะช้ีใหเห็นความแนนอนของรายไดอันนํามาสูการชําระ
หนี้ในอนาคต พิจารณาไดจากลักษณะของงานท่ีทํา พื้นความรูความสามารถในการทํางาน สุขภาพ 
ความม่ันคงในการทํางาน และความกาวหนาในการทํางาน 
 หนี้สินท่ีมีอยู หมายถึง ภาระผูกพันท่ีมีอยูเดิม 
 รูปแบบของการใชจาย หมายถึง ภาวะท่ีผูมีรายไดจะตองรับผิดชอบกอนท่ีจะเหลือ
รายไดเพื่อการชําระหนี้ พิจารณาไดจากฐานะการสมรส ขนาดครอบครัว และระดับการครองชีพ 
เม่ือทราบรายได ความแนนอนของรายได หนี้สินเดิม และรูปแบบของการใชจายแลว สวนท่ีเหลือ
จะเปนเคร่ืองคุมครองรายจายชําระหนี้แกธนาคาร 
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 1.2 ความสามารถในการชําระหนี้ของธุรกิจ พิจารณาไดจาก อัตราสวนทางการเงิน ดังนี้ 
        - อัตราสภาพคลอง (Liquidity Ratio) 
        - อัตราสวนหนี้สิน และความคุมครองรายจายประจํา (Dept and Converage Ratio) 
        - อัตราสวนความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) 
        - อัตราสวนความเจริญเติบโต และอ่ืนๆ (Growth and Others) 

 2. ความเต็มใจชําระหนี้ และอุปนิสัย (Character) 
 ขอนี้ถือวาสําคัญเปนอันดับแรก เพราะแมวาปจจัยท่ีเหลือจะดี แตถาลูกคาหรือลูกหนี้ 
ขาดความซ่ือสัตย ความจริงใจแลว ก็ยอมมีโอกาสเกิดหนี้สูญแกทางธนาคารมาก ปกติแลวถาเปน
ลูกคารายใหมธนาคารจะดูถึงช่ือเสียง ฐานะการศึกษา อุปนิสัยครอบครัว ความซ่ือสัตย การที่จะ
ทราบอุปนิสัยท่ีแทจริงของผูกูไดโดยความสําคัญอยางใกลชิด ซ่ึงความซ่ือสัตยเปนหลักสําคัญของ
อุปนิสัย แตก็ไมมีวิธีใดท่ีจะประกันไดวาความซ่ือสัตยจะคงอยูตลอดไป ดังนั้นธนาคารจึงตองให
ความสําคัญท้ังในกรณีท่ีธุรกิจท่ีขอสินเช่ือนั้นมีการบริหารงานแบบเจาของคนเดียว หรือในกรณี
การขอสินเช่ือเพ่ือการบริโภค 
 3. ทุนท่ีจะนํามาลง (Capital) 
 ทุน หมายถึง ส่ิงของทรัพยสินเงินทองท่ีผูประกอบการนํามาลงทุนไวในธุรกิจ ธุรกิจอาจ
ดําเนินการไดโดยไมมีการกูยืม ทําใหมีเงินทุนหมุนเวียนนอย เปนผลใหกําไรของกิจการนอยตามไป
ดวย ดังนั้นผูประกอบการจึงทําการกูยืมตามกําลังความสามารถของตน แตขณะเดียวกันถามีการใช
เงินกูยืมสูง (Leverage) ธุรกิจอาจประสบปญหา เนื่องจากกําไรที่ธุรกิจไดรับสวนใหญจะตอง
นําไปใชชําระคืนเงินกูแกธนาคาร และถากําไรของธุรกิจนั้นนอยธุรกิจนั้นอาจขาดทุน 
 ปกติแลวเงินทุน เทากับ มูลคาของทรัพยสินท้ังหมดของกิจการหักดวยหนี้สินท้ังหมด ถา
กิจการใดมีหนี้สินมากกวาเงินทุนท่ีลงไว หมายความวา เจาหนี้มีอัตราเส่ียงสูงเพราะเจาหนี้ไดลงทุน
มากกวาเจาของกิจการ ดังนั้นเงินทุนของผูขอกูจึงเปรียบเสมือนเกราะใหความปลอดภัย (Margin of 
safety) กับธนาคาร ซ่ึงโดยปกติแลวธนาคารจะยอมใหกิจการกูท่ีอัตราสวนของหนี้ตอเงินทุนไมเกิน 
3 เทา 
 4. หลักประกัน (Collateral) 
 โดยปกติกอนท่ีธนาคารจะอนุมัติเงินใหกับลูกคา ธนาคารมักจะใหลูกคาผูขอกูเงินวาง
หลักทรัพยเปนประกันไวกับธนาคาร ท้ังนี้เพื่อชดเชยกับจุดออนท่ีเห็นไดชัดเจนในดานความเส่ียง  
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เชน ความสามารถของผูกูท่ียังไมไดพิสูจน หรือเพื่อปองกันความเส่ียงตอหนี้สูญท่ีอาจเกิดข้ึน แต
อยางไรก็ตามหลักประกันไมอาจท่ีจะมาชดเชยกับจุดออนทางดานความซ่ือสัตย เพราะถาหากผูขอกู
ขาดความซ่ือสัตยแลว ยอมหมายถึงความเส่ียงอยูในระดับสูงมาก 
 โดยทั่วไปแลวเรามักจะเขาใจวาการกูเงินจากธนาคารตองมีท่ีดิน หรือส่ิงปลูกสรางมาคํ้า
ประกันแตความจริงแลวยังมีส่ิงอ่ืนๆ ท่ีใชคํ้าประกันได ดังนี้ 
 4.1 การใชบุคคลคํ้าประกัน (Personal Guarantee) บุคคลท่ีคํ้าประกันตองเปนบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียง ฐานะดี หรือคนท่ีธนาคารรูจัก หรือคนท่ีธนาคารยอมรับใหเครดิต 
 4.2 การใชเงินฝากประจําคํ้าประกัน (Fixed deposit) โดยการมอบอํานาจใหกับธนาคารมี
สิทธ์ิหักเงินฝากประจําชําระหนี้ การขอใหกูในลักษณะนี้มักเสียดอกเบ้ียในอัตราต่ํากวาอัตราปกติ 
โดยธนาคารมักจะใชวิธีบวกอัตราดอกเบี้ยเหนืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําในขณะนั้นข้ึนอีกรอย
ละ 3-4 จุดประสงคในการขอกูโดยใชเงินฝากคํ้าประกันนี้ผูขอกูมักจะมาขอกูเพื่อใช 
เปนเงินทุนหมุนเวียนระยะส้ันในรูปของการเบิกเงินเกินบัญชี 
 4.3 การกูโดยการโอนสิทธิการเชา ในบางกรณีผูกูไมมีหลักทรัพยของตนเอง แตไดทํา
สัญญาเชาสถานท่ีเพื่อเปนท่ีประกอบการเปนสัญญาระยะยาว ธนาคารก็อาจนับเปนหลักทรัพยได 
 4.4 การใหกูโดยมีสินคาเปนหลักประกัน (Stock Financing) โดยธนาคารจะพิจารณาเลือก
เอาสินคาท่ีมีคุณภาพแบบเดียวกัน (Homogeneous) เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ และควบคุม 
ผูขอก็จะตองทําประกันภัยสินคาท่ีจํานําไวกับธนาคาร ตลอดจนสลักหลังกรมธรรมมอบใหกับ
ธนาคารเปนผูไดรับผลประโยชนเม่ือเกิดความเสียหาย 
 5 ภาวการณ (Condition) 
 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง อาจมีผลกระทบกระเทือนตอการบริโภคสินคา 
วิธีการจําหนาย ตลอดจนการเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาลในการควบคุม ยกเลิก การสงเสริม 
การเพิ่มภาษี เพิ่มกฎขอบังคับ ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบถึงความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคา 
หลักการวิเคราะหสินเชื่อ 

