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มติ คณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กันยายน 2564
เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การพักชาระหนี้ต้นเงิน
พร้อมดอกเบี้ยโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2559
- 2561 และปี 2562 - 2564 และขอขยายระยะเวลาชาระคืนหนี้เงินกู้ โครงการส่งเสริมสินเชื่อ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2559 – 2561
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอดังนี้
1. ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ได้เคยมีมติเห็นชอบพัก
ชาระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยของโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่าง
ครบวงจร (โครงการฯ) ปี 2559 - 2561 และปี 2562 – 2564 งวดชาระหนี้ที่ถึงกาหนดระหว่างวันที่
1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยเห็นชอบขยายระยะเวลาการพัก
ชาระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยของโครงการฯ ปี 2559 - 2561 และปี 2562 - 2564 เดิม งวดชาระหนี้
ที่ถึงกาหนดระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็น งวดชาระหนี้ที่ถึงกาหนด
ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2563 - 30 กันยายน 2565
ซึ่งกรอบวงเงินงบประมาณชดเชยดอกเบี้ยที่เคยได้รับการจัดสรรตามที่คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติอนุมัตไิ ว้เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 จานวน 922.50 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน
2562 จานวน 599.43 ล้านบาท มีเพียงพอ
2. ขยายระยะเวลาการชาระคืนหนี้เงินกู้ของโครงการฯ ปี 2559 – 2561 ดังนี้
2.1 กู้เงินเพื่อพัฒนาแหล่งน้าและการบริหารจัดการน้าในไร่อ้อย เดิม กาหนด
ชาระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 4 ปี เป็น กาหนดชาระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 6 ปี แต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน
2567
2.2 กู้เงินเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร เดิม กาหนดชาระคืนเสร็จสิ้นไม่
เกิน 6 ปี เป็น กาหนดชาระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 8 ปี แต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2569
ซึง่ กรอบวงเงินงบประมาณชดเชยดอกเบี้ยที่เคยได้รับการจัดสรรตามที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 จานวน 922.50 ล้านบาท มีเพียงพอ
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สาระสาคัญของเรื่อง
อก. รายงานว่า
1. ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนสินเชื่อ
ในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่มาขอกู้ภายใต้โครงการฯ ปี 2559 – 2561 และ
ปี 2562 – 2564 ดังนี้

ผลการดาเนินงาน
วงเงินสินเชื่อ
3,615.64 ล้านบาท
9,000 ล้านบาท
ปี 2559 – 2561
(ร้อยละ 40.17 ของ
(ปีละ 3,000 ล้านบาท)
เป้าหมาย)
3,136.24 ล้านบาท
6,000 ล้านบาท
ปี 2562 - 2564
(ร้อยละ 52.27 ของ
(ปีละ 2,000 ล้านบาท)
เป้าหมาย)
โครงการฯ

เป้าหมายวงเงินสินเชื่อ

จานวนเกษตรกร
1,651 ราย

1,564 ราย

2. เหตุผลความจาเป็นที่ต้องขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในครั้ง
นี้
2.1 เกษตรกรชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการพักชาระหนี้ต้น
เงินพร้อมดอกเบี้ยของโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี
2559 - 2561 และปี 2562 - 2564 งวดชาระหนี้ที่ถึงกาหนดระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 31
มีนาคม 2564 เป็นระยะเวลา 1 ปี (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563) เนื่องจาก
เกษตรกรชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่ มีงวดกาหนดเวลาการชาระหนี้ภายในวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบขยายระยะเวลาการพักชาระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย เป็น งวดชาระหนี้ที่ถึงกาหนดระหว่าง
วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2565
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2.2 สภาวะความแห้งแล้งติดต่อกันส่งผลกระทบต่อปริมาณอ้อยที่ลดลง ทา
ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและยังมีภาระที่ต้องชาระหนี้จากโครงการฯ ปี 2559 2561 และปี 2562 - 2564 จาเป็นต้องได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนใน
การประกอบอาชีพต่อไป
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการชาระคืนเงินกู้ของโครงการฯ ปี 2559 – 2561 เป็นระยะเวลา 2
ปี [เช่นเดียวกับโครงการฯ ปี 2562 - 2564 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (10 พฤศจิกายน 2563) ให้ขยาย
ระยะเวลาการชาระคืนเงินกู้ไปแล้ว]
3. คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ อก. เสนอ
คณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ด้วยแล้ว
4. อก. ได้รับแจ้งจาก ธ.ก.ส. ว่า ธ.ก.ส. ยินดีให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย
และได้แจ้งประมาณการกรอบวงเงินดอกเบี้ยที่ต้องใช้ในการดาเนินโครงการตามที่ อก. เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาในครั้งนี้ ซึ่งกรอบวงเงินงบประมาณชดเชยดอกเบี้ยที่เคยได้รับการจัดสรรตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 และเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ยังคงมีเพียงพอ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
โครงการฯ

ประมาณการกรอบวงเงินดอกเบี้ย กรอบวงเงิน
ตามข้อเสนอของ อก. ในครั้งนี้ ที่ได้รับการจัดสรรไว้เดิม

ปี 2559 – 2561
[มติคณะรัฐมนตรี
415.32 ล้านบาท
(5 กรกฎาคม 2559)]
ปี 2562 – 2564
583.32 ล้านบาท
[มติคณะรัฐมนตรี (11 กรกฎาคม 2562)]

922.50 ล้านบาท
599.43 ล้านบาท

