
           รายงานสถานการณ์เศรษฐกจิการค้าระหว่างประเทศ -  ข้อมูลพ้ืนฐานความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-เดนมาร์ก 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของเดนมาร์ก ความส าคัญของเดนมาร์ก 
 เดนมาร์กมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เปน็อันดับที่ 11 ของสหภาพ

ยุโรปและอันดับที่ 31 ของโลก  
 ประชากร 5.56 ล้านคน มากเป็นอันดับที่  111 ของโลก 
 GDP (Official Exchange Rate) ของเดนมาร์กมมีูลค่า 309.2 

พันล้านเหรยีญสหรัฐ 
 GDP (Purchasing power parity) ของเดนมาร์กมีมลูค่า 

213.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ  
 ในปี 2556 อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจของเดนมาร์กอยู่ท่ี

ประมาณ 0.4% และคาดวา่ในปี 2557 จะมีอัตราขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอยู่ท่ี 1.5% 

 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของเดนมาร์ก 41,388 เหรียญสหรัฐ 
 มูลค่าของภาคบริการ  ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรของ

เดนมาร์ก คิดเป็นสัดส่วน 76.6%, 22.1%, และ 1.3% ของ 
GDP ตามล าดับ 

 ประชากรของเดนมาร์กส่วนใหญ่รอ้ยละ 65.3 อยูใ่นช่วงวัยรุ่น
และวัยท างาน (15 – 64 ปี) ร้อยละ 17.6 อยู่ในช่วงวัยเด็ก (0-
14 ปี) และร้อยละ 17.1 อยู่ในวัยชรา (มากกว่า 65 ปี) 

 อัตราการเกิดของประชากร 10.29 ต่อประชากร 1,000 คน 
 ในปี 2557 คาดว่าอัตราการว่างงานร้อยละ 4.3 
 รายงาน Corruption Perceptions Index 2013 จัดโดย 

Transparency International จัดอันดับให้เดนมาร์กอยู่อันดบัที่ 
1 ของโลกควบคู่กับนิวซีแลนด์ในด้านความโปร่งใสของระบบ
ราชการ 

 รายงาน Doing Business 2013 จัดโดย The World Bank จัด
อันดับให้เดนมาร์กอยู่อันดับที่ 1 ของยุโรป และอันดับที่ 5 ของ
โลกในด้านความสะดวกในการท าธุรกิจ (Ease of Doing 
Business) โดยไทยอยู่ล าดับที่ 18 

 กรุงโคเปนเฮเกนได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองหลวงสีเขียวของ
ยุโรปในปี 2557 น้ี (European Green Capital 2014) 
 

ที่มา : www.cia.gov, OECD & World Bank 

 เดนมาร์กได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีสะอาดที่
ล้ าหน้าท่ีสุดในโลก จากการจัดอันดับของ The Global Cleantech 
Innovation Index 2012 โดยเดนมาร์กมีการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง โดยเฉพาะศักยภาพทางด้าน
เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ชีวภาพ อุตสาหกรรมเกษตร 

 เป็นผู้น าด้านระบบการขนส่งของยุโรป เช่น Oresund ที่เป็นจุด
เช่ือมต่อระบบการขนส่งที่ส าคัญระหว่างกรุงโคเปนเฮเกน และทาง
ตอนใต้ของสวีเดน 

 The World’s Happiest Nation 2014 จาก World Happiest 
Report จัดอันดับใหป้ระชาชนเดนมาร์กเป็นผู้ที่มีความสุขท่ีสดุใน
โลก รองลงมาได้แก่ นอรเ์วย์ สวิตเซอร์แลนด์ และเนเธอร์แลนด ์

 เดนมาร์กเป็นแหล่งก าเนิดของบรษิัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ของโลก เช่น 
ECCO, Maersk, LEGO, Carlsberg และ Vestas เป็นต้น 

 CIA Fact book จัดเดนมาร์กเป็นประเทศพัฒนาแล้วท่ีมีรายไดสู้ง 
 มีเงินส ารองอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและทองค าเป็นอันดับ 

26 ของโลก 
 เดนมาร์กพึ่งพาการส่งออกเป็นส าคัญ จึงท าให้ระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศมคีวามอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจโลกสูง 
 เป็นสมาชิกองค์การสหภาพยุโรป ตั้งแต่ปี 2516 แต่ไม่ไดร้่วมใช้เงิน

