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เมืองหลวง
พื้นที่
ที่ตั้ง

ประชากร
ภาษาราชการ
ศาสนา
การปกครอง

ราชอาณาจักรเดนมาร์ก : Kingdom of Denmark

โคเปนเฮเกน
550,000 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดใน
ยุโรปตะวันตก
43,077 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนคาบสมุทรจัตแลนด์
(Jutland) ทางตอนเหนือของทวีปยุโรประหว่างทะเล
เหนือกับทะเลบอลติก ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่
จานวน 406 เกาะ ซึ่งร้อยละ 90 ไม่มีผู้อยู่อาศัย รวมทั้ง
ดินแดนปกครองตนเอง
คือ เกาะกรีนแลนด์
(Greenland) และหมู่เกาะแฟโร (Faroe)
5.5 ล้านคน
เดนิช
ศาสนาคริสต์ นิกาย Evangelical Lutheran
ร้อยละ 95

เดนมาร์กมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
(Constitutional Monarchy) รัฐสภาเดนมาร์ก (Folketing)
เป็ นระบบสภาเดียว รัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง โดยพรรค
หรือกลุ่มที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดจะจัดตั้งรัฐบาล
และรัฐสภาจะเลือกนายกรัฐมนตรี ทาหน้าที่เป็นหัวหน้า
รัฐบาล และเลือกรัฐมนตรีเข้าร่วมรัฐบาล

ประมุข

สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอ ที่ 2 (2515-ปัจจุบัน )
และทรงเป็นพระประมุขแห่งเดนมาร์กลาดับที่ 52
ผู้นารัฐบาล
นางเฮลเลอร์ ทอร์นนิ่ง ชมิดท์
(Helle Thorning-Schmidt) (2554-ปัจจุบัน)
รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ
นาย Henrik Sass Larsen (2556-ปัจจุบัน)
วันสถาปนาความสัมพันธ์กับไทย22 เมษายน 2501
สกุลเงิน
เดนิชโครน (Danish Krone - DK)
GDP
331 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
Inflation
ร้อยละ 0.8

ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ ในระดับโลก และภูมิภาค
1. การเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ
ADB (nonregional member), AfDB (nonregional member), Arctic Council (observer), Australia
Group, BDEAC, BIS, BSEC (observer), CBSS (observer), CE, CERN, EAPC, EBRD, EIB, EMU, ESA, EU, FAO,
FZ, G-20, G-5, G-7, G-8, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO,
ILO, IMF, IMO, IMSO, InOC, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINURCAT, MINURSO,
MINUSTAH, MONUC, NATO, NEA, NSG, OAS (observer), OECD, OIF, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, PIF
(partner), Schengen Convention, SECI (observer), SPC, UN, UN Security Council, UNAMID, UNCTAD,
UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, Union Latina, UNITAR, UNMIL, UNOCI, UNOMIG, UNRWA, UNTSO,
UNWTO, UPU, WADB (nonregional), WCL, WCO, WEU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

2. การจัดทาเขตการค้าเสรี (FTAs)
 FTA ที่มีผลใช้บังคับแล้ว ได้แก่ เม็กซิโก ชิลี โคลัมเบีย-เปรู โมร็อกโก แอลจีเรีย ตูนีเซีย
อียิปต์ จอร์แดน อิสราเอล ปาเลสไตน์ เลบานอน ซีเรีย มาเซโดเนีย แอลบาเนีย เซอร์เบีย
มอนเตเนโกร บอสเนียเฮอเซโกวินา สวิตเซอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ กลุ่มประเทศ
CARIFORUM 6 ประเทศในกลุ่ม Central America เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) บางประเทศ
ในกลุ่ม ACP
 FTA ที่สรุปผลการเจรจาแล้ว แต่ยังไม่มีผลใช้บังคับ ได้แก่ โมลโดวา อาร์เมเนีย จอร์เจีย
ยูเครน สิงค์โปร์ และ 5 ประเทศใน ACP
 FTA ที่อยู่ระหว่างการเจรจาได้แก่ สหรัฐฯ (TTIP) จีน (BIT) แคนาดา มาเลเซีย เวียดนาม
ไทย ญี่ปุ่น กลุ่มประเทศเมดิเตอร์เรเนียน (ตูนีเซีย อียิปต์ และจอร์แดน) อินเดีย เอกวาดอร์
Mercosur (อาร์เจนติน่า บราซิล ปารากวัย อุรุกวัย และเวเนซูเอล่
) GCC
า และ ACP
 FTA ที่อยู่ระหว่างการศึกษา ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน โบลิเวีย

