
         
 

รายงานข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
รอบต้นเดือนเมษายน 2565 

1. การลงมติเห็นชอบการแก้ไขกฎหมายด้านพลังงานของสหพันธ์ฯ  
    เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 รัฐบาลสหพันธ์ฯ ได้ลงมติเห็นชอบการแก้ไขกฎหมายด้านพลังงานภายใต้ชื่อ

มาตรการ Osterpaket โดยมีเป้าหมายเพื่อเร่งขยายการใช้พลังงานหมุนเวียนแบบเต็มรูปแบบ โดยพระราชบัญญัติที่
สำคัญที่ได้รับการแก้ไข ประกอบด้วย (1) พระราชบัญญัติว่าด้วยแหล่งพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy 
Sources Act: EEG) (2) พระราชบัญญัติว่าด้วยพลังงานลมนอกชายฝั่ง (Offshore Wind Energy Act: WindSeeG) 
(3) พระราชบัญญัติพลังงาน (Energy Act: EnWG) (4) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเร่งขยายโครงข่ายไฟฟ้า (Grid 
Expansion Acceleration Act: NABEG) และ (5) พระราชบัญญัติว่าด้วยแผนข้อกำหนดด้านพลังงานของสหพันธ์ฯ 
(Federal Requirement Plan Act: BBPIG) ทั้งนี้ มาตรการ Osterpaket ครอบคลุมเนื้อหาท่ีสำคัญ ดังนี้ 

    1.1 การใช้พลังงานหมุนเวียนต้องเป็นไปเพื่อความปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยจะ
ยกระดับการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าเป็นร้อยละ 80 ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดภายในปี ค.ศ. 2030 
(รัฐบาลสหพันธ์ฯ ชุดเก่าตั้งเป้าไว้ที่ร้อยละ 65)  

    1.2 การปรับปรุงข้อกำหนดการทำฟาร์มกังหันลมบก ฟาร์มกังหันลมทะเล และโซลาร์ฟาร์ม พร้อมทั้ง
ปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำแผงโซลาร์บนอาคารบ้านเรือน 

    1.3 การขยายฟาร์มกังหันลมทะเลในอนาคตจะดำเนินการพร้อมกันทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ (1) การเปิดประมูล
โครงการทำฟาร์มกังหันลมทะเลในพื้นที่ท่ีมีการตรวจสอบจากภาครัฐแล้ว และ (2) การเปิดประมูลโครงการทำฟาร์ม
กังหันลมทะเลในพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบจากภาครัฐ เพ่ือเร่งกระบวนการดำเนินโครงการให้เร็วขึ้น 

    1.4 ปรับปรุงเงื่อนไขการขออนุมัติทำโครงการพลังงานหมุนเวียนให้มีความคล่องตัวมากข้ึน เพ่ือเร่งขยาย
การผลิตพลังงานหมุนเวียน 

    1.5 ปรับปรุงเงื่อนไขการทำโครงข่ายไฟฟ้า โดยจะสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับโครงข่ายไฟฟ้ามากข้ึนเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของพลังงานหมุนเวียน 

    1.6 ยกเลิกค่าธรรมเนียมการใช้พลังงานหมุนเวียน (EEG-Umlage)  
    1.7 เสริมสร้างศักยภาพในการกำกับดูแลพลังงานขององค์กรเครือข่ายสหพันธ์ฯ (Federal Network 

Agency)1 เพ่ือรักษาความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและก๊าซให้แก่ประชาชน 
2. มาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน              
    นาย Christian Lindner (พรรค FDP) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหพันธ์ฯ และนาย Robert 

Habeck (พรรค Greens) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศสหพันธ์ฯ 
(BMWK) ได้นำเสนอมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนผ่าน
มาตรการชื่อ “Schutzschild” โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