สกุลยโูร ปัจจุบันใช้เงินสกลุโครนเดนมาร์กของตนเอง 
 เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก เมื่อเดือนมกราคม 2538 
 รายงาน The World in 2013 จัดโดย The Economist 

Intelligence Unit จัดให้เดนมารก์เป็นประเทศท่ีดีที่สุดในการ
ก าเนิดบุตร (Best Place to be born 2013) อันดับที่ 5 ของโลก 

 รายงาน 2013 Index of Economic Freedom จัดอันดับให้
เดนมาร์กอยู่อันดับที่ 9 ของโลกในด้านความอิสระของระบบ
เศรษฐกิจ 

 รายงาน Global Competitiveness Report (2013 - 2014)  จัด
ใหเ้ดนมาร์กอยู่ในอันดับ 15 ของโลก ในด้านความสามารถในการ
แข่งขันของเศรษฐกิจ จัดโดย World Economic Forum 

 
นโยบายการค้าของเดนมาร์ก นโยบายการค้าของไทย 

 เดนมาร์กเป็นสมาชิกองค์กรการคา้โลก (WTO) และสหภาพ
ยุโรป 

 เดนมาร์กเป็นหนึ่งประเทศท่ีเป็นระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมทีสุ่ดใน
สหภาพยโุรป เป็นผู้สนบัสนุนการปฏิรูปการเกษตรที่ครอบคลุม 
เดนมาร์กยังสนับสนุนกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเข้มงวดใน
ระดับสหภาพยุโรป  

 เดนมาร์กเป็นผู้น าที่ส าคญัด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ

 ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม และสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการในการคุม้ครองและป้องกันการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าไทยในต่างประเทศ 

 ดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศในสาขาท่ีเป็นการผลิตสินค้าและ
บริการที่มีพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีมมีูลค่าสูง  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และมีการถ่ายทอดทางเทคโนโลยใีห้แก่คนไทย 

 ขยายความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจการค้า และการลงทุน ภายใต้

http://www.cia.gov/
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ภูมิอากาศระหว่างประเทศ (International climate policy) 
และการเป็นเจ้าภาพการประชุมสหประชาชาติดา้นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (the United Nations Climate 
Change Conference) ที่ก าหนดจัด ณ กรุงโคเปนเฮเกนใน
เดือนธันวาคม 2552 

 ข้อตกลงทวิภาคี และระดับภูมภิาค – ปัจจุบันมีข้อตกลงทวิภาคี 
และระดับภูมิภาคของสหภาพยโุรปหรือภายใต้การเจรจาต่อรอง 
อยู่หลายฉบับ เช่น (สหภาพยุโรป-สาธารณรัฐแอฟริกาใต,้ 
สหภาพยโุรป-เม็กซิโก, สหภาพยโุรป-Mercosur, สหภาพยุโรป-
แคนาดา, สหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกา เป็นต้น) ซึ่งเดนมาร์ก
ด าเนินนโยบายภายใต้ข้อตกลงเหล่านี ้

 เดนมาร์กมีระบบรัฐสวัสดิการที่เขม้แข็ง และเป้าหมายที่ส าคัญ  
คือ การท าให้เดนมาร์กเป็นประเทศที่มีอัตราการจ้างงานท่ีสูง 
การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพและความ
มั่นคง การส่งเสริมระบบรัฐสวสัดกิารเพื่อความมั่นคงของ
ประชาชนและความปลอดภัยทางสังคม รวมทั้งการจัดสรรเงิน
สนับสนุนจากรัฐบาลให้กับประชาชนอย่างมีเหตุผล 