ข้อมูล/ สถานการณ์ปัจจุบันที่สาคัญ

 เดนมาร์กมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที11่ ของสหภาพยุโรปและอันดับ

ที่ 31 ของโลก และมีระบบเศรษฐกิจที่เปิดเสรีมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 IMF จัดให้เดนมาร์กเป็นประเทศที่มGDP
ี per capita สูงเป็นอันดับ 6 ของ
โลก และมีอัตราภาษีรายได้บุคคลสูมง ากที่สุดในโลก(ประมาณร้อยละ60)
 กรุงโคเปนเฮเกนได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองหลวงสีเขียวของยุโรปในปี
2557 นี้ (European Green Capital 2014)
 เดนมาร์กได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีสะอาดที่ลหน้
้า าที่
สุดในโลก จากการจัดอันดับของThe Global Cleantech Innovation Index ปี
2555 โดยมีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง โดยเฉพาะ
ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีเพื่องแวดล้
สิ่ อมชีวภาพ อุตสาหกรรมเกษตร
 EIU จัดอันดับเดนมาร์กให้เป็นประเทศที่ มีสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการ เป็น
ประชาธิปไตยอันดับ 4 ของโลก และเป็นประเทศที่ ประชาชนมีความเท่าเทียม
กันด้านสถานะทางเศรษฐกิจและการศึกษา
 UNDP จัดให้เดนมาร์ก เป็นประเทศที่มี ระดับการพัฒนามนุษย์ (Human
Development Index: HDI) อันดับ 15 ของโลก โดยพิจารณาจากระดับการ
พัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณสุประชากรของเดนมาร์
ข
ก มีความพึ่งพอใจใน
การดารงชีวิต (life satisfaction) เป็นอันดับ 1 ของโลก และมักถูกจัดให้เป็น
ประเทศที่ประชากรมีความสุขมากที่สุดในโลก
 ทาเลที่ตั้งของเ ดนมาร์กที่เอื้ออานวยต่อการเป็นศูนย์กลางส่งผ่าน
สินค้าเข้าสู่กลุ่มประเทศนอร์ดิก และกลุ่มประเทศบอลติก มีสนามบิน ขนาด
ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคยุโรปเหนือ และเป็นผู้นาด้านระบบการขนส่งของยุโรป
เช่น Oresund ที่เป็นจุดเชื่อมต่อระบบการขนส่งที่สาคัญระหว่างกรุง
โคเปนเฮเกน และทางตอนใต้ของสวีเดน
 ถึงแม้ว่าเดนมาร์กจะไม่ได้ใช้เงินสกุลยูโร แต่เดนมาร์ก ก็ได้รับผลกระทบ
จากจากวิกฤติหนี้สาธารณะในยุโรปเพราะเดนมาร์กพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก
จึงทาให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีความอ่อนไหวต่อ สภาวะเศรษฐกิจโลก
สูง ในปี 2552 – ปัจจุบัน อัตราการเจริญเติบ โตทางเศรษฐกิจของเดนมาร์ก
ชะลอตัว โดยมีอัตราการเติบ โตทางเ ศรษฐกิจต่ากว่าร้อยละ 5 อย่างไรก็ดี
รัฐบาลเดนมาร์กได้ใช้มาตรการ Growth Plan เพื่อกระตุ้นการเติบโตของ
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง
การลงทุนจากต่างชาติในเดนมาร์ก
 เดนมาร์กเป็นแหล่งกา เนิดของบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ของโลก เช่น
ECCO (บริษัทรองเท้า ) Maersk (บริษัทขนส่งน้ามัน ) LEGO (บริษัท ผลิตของ
เล่น) Carlsberg (ผลิตเบียร์) และ Vestas (ผลิตพลังงานลม) เป็นต้น
 เดนมาร์กเป็นประเทศที่โดดเด่นด้านการ ลงทุน โดย World Bank ปี
2556 ได้จัดให้เดนมาร์ก เป็นประเทศที่น่าลงทุน (Ease of Doing Business
Ranking) อันดับ 1 ของสหภาพยุโรป และอันดับ 5 ของโลก รองจากสิงคโปร์
ฮ่องกง นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา ตามลาดับ
 เดนมาร์กเป็นผู้ลงนามของอนุสัญญา OECD ว่าด้วยการต่อต้านการให้
สินบนระหว่างประเทศ (OECD Convention on Combating Bribery) และ
IMD ปี 2556 จัดให้เดนมาร์กเป็นประเทศที่มีคอร์รัปชั่น น้อยที่สุดในโลก
ตลอดจน ได้รับการจัดอันดับจาก Transparency International ให้ เป็น