    2.1 การจ่ายเงินอุดหนุนแบบไม่ต้องชำระคืน รฐับาลสหพันธ์ฯ จะจ่ายเงินอุดหนุนแบบไม่ต้องชำระคืนแก่
ภาคธุรกิจที่มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานปี 2565 สูงขึ้นอย่างน้อย 2 เท่าของปี 2564 สำหรับช่วงเดือนกุมภาพันธ์- 
กันยายน 2565 ดังนี้ (1) สาขาธุรกิจที่ใช้พลังงานจำนวนมาก จะได้รับเงินอุดหนุนเป็นจำนวนร้อยละ 30 ของผลต่าง
ค่าใช้จ่ายปี 2565 และปี 2564 (2) ภาคธุรกิจที่มีผลการดำเนินธุรกิจขาดทุนที่สืบเนื่องมาจากราคาพลังงานสูงขึ้น จะ
ได้รับเงินอุดหนุนเป็นจำนวนร้อยละ 50 ของผลต่างค่าใช้จ่ายปี 2565 และปี 2564 และ (3) ธุรกิจสาขาที่ใช้พลังงาน
มากเป็นพิเศษ 26 สาขา เช่น อุตสาหกรรมผลิตเหล็กแปรรูป อุตสาหกรรมผลิตแก้ว และอุตสาหกรรมเคมี จะได้รับเงิน
อุดหนุนเป็นจำนวนร้อยละ 70 ของผลต่างค่าใช้จ่ายปี 2565 และปี 2564  

    2.2 มาตรการสินเชื่อเพ่ือสภาพคล่องในระยะสั้น (KfW-Kreditprogramm) รฐับาลสหพันธ์ฯ เสนอเงินกู้
อัตราดอกเบี้ยต่ำผ่านธนาคารเพ่ือการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ (Kreditanstalt für Wiederaufbau : KFW) โดยจะอนุมัติ
วงเงินกู้ไม่เกิน 100 ล้านยูโร อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีความจำเป็นต้องกู้เงินจำนวนเกิน 100 ล้าน ธนาคารจะ
พิจารณาเป็นพิเศษเฉพาะราย ทั้งนี้ รัฐบาลสหพันธ์ฯ คาดว่า มาตรการดังกล่าวจะใช้งบประมาณประมาณ 7 พันล้าน 
ยูโร 

 
1 องค์กรเครือข่ายสหพันธ์ฯ (Federal Network Agency) เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ดูแลตลาดไฟฟ้า ก๊าซ โทรคมนาคม ไปรษณีย์ และทางรถไฟของสหพันธ์ฯ 



         
 

    2.3 มาตรการการค้ำประกันสินเชื่อ (Bürgschaftsprogramen) บริษัทที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง
ระหว่างรัสเซียและยูเครน และไม่มีหลักทรัพย์ที่เพียงพอต่อการขอกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ จะได้รับการค้ำ
ประกันเงินกู้จากรัฐบาลสหพันธ์ฯ และรัฐบาลแห่งรัฐต่าง ๆ ผ่านธนาคาร Bürgschaftsbanken ทั้งนี้ มาตรการ
ดังกล่าวเป็นมาตรการที่สานต่อจากมาตรการรับประกันสินเชื่อในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

    2.4 มาตรการค้ำประกันสินเชื่อภาคธุรกิจสาขาพลังงาน (Kreditgarantien für die Energiewirtschaft) 
รฐับาลสหพันธ์ฯ วางงบประมาณไม่เกิน 1 แสนล้านยูโร สำหรับช่วยเหลือภาคธุรกิจสาขาพลังงานที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัทเหล่านี้ต้องวางสินทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเพ่ิมขึ้นเมื่อราคาพลังงานเพ่ิมสูงขึ้น โดยบริษัท
ในสาขาพลังงานสามารถขอกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ โดยได้รับการประกันสินเชื่อผ่านธนาคาร KFW 