หลัก 5C  
1. Character คือ อุปนิสัยของลูกคา เปนการวิเคราะหถึงอุปนิสัยของลูกคาวามีความ

ซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบหรือไม ความตรงตอเวลาในการชําระหนี้ และความสมํ่าเสมอในการ
ชําระหนี้ นโยบาย และวิธีการชําระหนี้ของธุรกิจนั้น ซ่ึงผูอนุมัติสินเช่ือสามารถอาศัยประสบการณ
ท่ีบอกใหทราบถึงปจจัยดานคุณธรรมนี้ และเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการวิเคราะหการขายสินเช่ือ 
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 2. Capacity คือ ความสามารถในการชําระหนี้ เปนการใชวิจารณญาณในการประเมิน
ความสามารถในการชําระหนี้ โดยอาศัยขอมูลจากการติดตอกับลูกคาในอดีต ประกอบกับสภาพ
ท่ัวๆ ไปของโรงงาน เคร่ืองมืออุปกรณ ทําเลที่ตั้งของธุรกิจ หรือโรงงานวาอยูในทําเลที่เหมาะสม
หรือไม มีการกระจายคลังสินคาไปไดทั่วถึงแคไหน นอกจากนั้นก็พิจารณาถึงรายไดของธุรกิจวา
ไดมาจากท่ีใด รวมท้ังดูถึงคาใชจายท่ีใชในกิจการ 
 3. Capital คือ ทุนของลูกคา เปนการวิเคราะหฐานะทางการเงินท่ัวๆ ไป โดยวิเคราะห
อัตราสวนทางการเงิน โดยเฉพาะสวนทุนท่ีสามารถสัมผัสได ไดแก 

