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แบบคาํขอกู้เงิน กพส. 
(สาํหรับสหกรณ์) 

 

ท่ี.....................                                                                  สหกรณ์........................................................จาํกดั 
 

                                                                          วนัท่ี........................................................... 
 

เร่ือง     ขอกูเ้งินกองทุนพฒันาสหกรณ์ 
 

เรียน    อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ผา่น  สหกรณ์จงัหวดั../ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมสหกรณ์พื้นท่ี........ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย     1.   แผนการดาํเนินธุรกิจระยะสั้น หรือ แผนการลงทุนในทรัพยสิ์น 

                            2.   งบทดลอง ณ วนัส้ินเดือน  (ก่อนรายงานขอกู)้ 

                            3.   งบดุล งบกาํไรขาดทุน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน (ปีก่อนท่ียืน่คาํขอกู ้

กรณีกูเ้งินเพื่อลงทุนระยะยาวใหส่้งงบ 3 ปี) 

                            4.   สาํเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการดาํเนินการ (คร้ังท่ีมีมติขอกูเ้งิน) 

5.   สาํเนารายงานการประชุมใหญ่ (ใหด้าํเนินธุรกิจต่อไป กรณีสหกรณ์ขาดทุนเกินก่ึง

หน่ึงของทุนเรือนหุน้) 

6.  สําเนาโฉนดทีด่นิหรือเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิในทีด่นิ 

7. แผนทีท่ีต่ั้งทีด่นิพร้อมภาพถ่ายทีด่นิและทางเข้า-ออก                               

8. สําเนาหนังสือประเมนิราคาทีด่นิของกรมทีด่นิ  

9. หนังสือรับรองราคาซ้ือขายทีด่นิบริเวณใกล้เคยีง 

10.   สาํเนารายงานการประชุมใหญ่ (คร้ังท่ีมีมติใหล้งทุนในทรัพยสิ์น) 

11. โครงการท่ีจะลงทุน  พร้อมใบเสนอราคาและแบบแปลนการก่อสร้างท่ีมีวิศวกรรับรอง   

(รายการท่ี 6-9  ใชก้รณีสหกรณ์มีท่ีดิน  รายการท่ี 10 - 11  ใชก้รณีกูเ้พื่อลงทุนใน

ทรัพยสิ์น) 
 

                            ดว้ยสหกรณ์........................................................... จาํกดั  สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี.............. 

ถนน.....................................  ตาํบล................................   จงัหวดั..........................  โทรศพัท.์....................  

โทรสาร................................... จดทะเบียนวนัท่ี........................................  ปัจจุบนัมีสมาชิก...............  คน   

มีความประสงคข์อกูเ้งินกองทุนพฒันาสหกรณ์  จาํนวน.....................................................................  บาท 

(............................................................... ....)  วตัถุประสงค.์........................................................................ 

โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 
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1. สหกรณ์เป็นลูกหน้ีชั้น.......... 

2. เป็นสหกรณ์         ผา่น         ไม่ผา่น  เกณฑม์าตรฐานสหกรณ์ของกรมฯ 

(กรณีไม่ผา่นเกณฑฯ์  ใหช้ี้แจงขอ้มูลเพิม่เติม) 

3. หลกัประกนัเงินกู ้  

3.1 คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์  จาํนวน.........คน     และผูจ้ดัการคํ้าประกนัเงินกู ้

3.2  ท่ีดิน  

-โฉนด...... เลขท่ี........ เน้ือท่ี.....ไร่  ราคาประเมิน  (จากกรมท่ีดิน) ............ บาท 

- น.ส.3/ก   เลขท่ี....... เน้ือท่ี ......ไร่  ราคาประเมิน (จากกรมท่ีดิน) ............ บาท 

3.3  อ่ืนๆ  (ระบุ) 

4. วงเงินกูย้มืประจาํปี...........................  บาท 

5. วงเงินกูย้มื ธกส. ..............................  บาท 

6. ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั  3 ปี 

 ปีบญัชี                               กาํไร  (ขาดทุน)  สุทธิ  (บาท)   

 ปี..................                            ............................................... 

