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23 ธันวาคม 2563

ธ.ก.ส. ออกมาตรการช,วยเกษตรกรจัดการหนี้นอกระบบอย,างยั่งยืน
ธ.ก.ส. ออกมาตรการจัดการหนี้นอกระบบอย5างยั่งยืน วงเงินรวม 8,000 ล@านบาท เพื่อช5วยเหลือ
เกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน ผ5าน 3 โครงการ ได@แก5 โครงการสินเชื่อแก@ไขหนี้นอกระบบ สินเชื่อชำระดี
มี ว งเงิ น Smart Cash เพื่ อ ปX อ งกั น การก5 อ หนี้ น อกระบบ และโครงการสิ น เชื่ อ อาชี พ เสริ ม เพิ่ ม รายได@
พร@อมวางกรอบสนับสนุนการเรียนรู@คู5เงินทุน โดยให@เกษตรกรเข@าอบรมพัฒนาทักษะอาชีพกับศูนย\เรียนรู@
ธ.ก.ส. หรือศูนย\พัฒนาของหน5วยงานต5าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ
วันนี้ (23 ธันวาคม 2563) นายวิศิษฐ\ ศรีสุวรรณ\ อธิบดีกรมส5งเสริมสหกรณ\และกรรมการธนาคาร
เพื่ อ การเกษตรและสหกรณ\ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) นายภานิ ต ภั ท รสาริ น ผู@ ช5 ว ยผู@ จั ด การ ธ.ก.ส. และ
นายวรชัย ศรีสุวรรณวัฒนา นายอำเภอจอมพระ เป3นประธานในพิธีเป9ดศูนย>เรียนรู?เกษตรอินทรีย>วิถีพอเพียง
459 พร?อมแถลงนโยบายมาตรการจัดการหนี้นอกระบบอยOางยั่งยืน เพื่อเข?าไปชOวยเหลือเกษตรกรที่มีภาระหนี้
นอกระบบอยOางครบวงจร โดยมีผู?บริหาร พนักงานและสOวนงานในท?องถิ่นเข?ารOวมงาน ณ ศูนย>เรียนรู?เกษตร
อินทรีย>วิถีพอเพียง 459 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร>
นายภานิ ต ภั ท รสาริน ผู@ ช5 ว ยผู@ จั ด การ ธ.ก.ส. เป9 ด เผยวOา ธ.ก.ส. มุO งสนั บ สนุ น ให? เกษตรกรและ
ประชาชนในภาคชนบทมี คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี โดยสO งเสริม ทั้ งด? านความรู?ในการประกอบอาชี พ และเงิน ทุ น
หมุนเวียน เพื่อเป3นคOาใช?จOายในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะในชOวงที่ภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยอันเนื่องจากสถานการณ> การแพรOระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำให?ประชาชนบางสOวนวOางงาน
หรือไมOสามารถขายผลผลิตได?ตามปกติ ทำให?ไมOมีรายได? จนนำไปสูOป`ญหาการกู?เงินนอกระบบ สOงผลกระทบตOอ
คุณ ภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น เพื่อชOวยเหลือลูกค?าที่ประสบป`ญหาดังกลOาว ธ.ก.ส. จึงได?ออกมาตรการจัดการหนี้
นอกระบบอยOางยั่งยืน จำนวน 3 โครงการ ประกอบด?วย
1) โครงการแก@ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน สำหรับชำระหนี้นอกระบบ
วงเงินกู?ไมOเกินรายละ 100,000 บาท เว?นแตOกรณีมีวัตถุประสงค>ในการสงวนที่ดินทำกินที่ลูกหนี้ใช?ที่ดินในการ
จำนองไมOเกินรายละ 150,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร?อยละ 12 ตOอปe ระยะเวลาชำระหนี้ 10 ปe สูงสุดไมOเกิน 12
ปe พร?อมรับสิทธิประโยชน>ความคุ?มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิตรายละไมOเกิน 100,000 บาท และการคืนดอกเบี้ย