    2.5 มาตรการเพ่ิมทุน  (Eigenkapital- und Hybridkapitalhilfe) รฐับาลสหพันธ์ฯ ออกมาตรการ
ช่วยเหลือบริษัทขนาดใหญ่เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยการเพ่ิมทุนส่วนเจ้าของ (Equity capital) หรือเพ่ิม
ทุนประเภทก้ำกึ่งระหว่างทุนส่วนเจ้าของและทุนเงินกู้ (Hybrid Capital) เพ่ือให้บริษัทมีเงินทุนมากเพียงพอที่จะนำไป
ลงทุนเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ รัฐบาลสหพันธ์ฯ สามารถช่วยเพิ่มทุนใน 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) การเข้าถือหุ้น Dormant Equity 
Holding2 และ (2) การเข้าถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (subordinated bond)3    
          3. การแต่งตั้งผู้ดูแลกิจการบริษัท Gazprom Germania GmbH ของรัฐบาลสหพันธ์ฯ  
             หลังจากที่รัฐบาลสหพันธ์ฯ ได้เสนอให้มีการออกกฎหมายว่าด้วยการกักเก็บก๊าซสำรองข้ันต่ำ4 เพ่ือสร้าง
ความมั่นคงในการจัดหาก๊าซสำหรับช่วงฤดูหนาวส่งผลให้บริษัท Gazprom บริษัทสัญชาติรัสเซียที่มีรัฐบาลรัสเซียถือ
หุ้นส่วนใหญ่ ได้ประกาศท่ีจะยุติการดำเนินกิจการของบริษัท Gazprom Germania GmbH ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่
ดำเนินกิจการโรงกักเก็บก๊าซสำรองในสหพันธ์ฯ อย่างไรก็ตาม ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าบริษัท Gazprom จะขายบริษัท 
Gazprom Germania GmbH ให้กับบริษัท JSC Palmary หรือบริษัท Gazprom Export Business Services LLC 
ทั้งนี้ การตัดสินใจของบริษัท Gazprom ที่จะยุติการดำเนินกิจการดังกล่าว เป็นการละเมิดภาระหน้าที่ที่จะต้อง
รายงานการยุติการดำเนินกิจการต่อกระทรวงเศรษฐกิจและการปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศสหพันธ์ฯ (BMWK) 
ตามข้อกำหนดของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ทำให้ BWMK ตัดสินใจแต่งตั้ง Federal Network Agency เข้า
มาดูแลกิจการของบริษัท Gazprom Germania GmbH ชัว่คราวในฐานะ Trustee ซึ่งมีผลตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ 4 
เม.ย. จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565 โดยมีเป้าหมายเพ่ือรักษาความปลอดภัยด้านพลังงานของสหพันธ์ฯ 
 4. การค้นพบเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตแบตเตอรี 
                   บริษัท Theion GmbH ซึ่งเป็น Start-up ทีด่ำเนินกิจการด้านพลังงานและไฟฟ้าของสหพันธ์ฯ 
ประสบความสำเร็จในการวิจัยการผลิตแบตเตอรีโดยใช้ผลึกกำมะถัน ลิเทียมไฮดรอกไซด์ (Lithium Hydroxide) และ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งนี้ แบตเตอรีที่ใช้ผลึกกำมะถันจะมีต้นทุนต่ำกว่าแบตเตอรีทั่วไปหรือลิเทียมไอออน และมี
ประสิทธิภาพในการให้พลังงานมากเป็น 3 เท่าของแบตเตอรีลิเทียมไอออน (สามารถกักเก็บพลังงานได้มากกว่าร้อยละ 
20) ใช้เวลาในการชาร์จไฟฟ้าน้อย และมีอายุในการใช้งานยาวนานกว่า รวมถึงสามารถลดการใช้พลังงานสำหรับ
กระบวนการผลิตแบตเตอรีลงได้ถึงร้อยละ 90 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำโครงการนำร่องเพ่ือผลิตแบตเตอรีที่เบาเป็นพิเศษ 
และจะนำไปใช้กับโดรนและการเดินทางในอวกาศเชิงพาณิชย์ ในขณะเดียวกันจะพัฒนาแบตเตอรีสำหรับมือถือและ
คอมพิวเตอร์รวมถึงสำหรับเครื่องบินพาณิชย์และยานยนต์ไฟฟ้าต่อไปด้วย  