 ปี..................                            ............................................... 

 ปี..................                            ............................................... 

ทั้งน้ี  ไดแ้นบเอกสารตามรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1-7    และขอรับรอง 

ความถูกตอ้งของเอกสารดงักล่าวทั้งปวง 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

                 ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                                    ลงช่ือ  .................................... 

     ประทบัตราสหกรณ์ (ถา้มี)                            (......................................) 

                                                                    ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการ        
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แผนการดาํเนินธรุกิจระยะส้ัน   

(ธรุกิจสินเช่ือ) 
 

 1.   ข้อมูลทัว่ไป 

  (1)    สหกรณ์ขอกูเ้งิน  กพส.  จาํนวน  ................................ บาท 

  (2)    สมาชิกขอกู ้ จาํนวน ................................................... ราย 

  (3)    วตัถุประสงคเ์พื่อ ......................................................... 

   (ใหร้ะบุวา่ใหส้มาชิกกูป้ลูกพืชชนิดใดหรือเล้ียงสตัวอ์ะไร) 

  (4)    พื้นท่ีเพาะปลูกของสมาชิกท่ีขอกู ้......................... ไร่ 

  (5) ค่าลงทุนของสมาชิก/ไร่ ............................. บาท   แยกเป็น 

   -   ค่าแรง ........................................... บาท 

   -   ค่าวสัดุการเกษตร.......................... บาท 

   -   อ่ืน ๆ ............................................. บาท 

  (6) ผลผลิต.......(ระบุชนิดพืช)  ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ........... กก./ไร่   

                                             จาํหน่าย กก. ละ................ บาท 

  (7) ตอ้งการใชเ้งินกู ้ เดือน/ปี ....................  ถึงเดือน/ปี....................... 

  (8) ใหส้มาชิกกูอ้ตัราดอกเบ้ียร้อยละ ................. ต่อปี 

  (9) ตน้ทุนเงินของสหกรณ์  (MCR)  ......................% 

  (10) สหกรณ์ถือใชร้ะเบียบการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกวงเงินกูสู้งสุดต่อราย 

   ไม่เกิน .................................... บาท 

2. ปริมาณธุรกจิสินเช่ือย้อนหลงั  3  ปี      

 

ปีบัญชี 
ปริมาณธุรกจิสินเช่ือ กาํไร (ขาดทุน) 

จ่ายเงนิกู้สมาชิก   (ราย) จาํนวนเงนิ  (บาท) เฉพาะธุรกจิ 

    

    

    

หมายเหตุ   กรณีขาดทุนเฉพาะธุรกิจใหช้ี้แจงสาเหตุ  และแนวทางการแกไ้ขท่ีชดัเจน 
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 3. แผนการจ่ายเงนิกู้และรับชําระหนี ้

 

ปี เดือน 
จ่ายเงนิกู้สมาชิก รับชําระหนี ้

(บาท) (บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 รวม   

 

 

 4. ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ 

 

ที ่ รายการ จาํนวนเดือน เดือนละ จาํนวนเงนิ  (บาท) หมายเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

เงินเดือนพนกังาน 

ค่าจา้งแรงงาน 

ค่าเช่าสาํนกังาน 

ค่าส่ือสาร 

ค่านํ้ า/ค่าไฟ 

เคร่ืองเขียน/แบบพมิพ ์

อ่ืน ๆ 

    

 รวม     
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 5. รายช่ือสมาชิกทีข่อกู้เงนิตามแผน 

 

  จาํนวนเงนิทีข่อกู้ พืน้ทีเ่พาะปลูก ผลผลติทีค่าดว่า ประมาณการ 

ที ่ ช่ือ - สกลุ 
(บาท) (ไร่) 

จะได้รับ รายได้รวม 

  (กก.) (บาท) 

1 นาย  ก     

2 นาย  ข     

3 นาย  ค     

 รวม     

 