ประเทศที่มีความโปร่งใสในระบบราชการมากที่สุดในโลก
 IMD World Competitiveness Ranking ปี 2557 ได้จัด ให้เดนมาร์ก
เป็นประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอันดับที่
9 ของโลก
(เพิ่มขึ้นจากอันดับที่ 12 ในปี 2556) และ Forbes ได้จัดอันดับให้เดนมาร์ก
เป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกสาหรับการดาเนินธุรกิจ (Best Countries for
Business) 3 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2551 –2553
 ในปี 2555 การลงทุนที่เข้าสู่ประเทศเดนมาร์ก(Stock of FDI) มีมูลค่าทั้งสิ้น
ประมาณ 144.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สาขาที่มีการลงทุนมากได้แก่ ไปรษณีย์
ขนส่ง โทรคมนาคมการบริการและภาคเกษตรกรรมเป็นต้น
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 เดนมาร์ก ลงทุนในไทย กิจการที่เดนมาร์กมีความสนใจลง ทุนในไทยส่วน
ใหญ่จะอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมขนาดกลางซึ่งเดนมาร์กมีความชานาญและ
เชี่ยวชาญ เช่น ด้านการผลิตรองเท้าการผลิตเครื่องดื่มเบียร์ อุตสาหกรรมอาหาร
ตลอดจนการบริการขนส่งสินค้าทางทะเล สาหรับโครงการลงทุนจากเดนมาร์กที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสานักงานคณะกร รมการส่งเสริมการลงทุน
(Office of Board of Investment: BOI) ในปี 2555 มีทั้งสิ้น 19 โครงการ มูลค่า
ประมาณ 5, 000 ล้านบาท มีบริษัทข้ามชาติของเดนมาร์กเข้ามาลงทุนใน
นโยบายด้านเศรษฐกิจ
ประเทศไทยมากมาย เช่น RICE, LEGO, ECCO, Pandora, George Jensen,
นโยบายด้านเศรษฐกิจของเดนมาร์กของรัฐบาลสมัยปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิ
มีดังนี้จ
Royal Copenhagen, Maersk Line, Novo Nordisk และ Danfoss เป็นต้น
1. การขยายอัตราการจ้างงาน
รัฐบาลเดนมาร์กเริ่มดาเนินโครงการ
”the emergency job package”
 ไทยลงทุนในเดนมาร์ก น้อยมาก โดยบริษัทไทยที่ได้เข้าไปลงทุนใน
เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มผู้ว่างงานที่จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในสิ้นปีกลันี้ บเข้าทางานอีกครั้ง
เดนมาร์กในขณะนี้ ได้แก่ บริษัท Indorama Ventures (โดยบริษัทลูก
โดยกาหนดจะขยายอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้น12,500
อีก อัตรา โดยรัฐบาลรับที่จะให้เงินสนับสนุนแก่
FiberVisions a/s) บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก Mono-component
บริษัทในเดนมาร์กที่รับกลุ่มผู้ว่างงานเข้าทางานรายละ25,000 โครนเดนมาร์ก(ประมาณ130,800
staple fiber และ bicomponent fiber, บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์
บาท/คน) อย่างไรก็ดี คาดว่า นโยบายดังกล่าวจะช่วยเพิ่มอัตราการจ้างงานในเดนมาร์กได้เพียง
เรชั่น เข้าซื้อกิจการห้างสรรพสินค้าอิลลุม (Illum), บริษัท CPF, บริษัท SVI
เล็กน้อย เนื่องจากอัตราการว่าจ้างงานใหม่นี้ยังไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการของผู้ว่างงานใน
Public Co. Ltd, Team Precision Public Company Limited, บริษัท
ตลาดแรงงานโดยเฉพาะกลุ่มผูางงานที
้ว่
่มีพื้นฐานและคุณสมบัติการทางานดี
Thoresen ภัตตาคาร Blue Elephant เป็นต้น
2. การขยายสิทธิรับความช่วยเหลือสาหรับผู้ว่างงาน
รัฐบาลได้ขยายเวลาสาหรับผู้ว่างงานที่จะหมด
สิทธิรับเงินความช่วยเหลือในสิ้นปีนี้ออกไปอี6กเดือน โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ว่างงานจะต้องสมัครเข้ารับ
วิเคราะห์ SWOT ของเดนมาร์ก
การศึกษาในหลักสูตรต่างๆเพือ่ เพิ่มพูนความรู้ต่อไป