 ในอดีตเศรษฐกิจของเดนมาร์กข้ึนอยู่กับภาคเกษตรกรรม 
จนกระทั่งในช่วงตั้งแต่ปี 2503 เดนมาร์กได้พบน้ ามันและก๊าซ
ธรรมชาติในทะเลเหนือ ซึ่งมาช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมใหม้ีความเขม้แข็งและเจรญิก้าวหน้ามากข้ึนไปอีก 
จนท าให้เดนมาร์กกลายเป็นประเทศท่ีมีการพัฒนาทางด้าน
อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตรที่ก้าวหนา้ในระดบัต้น
ของโลก  ผลจากการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตร้ะบบเศรษฐกิจ
เสรีนยิม และระบบรัฐสวสัดิการทีด่ี ทั้งด้านการศึกษา การ
รักษาพยาบาล ระบบบ าเหน็จบ านาญ การคุ้มครองแรงงาน การ
ประกันราคาสินค้าเกษตร ฯลฯ และระบบจัดเก็บภาษีในอัตรา
สูงมาก ท าให้ชาวเดนมาร์กมีรายได้ประชากรอันดับต้นๆของโลก 
และมมีาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดี   ในขณะเดยีวกันต้นทุนการ
ผลิต ได้แก่ ค่าแรง ท่ีดิน ค่าเช่า ก็สูงข้ึนตามไปด้วย ท าให้สภาวะ
เศรษฐกิจของเดนมาร์กต้องพึ่งพาการน าเข้าวัตถดุิบเพื่อ
อุตสาหกรรมจากต่างประเทศ หรอืย้ายฐานการผลติไปลงทุนใน
ต่างประเทศเพื่อลดต้นทุนสินค้าลง  
 

กรอบความร่วมมือและข้อตกลงการค้าเสรีในระบบพหุภาคี และ 
ทวิภาคี โดยเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากความตกลงที่มีผลใช้บังคับ
แล้ว และวางแนวทางป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้น ก าหนดมาตรการ
ในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ และสรา้งความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ 
และมาตรฐานต่างๆ 

 สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน โดยปรับปรุงพัฒนากฎหมาย/
กฎระเบียบที่ส่งเสรมิการค้าและการลงทุน 

 ส่งเสริมการขยายตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิมและสร้างตลาด
ใหม่เพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกไปตลาดหลัก โดยส่งเสริมการ
ส่งออกสินค้าและบริการในตลาดใหม่ ได้แก่ จีน อินเดีย ตะวันออก
กลาง แอฟริกา และยโุรปตะวันออก  

 พัฒนาธุรกิจบริการทีม่ีศักยภาพเพื่อขยายฐานการผลิตและการ 
ตลาดสู่ระดับภูมิภาค และเป็นแหล่งรายไดส้ าคัญ เช่น การ
ท่องเที่ยว ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจการประชุมและแสดงสินค้า 
การศึกษานานาชาติ การก่อสร้าง ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจออกแบบ
แฟช่ัน ธุรกิจอัญมณี รวมถึงบริการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์บน
พื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทยท่ีเชื่อมโยงกับเทคโนโลยี
ใหม่ เป็นต้น 
 

การลงทนุ การคา้ 
Inward FDI ของเดนมาร์ก 
 เดนมาร์กจัดเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจขนาดเล็กแต่เป็นประเทศ

ที่มีความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม มเีทคโนโลยสีูง จากการ
จัดอันดับประเทศท่ีน่าลงทุนมากท่ีสุดในโลกในปี 2556 ของ 
World Bank เดนมาร์กได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศท่ีน่า
ลงทุนมากทีสุ่ดในยโุรป และอยู่อันดับที ่5 ของโลกถึง 2 ปีซ้อน 

 ในปี 2555 การลงทุนที่เข้าสู่ประเทศเดนมาร์ก (Stock of FDI)  
มีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 144.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  สาขาที่มี
การลงทุนมากได้แก่  ภาคธุรกิจไปรษณีย์ และการขนส่ง, ภาค
การขนส่ง การจดัเก็บ และการสื่อสาร, ภาคไปรษณยี์ และ

การค้ารวมของเดนมาร์ก 
 จากข้อมูล World Trade Atlas การค้าระหว่างประเทศของ

เดนมาร์กกับท่ัวโลกในปี 2556 (มค – ตค) มีมูลค่า 173 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 4.97% 

 ในปี 2556 (มค – ตค) เดนมาร์กน าเข้าจากต่างประเทศ 80 
พันล้านเหรยีญสหรัฐ (+5.35%) สินค้าน าเข้าส าคัญ ได้แก ่
เครื่องจักร ทรัพยากรธรรมชาติ และเครื่องจักรไฟฟ้า เป็นต้น  

 ตลาดน าเข้าส าคัญของเดนมาร์ก ได้แก่ เยอรมันนี (สัดส่วน 20%) 
สวีเดน (12%) นอร์เวย์ (7%) ส่วนไทย เป็นตลาดน าเข้าของ
เดนมาร์กอันดับที ่34 (0.39%) 
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โทรคมนาคม, ภาคการบริการทั้งหมด, ภาคเกษตรกรรม ภาค
ผลิตภณัฑ์อาหาร และภาคเหมืองแร่ และหิน เป็นต้น 