 หมายเหตุ      (1) กพส.  จะใหก้ารสนบัสนุนกบัสหกรณ์ขนาดเลก็ท่ียงัไม่สามารถเปิด 

วงเงินกูก้บั  ธ.ก.ส.  และจะใหกู้ไ้ดเ้ฉพาะสมาชิกท่ีไม่เป็นลูกคา้ ธ.ก.ส.  เพื่อไม่ใหเ้กิดความซํ้าซอ้น 

(2) กรณีสหกรณ์ขอกูเ้งินในกิจกรรมอ่ืนท่ีไม่ใช่การเพาะปลูก ใหป้รับขอ้มูล                                            

ใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีขอกู ้

(3) สหกรณ์จะตอ้งมีการจดัชั้นสมาชิกและคิดดอกเบ้ียจากสมาชิก 

ในอตัราดอกเบ้ียไม่เกิน  MCR  +   4% 

(4) สมาชิกตอ้งนาํเงินไปใชต้ามแผน  หา้มนาํไปใชน้อกเหนือแผน 

ท่ีแจง้สหกรณ์ 

 6. ขอ้มูลอ่ืนท่ีทาํใหผู้พ้ิจารณาเงินกูเ้ห็นถึงความจาํเป็นของการกูเ้งิน 

ของสหกรณ์โดยพิจารณาทั้งดา้นสมาชิกและดา้นสหกรณ์  

 7. กรณีสหกรณ์มีขอ้บกพร่องทางการเงินและบญัชี  ใหช้ี้แจงสาเหตุและผลการแกไ้ข

ขอ้บกพร่อง 

 

                                                                               ลงช่ือ  ..................................................... 

                                                                                         (.....................................................) 

                                                                               ตาํแหน่ง ................................................. 

                                                                                                          (ผูจ้ดัทาํคาํขอกู)้ 
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แผนการดาํเนินธรุกิจระยะส้ัน  

(ธรุกิจจัดหาสินค้ามาจาํหน่าย) 

 
 1. ข้อมูลทัว่ไป 

  1.1  สหกรณ์ขอกูเ้งิน  กพส.  จาํนวน  .................................บาท 

  1.2 วตัถุประสงคเ์พื่อ ..............................................................   

   (ใหร้ะบุรายละเอียดวา่เป็นสินคา้ชนิดใด) 

  1.3 แผนจดัหาสินคา้มาจาํหน่าย  ปริมาณ................. ตนั  (หรือหน่วยอ่ืน ๆ) 

                                             จาํนวนเงิน .............................บาท 

  1.4 วิธีการจาํหน่าย 

                                                         จาํหน่ายเป็นเงินสด                        

                                                         จาํหน่ายในรูปเงินกูร้ะยะเวลา ......................... เดือน 

   1.5 ระยะเวลาซ้ือ/ขายจนกระทัง่ไดรั้บเงินหน่ึงรอบใชเ้วลา ......... วนั 

  1.6 อุปกรณ์การตลาดท่ีมีอยู ่ (หมายถึง  อุปกรณ์การตลาดท่ีจะสนบัสนุน 

   การดาํเนินธุรกิจซ้ือ  เช่น  ฉาง  รถบรรทุก  6  ลอ้  เป็นตน้) 

                                                          ฉาง  ขนาด ….... ตนั  จาํนวน ............ ฉาง 

                                                          รถบรรทุก  6  ลอ้   จาํนวน  ................ คนั 

                                                          อ่ืน ๆ  (ถา้มี) 

2. ผลการจดัหาสินค้ามาจาํหน่าย  ย้อนหลงั  3  ปี 

กําไร

ปริมาณ มูลค่า (ขาดทุน)

(ตัน)  (บาท) ราย ปริมาณ (ตัน) บาท ราย ปริมาณ (ตัน) บาท เฉพาะธุรกิจ

เฉลี่ย

จําหน่ายบุคคลทั่วไป

ผลการจําหน่ายสินค้าผลการจัดหาสินค้า

ปีบัญชี จําหน่ายสมาชิก

 