3.1 ทรัพยท่ีมีตัวตน และไมมีตัวตน เชน ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองใชสํานักงาน เคร่ืองจักร เปน
ตน 

3.2 การตอบแทนของเงินทุน 
3.3 สินทรัพยใดๆ ท่ีสามารถนําไปคํ้าประกันหนี้สินได 
4. Collateral คือ หลักทรัพยคํ้าประกัน ซ่ึงหมายถึง ทรัพยสิน หรือตัวบุคคลท่ีลูกคานํามา

เปนหลักทรัพยคํ้าประกันในการซ้ือสินเช่ือ ซ่ึงชวยลดความเส่ียงภัยทางการเงินในกรณีท่ีลูกหนี้มีผล
การดําเนินงาน และฐานะการเงินในอนาคตเปล่ียนแปลงในทางท่ีไมดี ซ่ึงบุคคลท่ีนํามาคํ้าประกัน
นั้นตองเปนบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะ เปนบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ีนาเช่ือถือ และมีทรัพยสินสวนตัวใน
ปริมาณเพียงพอที่สามารถชําระหนี้ได สวนทรัพยสินท่ีนํามาคํ้าประกันมักจะเปนทรัพยสินถาวร 
เชน ท่ีดิน เคร่ืองจักร อาคาร ยานพาหนะ และจะตองเปนทรัพยสินท่ีซ้ือไดงาย ขายคลอง ราคาไม
เปล่ียนแปลงงาย 

5. Condition คือ สภาพทั่วๆ ไป หมายถึง ผลกระทบจากเศรษฐกิจโดยท่ัวๆ ไป ไดแก 
นโยบายของรัฐบาล สภาพทางการเมือง สภาพดินฟาอากาศ สภาวะทางดานแรงงาน สภาวะ
ทางดานการเงิน และการคลังท่ีมีผลตอการชําระหนี้ของลูกคา 
 หลัก 5P  

1. Policy คือ นโยบายของกิจการ เปนการดูวากิจการนี้มีนโยบายทําการผลิตเพ่ือการ
สงออกไปจําหนายในตางประเทศ หรือจําหนายภายในประเทศ นโยบายการขาย นโยบายการ
บริหารดีหรือไม นโยบายการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานหรือไมเพียงใด นโยบายทางดาน
ราคา ดูวาจําหนายในราคาท่ียุติธรรมหรือไม 

2. Price คือ ราคา เปนการพิจารณาราคาจําหนายของผลิตภัณฑ ของกิจการวามีราคาสูง
หรือตํ่าเพียงใด โดยจะทําการเปรียบเทียบกับคูแขง และเปนการพิจารณาวาตนทุนในการผลิตสินคา
ของกิจการวาสูงหรือตํ่ากวาหรือไม ซ่ึงจะเปนตัวกําหนดราคาจําหนายสินคาของกิจการ 
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3. Place คือ สถานท่ี หรือชองทางการจัดจําหนาย เปนการพิจารณาถึงเขตพื้นท่ีท่ีเปน
ตัวแทนในการจัดจําหนายของกิจการ เชน จําหนายเฉพาะภาคใดภาคหน่ึง หรือจําหนายท่ัวประเทศ 
เปนตน มีการจัดจําหนายโดยวิธีใดบาง เชน จําหนายโดยตรง หรือผานตัวแทน สถานท่ีตั้งของ
กิจการ หรือโรงงานจะตองคํานึงถึงความไดเปรียบทางภูมิศาสตรเศรษฐกิจ เชน ความใกลไกล
แหลงวัตถุดิบ ความใกลไกลตลาด เปนตน สถานท่ีตั้งมีสาธารณูปโภคท่ีดีหรือไม เชน ไฟฟา 
ประปา โทรศัพท การคมนาคมสะดวกหรือไม 

4. Production คือ การผลิต เปนการพิจารณาถึงผลิตภัณฑท่ีผลิต วามีลักษณะอยางไร มี
คุณภาพ และมาตรฐานท่ีดีหรือไม ตรงกับความตองการของตลาดหรือไม กระบวนการผลิตเปน
อยางไร ใชเทคนิคการผลิตอยางไร กําลังการผลิตของเคร่ืองจักรท่ีใชในการผลิตเต็มประสิทธิภาพ
หรือไม และผลิตไดเทาไร ผลิตตามฤดูกาล หรือผลิตไดตลอดท้ังป ผลิตไดสมํ่าเสมอหรือไม ถา
ตองการผลิตเพิ่มข้ึนสามารถขยายกําลังการผลิตไดหรือไม 

5. Promotion คือ การสงเสริมการตลาด เปนการพิจารณาวากิจกรรมใดบางท่ีเปนการ
สงเสริมการตลาด เชน การโฆษณา การแจกของแถม การแจกสินคาตัวอยาง เปนตน ซ่ึงจะสามารถ
ทําใหสินคาเปนท่ีรูจักของตลาด 
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