 เดนมาร์กและกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ไมม่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เนื่องจากขัดแย้งกับหลักการความเท่าเทียมกัน/การค้าเสร ี
 

Outward FDI ของเดนมาร์ก 

 ในส่วนของการลงทุนของเดนมารก์ในต่างประเทศ ในปี 2555 มี
มูลค่า 144.7 พันล้านเหรยีญสหรฐัฯ   คิดเป็นอันดับที่ 21 ของ
โลก 

 ปัจจุบันเดนมาร์กเริ่มหันไปลงทุนการผลิต ณ กลุ่มประเทศยโุรป
ตะวันออก และเอเซียมากข้ึน เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่า 
เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดบั ของใช้ของตกแต่งบ้าน รองเท้า 
เป็นต้น รวมทั้งการลงทุนด้านสินคา้เพื่อพลังงานสะอาด เช่น 
พลังงานลม เป็นต้น   

 
การลงทุนของไทยในเดนมาร์ก 
 เดนมาร์กจัดเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจขนาดเล็กแต่เป็นประเทศ

ที่มีความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม มเีทคโนโลยสีูง จากการ
จัดอันดับประเทศท่ีน่าลงทุนมากท่ีสุดในโลกในปี 2556 ของ 
World Bank เดนมาร์กได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศท่ีน่า
ลงทุนมากที่สุดอันดบัท่ี 1 ของยุโรป และอยู่อันดับที่ 5 ของโลก
ถึง 2 ปีซ้อน 

 เดนมาร์กเป็นตลาดดั้งเดิมที่อยูห่่างไกลจากไทย การขนส่ง 
สินค้าไปเดนมาร์กต้องใช้เวลานาน และมีต้นทุนสูง อีกทั้งเป็น
ตลาดเล็ก ท าให้นักธุรกิจไทยยังสนใจตลาดนี้น้อยเพราะมีตลาด
ยุโรปอื่นๆ ให้เลือกที่มีขนาดใหญ่กว่า  

 ประเทศไทยยังขาดความสนใจในตลาดเดนมาร์กอยู่ สินค้าและ
บริการหลายประเภทมีโอกาสในตลาดนี ้

 นักลงทุนไทยยังมีการลงทุนในเดนมาร์กน้อยมาก โดยบริษัทไทย
ที่ได้เข้าไปลงทุนในเดนมาร์กในขณะนี้ ได้แก่ บริษัท Indorama 
Ventures (โดยบริษัทลูก FiberVisions a/s) บริษัทผูผ้ลติ
ผลิตภณัฑ์พลาสติก Mono-component staple fiber และ 
bicomponent fiber, บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอรเ์รช่ัน เข้า
ซื้อกิจการห้างสรรพสินค้าอิลลุม (Illum), บริษัท CPF, บริษัท 
SVI Public Co. Ltd, Team Precision Public Company 
Limited, บริษัท Thoresen ภัตตาคาร Blue Elephant เป็น
ต้น 

 เดนมาร์กถือได้ว่ามีข้อไดเ้ปรียบทางด้านธุรกิจหลายประการ 
เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐานท้ังด้านระบบสาธารณูปโภค  การ
คมนาคมขนส่ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการเงินการ
ธนาคาร  ตลาดทุน รัฐบาลไมม่ีข้อกีดกันการลงทุนต่างชาติ 
บริษัทต่างชาติได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันกับบริษัทเดนมาร์ก 
เดนมาร์กมีเสถียรภาพทางการเมืองอีกทั้งต าแหน่งท่ีตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของเดนมาร์กซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของยุโรป ตดิต่อกับ

 ในปี 2556 (มค – ตค) เดนมาร์กสง่ออกไปยังต่างประเทศ 92 
พันล้านเหรยีญสหรัฐ  (4.64%) สินค้าส่งออกส าคัญ ได้แก่ 
เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์เวชภณัฑ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และเครื่องจักร
ไฟฟ้า เนื้อสัตว์ เหล็กและเหล็กกลา้ พลาสติก ขนสัตว์ เป็นต้น 