หมายเหตุ   กรณีขาดทุนเฉพาะธุรกิจ  ใหช้ี้แจงสาเหตุ  และแนวทางการแกไ้ขท่ีชดัเจน 
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3.  แผนการดาํเนินธุรกจิจดัหาสินค้ามาจาํหน่าย 

 

ปริมาณ มูลค่า

(ตัน) (บาท) ราย ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(บาท) ราย ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(บาท)

ปี เดือน หมายเหตุ

รวม

สมาชิก บุคคลทั่วไป

แผนการจัดซื้อ แผนการจําหน่าย

 

 4. ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ 
 

ที ่ รายการ จาํนวนเดือน เดือนละ จาํนวนเงนิ  (บาท) หมายเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

เงินเดือนพนกังาน 

ค่าจา้งแรงงาน  (ถา้มี) 

เบ้ียเล้ียง/พาหนะ 

ค่าส่ือสาร 

ค่านํ้ า/ค่าไฟ 

ค่าเช่าสาํนกังาน 

เคร่ืองเขียน/แบบพมิพ ์

อ่ืน ๆ 

    

 รวม     
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 5. ขอ้มูลอ่ืนท่ีทาํใหผู้พ้ิจารณาเงินกู ้ เห็นถึงความจาํเป็นของการกูเ้งิน 

ของสหกรณ์โดยพิจารณาทั้งดา้นสมาชิกและดา้นสหกรณ์ 

 6.   กรณีสหกรณ์มีขอ้บกพร่องทางการเงินและบญัชีใหช้ี้แจงสาเหตุ 

และผลการแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

 

 

                                                                               ลงช่ือ  ..................................................... 

                                                                                         (.....................................................) 

                                                                               ตาํแหน่ง ................................................. 

                                                                                                          (ผูจ้ดัทาํคาํขอกู)้ 
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แผนการดาํเนินธรุกิจระยะส้ัน   

(ธรุกิจรวบรวมผลิตผล) 
 

 1. ข้อมูลทัว่ไป 

  1.1 สหกรณ์ขอกูเ้งิน  กพส.  จาํนวน  ............................... บาท 

  1.2 แผนการรวบรวมจากสมาชิก  จาํนวน ........................ ราย 

   ปริมาณผลผลิต......................................................... ตนั 

   ราคาผลผลิตท่ีคาดวา่จะรวบรวม ................................ บาท/ตนั 

   ราคาจาํหน่าย............................................................... บาท/ตนั 

  1.3 วิธีการรวบรวมและจาํหน่าย 

   (1) มีตลาดจาํหน่ายท่ีไหนบา้ง  (ระบุ) 

   (2) ราคาท่ีคาดวา่จาํหน่ายได ้.....................................บาท/ตนั 

  1.4 ระยะเวลาในการรวบรวม/จาํหน่ายผลผลิตจนกระทัง่ไดรั้บเงิน 

   หน่ึงรอบใชเ้วลา ....... วนั 

  1.5 อุปกรณ์การตลาดท่ีมีอยู ่ (หมายถึง  อุปกรณ์การตลาดท่ีสนบัสนุน 

   ธุรกิจในการรวบรวมผลผลิต  เช่น  ฉาง  ลานตาก  รถบรรทุก  ไซโล   

   โรงสี  ศูนยร์วมนม  เป็นตน้ ) 

                   ฉาง ขนาด ........... ตนั  จาํนวน ........... ฉาง 

           ลานตาก  ขนาด ....................... ตารางเมตร 

                   รถบรรทุก  6  ลอ้ ..................... คนั 

          ไซโล  ขนาด .............. ตนั  ................. ชุด 

                    โรงสี  ขนาด .............. ตนั/วนั 

                    ศูนยร์วมนม  ขนาด ............. ตนั/วนั ........... แห่ง 

                    อ่ืน  ๆ   (ระบุ .............) 
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1.6 ผลการรวบรวมผลผลิต  ยอ้นหลงั  3  ปี 
 

กําไร

ปริมาณ มูลค่า (ขาดทุน)