5. ข้อมูลเพิ่มเติม 
        5.1 รฐัมนตรีว่าการกระทรวง BMWK กล่าวว่า มาตรการ Osterpaket เป็นนโยบายพลังงานของ

รัฐบาลสหพันธ์ฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษ ทั้งนี้ รัฐบาลสหพันธ์ฯ เตรียมการแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติด้านพลังงานภายใต้ชื่อมาตรการ “Sommerpaket” และมาตรการ 

 
2 Dormant Equity Holding เป็นการเข้าถือหุ้นโดยได้รับผลตอบแทน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น แตม่ีสิทธิตรวจสอบบญัชีประจำปีของ
บริษัท อยา่งไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นจะได้สิทธิในการรับเงินทุนคืนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในกรณีบริษัทเลิกกิจการ 
3 หุ้นกู้ด้อยสิทธ ิ(subordinated bond)  คือหุ้นที่ผู้ลงทุนมีฐานะเป็นเจ้าหนี้เหมอืนหุ้นกู้ธรรมดาทัว่ไป แต่ถา้บริษัทต้องปิดกิจการไป จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้
หลังจากเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนอาจจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด บางส่วน หรือไม่ได้รับชำระหนี้คืนทั้งหมด 
4 ก๊าซสำรองขั้นต่ำจะถูกกำหนดเป็นจำนวนร้อยละของก๊าซที่สามารถกักเกบ็ได้ในโรงกักเก็บกา๊ซของสหพันธ์ฯ ดังนี้ (1) ต้นเดือนสิงหาคมร้อยละ 65         
(2) ต้นเดือนตุลาคม ร้อยละ 80 (3) ต้นเดือนธันวาคม ร้อยละ 90 และ (4) ต้นเดือนกุมภาพันธ ์อยา่งน้อยร้อยละ 40   



         
 

“Klimaschutzsofortprogram” อีกครั้งในช่วงฤดูร้อน ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะครอบคลุมเนื้อหา อาทิ การยกเลิก
การใช้ก๊าซกับเครื่องทำความร้อนในอาคารที่อยู่อาศัย การขยายการทำฟาร์มกังหันลมให้ได้ร้อยละ 2 ของพ้ืนที่ทั้งหมด
ในสหพันธ์ฯ เป็นต้น  
                   5.2 รฐับาลสหพันธ์ฯ มีความกังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับการดำเนินกิจการด้านพลังงานในสหพันธ์ฯ  
ของบริษัทสัญชาติรัสเซีย จึงได้ตัดสินใจเข้ามาแทรกแซงการบริหารกิจการของบริษัท Gazprom Germania GmbH 
ตามข้อ 3. นอกจากนี ้บริษัท Rosneft บ. สัญชาติรัสเซีย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท PCK-Raffinerie 
GmbH5 มีความประสงค์จะขอซื้อหุ้นของบริษัท PCK-Raffinerie GmbH ส่วนที่เหลือ (ร้อยละ 37.5) จากบริษัท 
Shell Deutschland GmbH รฐับาลสหพันธ์ฯ จึงได้ชะลอการอนุมัติขอซื้อหุ้นดังกล่าว เพ่ือรักษาความปลอดภัย  
ด้านพลังงานภายในประเทศ เนื่องจากบริษัท PCK-Raffinerie GmbH เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการด้านน้ำมันเชื้อเพลิง 
น้ำมันสำหรับเครื่องทำความร้อนในอาคาร และน้ำมันก๊าดสำหรับการบินในเขตกรุงเบอร์ลิน และรัฐ Brandenburg 
ของสหพันธ์ฯ โดยกระทรวง BMWK จะตรวจสอบการขอซื้อหุ้นอย่างละเอียดต่อไป 
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5 บริษัท PCK-Raffinerie GmbH เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสหพันธ์ฯ ในรูปแบบ GmbH มีบริษัท Rosneft บริษัทสัญชาติรัสเซียถือหุ้นร้อยละ 62.5 และ 
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