 แหล่งส่งออกของเดนมาร์กทีส่ าคญั ได้แก่ เยอรมนี (สดัส่วน 16%) 
สวีเดน (12%) สหราชอาณาจักร (8%) และนอร์เวย์ (6%) ส่วนไทย
เป็นแหล่งส่งออกของเดนมาร์ก อันดับที่ 50 (0.22%) 

 
ที่มา : World Trade Atlas  

 
การค้าระหว่างอาเซียนกับเดนมาร์ก 
 ปี 2556 การค้าระหว่างอาเซียน-เดนมาร์ก มมีูลคา่ 2.85 พันล้าน

เหรียญสหรัฐ โดยเดนมาร์กส่งออกไปอาเซียน 1.48 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ และน าเข้าจากอาเซียน 1.36 พันล้านเหรียญสหรัฐ  

 ในอาเซียน สิงคโปร์เป็นคู่ค้าอันดบั 1 ของเดนมาร์ก รองลงมา คือ  
ไทย มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนิเซีย 
 

การค้าอาเซียน – เดนมาร์ก 2556  
ประเทศ เดนมาร์ก

น าเข้า 
เดนมาร์ก
ส่งออก 

มูลค่าการค้ารวม 

ไทย 385 237 623 
สิงคโปร ์ 147 537 684 
มาเลเซีย 227 220 447 
เวียดนาม 256 190 446.94 
อินโดนิเซีย 269 177 446.89 
ฟิลิปปินส ์ 50 109 160 
เขมร 21 6.51 28.08 
ลาว 10 2.92 13.49 
พม่า 3.27 3.03 6.30 
บรูไน 0.47 4.99 5.47 
รวม 1,368 1,488 2,856 

ที่มา : World Trade Atlas                           (ล้านเหรยีญสหรฐั) 
 

การค้าระหว่างไทยกับเดนมาร์ก 
 ในช่วงปี 2557 (มค – มีค) เดนมาร์กเป็นตลาดส่งออกอันดับ 53 

เป็นตลาดน าเข้าอันดับ 46 ของไทย  
 ในปี 2557 (มค – มีค) การค้ารวมระหว่างไทยกับเดนมาร์ก มีมลูค่า 

190 ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึน้จากปกี่อนหน้า 17% 
 ในปี 2557 (มค – มีค)  ไทยส่งออกไปเดนมาร์กเป็นมูลค่า 90 ล้าน

เหรียญสหรัฐ  ลดลงจากช่วงเดียวกันปี 2555 คิดเป็น -5 %   
 สินค้าส่งออกส าคัญของไทยไปเดนมาร์ก ได้แก่ รองเท้าและช้ินส่วน 

แผงสวิชและแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า อัญมณีและเครื่องประดบั 
เหล็ก เหล็กกล้า และผลติภณัฑ์ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร และ
บ้านเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม หม้อแปลงไฟฟ้า เป็นต้น 
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ยุโรปตะวันตก และศูนย์กลางกลุ่มประเทศนอรด์ิกส ์
 ไทยมีศักยภาพในหลายสาขาท่ีสามารถเข้าไปลงทุนในเดนมาร์ก

ได้ อาทิ โรงแรม ร้านอาหารไทย สปา นวดแผนไทย 
อุตสาหกรรมอาหาร แผงวงจรไฟฟ้า 

 
การลงทุนของเดนมาร์กในไทย 
 มีบริษัทข้ามชาติของเดนมาร์กเข้ามาลงทุนในประเทศไทย

มากมาย เช่น RICE, LEGO, ECCO, Pandora, George 
Jensen, Royal Copenhagen, Maersk Line, Novo Nordisk 
และ Danfoss เป็นต้น ซึ่งศูนยผ์ลติเหลา่นี้ไดส้่งออกสินค้าและ
บริการไปยังท่ัวโลก 

 เดนมาร์กยังคงให้ความสนใจในการย้ายฐานการผลิตมายัง
ประเทศไทย เอเซีย และยโุรปตะวนัอออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากการ
เพิ่มสูงขึ้นของต้นทุนในการผลิตในประเทศ อีกท้ังปัจจัยในการ
ลงทุนในประเทศไทยยังคงเอื้ออ านวยในธุรกิจของเดนมาร์กอีก
ด้วย เช่น อัญมณีและเครื่องประดบั ของตกแต่งบ้าน เป็นต้น 
 