ราย ปริมาณ (ตัน) บาท ราย ปริมาณ (ตัน) บาท (ตัน)  (บาท) เฉพาะธุรกิจ

เฉลี่ย

บุคคลทั่วไป

ผลการรวบรวมผลผลิต ผลการจําหน่าย

ปีบัญชี สมาชิก

 

หมายเหตุ   กรณีขาดทุนเฉพาะธุรกิจ  ใหช้ี้แจงสาเหตุ  และแนวทางแกไ้ขท่ีเป็นรูปธรรม 
 

2. แผนการรวบรวมและจาํหน่ายผลผลติ 

 

ปริมาณ มูลค่า

ราย ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(บาท) ราย ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(บาท) (ตัน) (บาท)

ปี เดือน หมายเหตุ

รวม

สมาชิก บุคคลทั่วไป

แผนการจําหน่ายแผนการรวบรวม
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 3. ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ 

 

ที ่ รายการ จาํนวนเดือน เดือนละ จาํนวนเงนิ  (บาท) หมายเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

เงินเดือนพนกังาน 

ค่าจา้งแรงงาน   

เบ้ียเล้ียง/พาหนะ 

ค่าเช่าสาํนกังาน 

ค่าส่ือสาร 

ค่านํ้ า/ค่าไฟ 

เคร่ืองเขียน/แบบพมิพ ์

ค่าขนส่ง 

อ่ืน ๆ 

    

 รวม     

 

 4. ขอ้มูลอ่ืนท่ีทาํใหผู้พ้ิจารณาเงินกู ้ เห็นถึงความจาํเป็นของการกูเ้งิน 

ของสหกรณ์โดยพิจารณาทั้งดา้นสมาชิกและดา้นสหกรณ์ 

 5. กรณีสหกรณ์มีขอ้บกพร่องทางการเงินและบญัชี  ใหช้ี้แจงสาเหตุ 

และผลการแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

 

 

                                                                               ลงช่ือ  ..................................................... 

                                                                                         (.....................................................) 

                                                                               ตาํแหน่ง ................................................. 

                                                                                                          (ผูจ้ดัทาํคาํขอกู)้ 
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แผนการลงทนุในทรัพย์สิน 
 

 ใหจ้ดัทาํในลกัษณะรูปแบบโครงการ   ดงัน้ี 
 

 (1) ช่ือโครงการ 

 (2) หลกัการและเหตุผล 

 (3) วตัถุประสงค ์

 (4) เป้าหมายของโครงการ 

 (5) ระยะเวลาดาํเนินการ 

 (6) สถานท่ีตั้งของโครงการ 

 (7) ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

 (8) ขอบเขตและวิธีดาํเนินงาน 

 (9) งบประมาณและแหล่งท่ีมาของเงินทุน 

 (10)  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากโครงการ 

 (11)  ค่าการลงทุน  รายได ้ และรายจ่ายของโครงการ 

 (12)  ประมาณการกระแสเงินสดและการชาํระคืนเงินกู ้
 

คาํอธิบาย 

(1)   ช่ือโครงการ   จะตอ้งกะทดัรัด  ชดัเจนเขา้ใจง่าย  สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

    ของโครงการ  และบอกใหท้ราบวา่  “จะทาํอะไร” 

(2)   หลักการและเหตุผล       อธิบายถึงสภาพปัญหา  แนวทาง  และความจาํเป็น 

    ตอ้งดาํเนินการอยา่งไร  มีเหตุผล  มีขอ้มูลสนบัสนุน   

    และโครงการท่ีจดัทาํสามารถแกปั้ญหาได ้

(3)   วัตถปุระสงค์      คือ  ผลท่ีคาดวา่จะบรรลุเม่ือส้ินสุดโครงการ   

    และโครงการหน่ึงอาจมีหลายวตัถุประสงคไ์ด ้

(4)   เป้าหมายของโครงการ     คือ  ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในโครงการ  เพื่อใหบ้รรลุ 

    วตัถุประสงคส์ามารถวดัได ้

(5)   ระยะเวลาดาํเนินการ    -  ระบุระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมตน้ของโครงการจนส้ินสุดโครงการ 