ในอั ต ราร?อ ยละ 30 ของดอกเบี้ ย ที่ ช ำระหนี้ 2) โครงการสิ น เชื่ อ วงเงิน พร@อ มใช@ Smart Cash สำหรับ
ผู?เข?ารOวมโครงการแก?ไขหนี้นอกระบบที่ชำระหนี้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและมีเหตุจำเป3นต?องใช?เงินฉุกเฉิน
ทั้งนี้ เพื่อปfองกันการกOอหนี้นอกระบบของลูกค?า โดยสนับสนุนเงินเครดิตหมุนเวียนผOานบัตร ATM ตามต?น
เงินกู?ที่ได?รับชำระหนี้ตามโครงการแก?ไขหนี้นอกระบบ สูงสุดรายละไมOเกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยตาม
ชั้นลูกค?า ระยะเวลาชำระหนี้ไมOเกิน 12 เดือน นอกจากนี้ยังได?รับสิทธิประโยชน>ผOานการคุ?มครองสินเชื่อกรณี
เสียชีวิต รายละไมOเกิน 50,000 บาท
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และ 3) โครงการสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได@ เพื่อสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให?กับลูกค?าที่ได?รับการแก?ไข
หนี้นอกระบบมาเป3นหนี้ในระบบธนาคารแล?ว ให?สามารถสร?างรายได?เพิ่มจากการประกอบอาชีพเสริม วงเงินกู?
รายละไมOเกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร?อยละ 0 ตOอปe ในชOวง 6 เดือนแรก และตั้งแตOเดือนที่ 7 เป3นต?นไป
อัตราดอกเบี้ย MRR ระยะเวลาชำระหนี้ 10 ปe ในสOวนของหลักประกันสินเชื่อของทั้ง 3 โครงการ สามารถใช?
ที่ดินจำนอง ได?จำนวนร?อยละ 95 ของวงเงิน กรณีบุคคล 2 คนค้ำประกัน วงเงินไมOเกิน 300,000 บาท และ
กรณีข?าราชการ 1 คนค้ำประกัน วงเงินไมOเกิน 100,000 บาท วงเงินสินเชื่อรวม 8,000 ล?านบาท ระยะเวลา
โครงการตั้งแตO 1 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2566
นายภานิต กล5าวอีกว5า เพื่อให?การแก?ไขหนี้นอกระบบเป3นไปอยOางมีประสิทธิภาพ จะใช?การพัฒนา
เพิ่มทักษะอาชีพและความรู?ทางการเงินนำ แล?วจึงให?สินเชื่อตาม ธ.ก.ส. จึงได?สนับสนุนให?ลูกค?าผู?เข?ารOวม
โครงการต?องเข?ารับการเสริมสร?างความรู? การพัฒ นาทักษะอาชีพตOาง ๆ กับศูนย>เรียนรู?ต?นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ธ.ก.ส. ศูนย>เรียนรู? 459 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร> รวมถึงศูนย>พัฒนาความรู?
พั ฒ นาอาชี พ ของสO ว นงานอื่ น ๆ เพื่ อ เติ ม เต็ ม ศั ก ยภาพของลู ก ค? า สร?างโอกาสในการประกอบอาชี พ หรือ
ปรับเปลี่ยนการผลิต ทำให?เกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนก?าวผOานความยากจน สามารถสร?างอาชีพและ
รายได?อยOางมั่นคงยั่งยืน ซึ่งที่ผOานมา ธ.ก.ส. ได?ดำเนินโครงการแก?ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลใน
ครัวเรือน ระยะที่ 1 - 3 ตั้งแตOปe 2557 โดยมีลูกค?าเข?ารOวมโครงการจำนวน 53,869 ราย เป3 นเงิน 4,478
ล?านบาท ทั้งนี้ ผู?ที่สนใจสามารถติดตOอสอบถามรายละเอียดโครงการฯ ได?ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่
Call Center 02 555 0555
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