FTA ของเดนมาร์ก 
การจัดท า FTA ของเดนมาร์กกับนานาชาติอยู่ภายใต้ข้อตกลงของ 
FTA สหภาพยโุรป 
 FTA ที่สรุปผลการเจรจาแล้วมี 28 ฉบับ เช่น สหภาพยุโรป – 

ชิลี, สหภาพยโุรป – เกาหลีใต้, สหภาพยุโรป – เม็กซิโก และ 
สหภาพยโุรป – แอฟริกาใต้ 

 FTA ทีส่รุปผลเจรจาแต่ยังไมไ่ด้บังคับใช้ 9 ฉบับ เช่น สหภาพ
ยุโรป – สิงคโปร์, สหภาพยโุรป – โคลัมเบีย, สหภาพยโุรป – 
อเมริกากลาง และ สหภาพยโุรป – ยูเครน 

 FTA ที่อยู่ระหว่างการเจรจา มี 13 ฉบับ เช่น สหภาพยุโรป – 
อาเซียน, สหภาพยุโรป – สหรัฐอเมริกา, สหภาพยุโรป – 
แคนาดา, สหภาพยุโรป – ญี่ปุ่น, สหภาพยโุรป – โมรอคโค,  
สหภาพยโุรป – กลุ่มรัฐอ่าวอาหรบั และ สหภาพยุโรป – อินเดีย 
 

 ในปี 2557 (มค – มีค)  ไทยน าเข้าจากเดนมาร์กเป็นมูลค่า 99 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 99% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

 สินค้าน าเข้าส าคญัของไทยจากเดนมาร์ก ได้แก่ น้ ามันส าเร็จรูป 
ผลิตภณัฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เคมีภณัฑ์ เครื่องจักรและ
ส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้า พืชและผลิตภณัฑจ์ากพืช 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ เป็นต้น  
                                

การค้าไทย-เดนมาร์ก 
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ 

ปี มูลค่า
การค้า
รวม 

ไทยส่งออก ไทยน าเข้า ดุลการค้า 

2553 952 
(32.09%) 

723.02 
(39.36%) 

299.37 
(13.43%) 

493.65 
(55.92%) 

2554 
 

1,000.10 
(5.01%) 

754.68 
(4.38%) 

245.43 
(7.00%) 

509.25 
(3.16%) 

2555 741.55 
(-25.85%) 

455.64 
(-39.62%) 

285.90 
(16.49%) 

169.74 
(-66.67%) 

2556 
 

676 
(-8%) 

424 
(-6%) 

251 
(-11%) 

172 
(1%) 

2557 
มค – มีค 

190 
(+17%) 

90 
(-5%) 

99 
(+51%) 

-8 
(-128%) 

       
  ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
โดยความรว่มมือจากกรมศุลกากร 
          ตัวเลขใน (  ) หมายถึง  อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า 

 เดนมาร์กยังคงเป็นแหล่งน าเข้า และกระจายสินค้าไปยังกลุ่ม
ประเทศยโุรปเหนือท่ีส าคญัหลายรายการ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร 
เนื้อไก่ และอญัมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น โดยผู้น าเข้าส่วนใหญ่
มักน าเข้าสินคา้ไทยผ่านท่าเรือประเทศอ่ืนๆ ในยุโรป เช่น เยอรมันนี 
และเนเธอร์แลนด์ เนื่องจากภาษีในเดนมาร์กมีอัตราที่สูงมาก เมื่อ
เทียบกับประเทศอื่นๆ  

 เดนมาร์กเป็นตลาดค้าขายดั้งเดิมของไทย แม้ว่าจะเป็นตลาดขนาด
เล็ก แต่ตลาดเดนมาร์กเป็นตลาดที่มีศักยภาพ เดนมาร์กยังไดร้ับการ
จัดอันดับให้เป็นประเทศท่ีมสีภาพแวดล้อมในการท าธุรกิจที่เป็นมติร
มากที่สุดอันดับที่ 1 ในยุโรป ในปี 2556 (The most business 
friendly climate in Europe) จากการจัดอันดับของ World Bank 
เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมการท างานมีความเป็นสากลสูง ประชาชน
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี มีความรู้ความสามารถ เดนมาร์กมี
ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีอตุสาหกรรม โดยเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม   
 

 
ส านักงานส่งเสริมหารค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน 

พฤษภาคม 2557 


