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ผู้ถือหุ้น :
กระทรวงการคลัง
สถาบันเกษตรกร
ภาคเอกชน
ทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ้นที่ออกและ
เรียกชาระแล้ว

99.78%
0.18%
0.04%

80,000 ล้านบาท
61,945 ล้านบาท

การจัดอันดับเครดิตโดย Fitch Ratings :
เครดิตระยะยาว

เครดิตระยะสั้นไม่เกิน 13 เดือน

ระดับ AAA

ระดับ F1+

เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
ธ.ก.ส. เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ง กั ด กระทรวงการคลั ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม พ.ร.บ.ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร เมื่อ พ.ศ. 2509 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ เกษตรกร
กลุ่ ม เกษตรกรและสหกรณ์ ก ารเกษตร ปั จ จุ บั น ขยายการให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ ไปสู่ บุ ค คล กลุ่ ม บุ ค คล
ผู้ประกอบการ กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องและสหกรณ์ทุกประเภท

พันธกิจ ธ.ก.ส.
1.
2.
3.
4.

กรรมการและผู้บริหาร :
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์

“เป็ นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน มุ่งสนับ สนุ นการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานราก เพื่อ ยกระดั บ
คุณภาพชีวิตของคนในชนบท”

ประธานกรรมการ
ผู้จัดการ

เป็นศูนย์กลางทางการเงินที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรและทันสมัยในภาคชนบท
พั ฒ นาการบริ ห ารและจั ด การทรั พ ยากร เพื่ อ มุ่ ง สู่ ก ารเป็ น องค์ ก รประสิ ท ธิ ภ าพสู ง อย่ า งมี
ธรรมาภิบาล
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนและเพิ่มรายได้ของคนในชนบท
สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชน โดยให้ความรู้และเงินทุนที่คานึงถึงคุณค่าร่วมที่
สมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ธ.ก.ส. มีบทบาทสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ซึ่งเป็นนโยบายสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร
โดยผลการดาเนินงานที่สาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี มีดังนี้

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ :

 โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 เพื่อคุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จานวน 3,642,468 ราย คิดเป็นพื้นที่ประกันภัยรวม 43.81
ล้านไร่ เบี้ยประกัน 3,856.54 ล้านบาท (รวมอากรแสตมป์และภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
- รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
 สินเชื่อระยะสั้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Jump Start Credit) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนใน
- รางวัลผู้นาองค์กรดีเด่น
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่เป็นการผลิตระยะสั้นสาหรับฤดูกาลผลิตปี 2563/2564
- รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น
ตั้งแต่มิถุนายน 2563 - มิถุนายน 2564 มีเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือ จานวน 44,441
- รางวัลการดาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
ราย จานวนเงิน 2,088.86 ล้านบาท
- รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านความ ร่วมมือเชิง
ยุทธศาสตร์
 โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก
- รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจทิ ัล
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID - 19 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่จาเป็น
- รางวัลบริการดีเด่น
และฉุกเฉินจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชือ้ COVID - 19 วงเงินกู้ต่อราย ไม่เกิน
รางวัล Thailand Quality Class (TQC) ประจาปี 2563
10,000 บาท มีผู้ลงทะเบียน จานวน 2,637,057 ราย ได้รับอนุมัติ จานวน 888,885 ราย
(สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม)
จ่ายสินเชื่อรวม 8,855.08 ล้านบาท
รางวัล Best Repo Primary Dealer
 โครงการสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ (Sufficient Loan) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน
(ธนาคารแห่งประเทศไทย)
และทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพนอกภาคเกษตรที่เป็น
รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ มีลูกค้าเข้าร่วมโครงการแล้ว จานวน 10,199 ราย จ่ายสินเชื่อรวม
Awards)
491 ล้านบาท
(สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)
 มาตรการสนับสนุนสินเชื่อ SMEs (Soft Loan ธปท.) เพื่อเสริมสภาพคล่องการดาเนิน
ธุรกิจที่ประสบปัญหาจากแพร่ระบาดของเชือ้ COVID - 19 มีผู้ประกอบการลงทะเบียน
จานวน 12,208 ราย ได้รับอนุมัติ จานวน 6,038 ราย จ่ายสินเชื่อรวม 5,169.31 ล้านบาท
 โครงการสินเชื่อ New Gen Hug (ฮัก) บ้านเกิด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนใน
การประกอบธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม มีผู้ข้าร่วมโครงการ
แล้ว จานวน 3,518 ราย จ่ายสินเชื่อรวม 1,060.58 ล้านบาท
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจาปี 2563
(กระทรวงการคลัง)

เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

