ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives

SPARK : Sustainability Participation Accountability Respect Knowledge

วิสัยทัศน์

ผู้ถือหุ้น :
กระทรวงการคลัง
สถาบันเกษตรกร
ภาคเอกชน
ทุนเรือนหุ้น
ทุนที่เรียกชาระแล้ว
กรรมการและผู้บริหาร :
นายอุตตม สาวนายน
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ

99.78%
0.18%
0.04%
60,000 ลบ.
55,945 ลบ.
ประธานกรรมการ
ผู้จัดการ/
กรรมการและเลขานุการ

การลงทุนในบริษัทอื่น :
บจ. ไทยธุรกิจเกษตร (TABCO)
บจ. ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ์
บมจ. ปุ๋ยเอ็นเอฟซี
การจัดอันดับเครดิตโดย Fitch Ratings :
เครดิตระยะยาว
เครดิตระยะสั้นไม่เกิน 13 เดือน

10%
5%
0.08%
ระดับ AAA
ระดับ F1+

การรับรองมาตรฐาน :
CMMI Level-3

มาตรฐานกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
ระบบงาน
ISO/IEC 20000-1:2011 มาตรฐานระบบบริหารจัดการ
ระดับการให้บริการทางด้าน IT
ISO 22301 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจปีที่ 2
ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัย
ระบบสารสนเทศตามมาตรฐานสากล
ISO 31000:2018
มาตรฐานระบบการบริหารความเสี่ยง
ISO 50001:2011
ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน
ISO 19011:2011
ระบบการบริหารงานตรวจสอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ :
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจาปี 2562
(กระทรวงการคลัง)
- รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
- รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
รางวัลองค์กรโปร่งใส ประจาปี 2561 (NACC Integrity Awards)
(สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)
โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล TQM-Best Practices 2018
(มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย : มสท.)
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
(GECC) ประจาปี พ.ศ. 2561 (สานักนายกรัฐมนตรี)
ธนาคารแห่งปี 2561 (หนังสือพิมพ์ ดอกเบี้ยธุรกิจ)

“เป็น ธนาคารพัฒ นาชนบทที่มั่น คง มี ก ารจั ด การที่ ทัน สมั ย ให้ บริก ารทางการเงิน ครบ วงจร
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน”

เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
ธ.ก.ส. เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ธนาคารเพื่อ การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร เมื่อ พ.ศ. 2509 โดยมีวัต ถุประสงค์ ใ ห้ค วามช่วยเหลือ ทางด้ านการเงิน แก่
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร ปัจจุบัน ขยายการให้บริก ารสิน เชื่อ ไปสู่บุค คล
กลุ่มบุคคล ผู้ประกอบการ กองทุนหมู่บ้านหรือ ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องและสหกรณ์ทุกประเภท

ภารกิจ ธ.ก.ส.
ธ.ก.ส. ดาเนินงานในบทบาทธนาคารพัฒนาชนบท ที่สร้างโอกาสในการเข้าถึง แหล่ง เงิน ทุน ให้แก่
เกษตรกร ควบคู่ไปกับการพัฒนาเกษตรกรและชุมชนเพื่อให้เกษตรกรมีคุ ณ ภาพชีวิต ที่ดี ขึ้น ดู แล
ผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสียทุก กลุ่มอย่างสมดุ ล และมุ่ง มั่น ที่จะยกระดั บการให้บริก ารทางการเงิน ให้
ครบวงจร เทียบเคียงกับธนาคารพาณิชย์ชั้นนา

การดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ธ.ก.ส. มีบทบาทสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ซึ่งเป็นนโยบายสาธารณะที่เ ป็น ประโยชน์ต่ อ เกษตรกร
โดยผลการดาเนินงานที่สาคัญของโครงการช่วยเหลือเกษตรกรตามมติคณะรัฐมนตรี มี ดังนี้

 โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร มีเกษตรกรได้รับเงินสนับสนุน
ต้นทุนการผลิต จานวน 4,398,451 ครัวเรือน เป็นเงิน 25,803 ล้านบาท
 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนา ปี 2562/63 เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาด้านราคาข้าวให้กับเกษตรกร จานวน 785,038 ครัวเรือน เป็นเงิน 16,933 ล้านบาท
 โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มนามัน ปี 2562 – 2563 เพื่อให้
ความช่วยเหลือด้ านรายได้ ของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน และบรรเทาความเดื อดร้อนของ
เกษตรกรจากปัญหาผลผลิตล้นตลาด เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือ จานวน 257,513 ครัวเรือน
(ครั้งที่1) และ 286,003 ครัวเรือน (ครั้งที่2) เป็นเงิน 2,721 ล้านบาท
 โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจาก
ปัญหาราคายางตกต่าและสร้างความมั่นคงในอาชีพ เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือ จานวน
994,766 ราย เป็นเงิน 6,033 ล้านบาท
 มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2562 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระหนี้สิน
ให้เกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง จานวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการลดดอกเบียเงินกู้ให้
เกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือตามเงื่อนไขโครงการฯแล้ว จานวน
531,453 ราย คิดเป็นต้นเงินคงเป็นหนี้ จานวน 100,793 ล้านบาท 2) โครงการขยายเวลา
ชาระหนีเงินกู้ เกษตรกรได้รับการขยายเวลาชาระหนี้แล้ว จานวน 563,541 ราย
คิดเป็นต้นเงินคงเป็นหนี้ จานวน 108,852 ล้านบาท

เอกสารใช้ภายในธนาคารเท่านั้น

www.baac.or.th