                                            -  การกาํหนดระยะเวลา  ควรคาํนึงถึงอายกุารใชง้าน 

        ของทรัพยสิ์นท่ีสาํคญัของโครงการ  และระยะเวลา 

        ของผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากโครงการ 
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(6)   สถานท่ีต้ังของโครงการ -  ทาํเลท่ีตั้งของโครงการ  ควรคาํนึงถึงความพร้อม 

       ดา้นปัจจยัพื้นฐาน  ผลกระทบดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

(7)   ผูร้ับผดิชอบโครงการ -  ระบุหน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีบริหารโครงการ 

(8)   ขอบเขตและวิธีดาํเนินงาน -  ขอบเขตเป็นการระบุใหท้ราบวา่โครงการจะแกปั้ญหา 

       ในระดบัใดกบัคนกลุ่มใด  หรือในปัจจยัดา้นใดบา้ง 

    -  วิธีการดาํเนินงาน  เป็นการแจกแจงขั้นตอนใน 

       วิธีปฏิบติัของโครงการ  ตั้งแต่เร่ิมตน้ถึงส้ินสุดโครงการ 

(9)   งบประมาณและแหล่งท่ีมา -  ระบุจาํนวนเงินท่ีจะนาํมาใชใ้นโครงการพร้อมระบุ    

        ของเงินทนุ          แหล่งท่ีมาของเงินทุน  วา่มาจากแหล่งใด 

(10)   ผลท่ีคาดว่าจะได้รบัจากโครงการ  -  ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการทั้งทางตรง 

                       และทางออ้ม  ตามท่ีตั้งไวใ้นวตัถุประสงค ์

(11)   ค่าการลงทนุ  รายได้ รายจ่าย    -  เป็นการประมาณการค่าการลงทุน  รายได ้ และรายจ่าย   

                                                                        ท่ีจะเกิดข้ึนของโครงการในอนาคตจนถึงส้ินสุดโครงการ 

 ค่าลงทนุ   คือ   มูลค่าการลงทุน  เช่น  จะก่อสร้างอาคารสาํนกังาน  จะตอ้งแนบ 

แบบแปลนอาคารท่ีมีวิศวกรรับรอง  พร้อมรายละเอียดและประมาณการค่าก่อสร้าง  กรณีซ้ือ 

รถบรรทุก  จะตอ้งแนบใบเสนอราคาของบริษทัประกอบดว้ย  เป็นตน้ 

 รายได้      คือ  ประมาณการรายไดใ้นแต่ละปี  ตลอดอายโุครงการ  โดยใหแ้สดงท่ีมา

ของรายไดแ้ละระบุตวัเลขใหช้ดัเจน  และในแต่ละปีปรับเพิม่ก่ีเปอร์เซ็นต ์ (โดยใหค้าํนึงถึงความเป็น  ไป

ไดแ้ละสอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริง)    

 รายจ่าย    คือ  ประมาณการรายจ่ายท่ีจะเกิดข้ึนทั้งหมดของโครงการ  เช่น  ตน้ทุนสินคา้  

หรือตน้ทุนการผลิต  ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน   เงินเดือน   ค่าจา้ง  และค่าสาธารณูปโภค   

เป็นตน้  รายจ่ายแต่ละรายการใหแ้สดงท่ีมาใหช้ดัเจน  เช่น  เงินเดือนใหร้ะบุดว้ยวา่จา้งพนกังานก่ีคน     แต่

ละคนเงินเดือนเท่าใด  ในแต่ละปีปรับเพิม่ก่ีเปอร์เซ็นต ์ (โดยใหค้าํนึงถึงความเป็นไปไดแ้ละ  สอดคลอ้ง

กบัขอ้เทจ็จริง)    

  

(12)   ประมาณการกระแสเงินสดและการชาํระคืนเงินกู้ 

                                    -  เป็นการประมาณการความเคล่ือนไหวดา้นการเงินตลอดอายโุครงการ   

และขอ้มูลการส่งชาํระคืนเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ีย  เพื่อดูสภาพคล่องของกิจการ   

 