จุดแข็ง - เดนมาร์กมีกฎระเบียบ และขั้นตอนการลงทุน ที่เอื้ออานวย
3. สนับสนุนการเติบโตและการจ้างงานภายใต้นโยบายการคลังที่มีประสิทธิภาพ
การรักษาระดับ
ต่อการจัดตั้งและดาเนินธุรกิจ เช่น เอกชนสามารถตั้งธุรกิจ
การลงทุนของภาครัฐให้อยู่ในระดับสูง และการลดหนี้สาธารณะ
ได้รวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง เป็นต้น
4. การปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษี โดยปรับระเบียบและกฎเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ การ
- โครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านระบบสาธารณูปโภค
การ
ปฏิรูประบบการจัดเก็ บภาษีโดยการลดอัตราภาษีรายได้ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้ารับ
คมนาคมขนส่ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ก้าวหน้า
การศึกษาต่อหรือเข้าสู่ตลาดแรงงาน
เอื้ออานวยต่อการลงทุน
5. มาตรการสร้างความเติบโตของเดนมาร์ก (Growth Plan) สร้างขีดความสามารถในการ
- ทาเลที่ตั้งของเดนมาร์กที่เอื้ ออานวยต่อการเป็นศูนย์กลาง
แข่งขันของภาคเอกชนและการสร้างงานโดยการลดภาษีรายได้นิติบุคคลและค่าธรรมเนียมการ
ส่งผ่านสินค้าเข้าสู่กลุ่มประเทศนอร์ดิก และสามารถเป็น
ลดความยุ่ง ยากและอุปสรรคด้านการบริหารเพื่อเสริมสร้างบรรยา กาศที่เอื้ออานวยต่อการ
ประตูไปสู่กลุ่มประเทศบอลติกได้ มีสนามบินที่ใหญ่ที่สุดใน
ดาเนินธุรกิจในเดนมาร์ก
ภูมิภาคยุโรปเหนือ และมีสะพาน Oresund Bridge เชื่อม
6. ด้านพลังงาน ได้กาหนดมาตรการรักษาสภาวะอากาศและมาตรการการใช้พลังงานอย่าง
ระหว่างเกาะ Zealand ของเดนมาร์กกับเมือง Malmo
พอเพียง ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในอัตราร้อยละ 75
ทางตอนใต้ของสวีเดน จึงทาให้ เดนมาร์กมีบทบาทใน
ภายในปี พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะพลังงานลมในอัตราร้อยละ 50 เพื่อทาให้เดนมาร์กเป็นสังคม
สถานะที่เป็น trading house ในภูมิภาคยุโรปเหนือ
แห่งสิ่งแวดล้อม
จุดอ่อน - มีข้อจากัดด้านทรัพยากร
- ขาดแคลนแรงงานวัยทางาน เนื่องจากโครงสร้างประชากร
ปัญหา/อุปสรรค/โอกาสการค้าและการลงทุนไทย-เดนมาร์ก
กาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
1. จากเศรษฐกิจในยุโรปที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งจัดเป็นสินค้า
โอกาส - เดนมาร์กเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจเปิดเสรีมาก คือ
ที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกได้รับผลกระทบอย่างมาก
ไม่มีข้อจากัดด้านแรงงาน รัฐบาลไม่มีข้อกีดกันการลงทุน
2. วิกฤติเศรษฐกิจยุโรปยังกระทบต่อต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจนหลายอุตสาหกรรมของเดนมาร์ก
ต่างชาติ บริษัทต่างชาติได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันกับ
สูญเสียศักยภาพในการแข่งขันทาให้บริษัทเดนมาร์กได้เริ่มย้ายฐานการผลิตมายังเอเชียมากขึ้น
บริษัทเดนมาร์ก
เช่น จีน อินเดีย และอาเซียน ที่มีศักยภาพในการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
- เดนมาร์กมีอิสระในระบบการเงินการธนาคาร
3. ระบบการค้าพาณิชย์อีเลคทรอนิกส์ (E- Commerce) ได้เข้ามามีบทบาทในการสั่งซื้อสินค้า
แนวโน้มการสั่งซื้อสินค้าที่สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์มีปริมาณเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มช่องทางการ อุปสรรค - เดนมาร์ก เป็นตลาดเสรีที่มีการแข่งขันสูง เนื่องจากมีนัก
ลงทุนที่หลากหลาย
จาหน่าย สาหรับลูกค้าที่ชอบความสะดวกสบายและกลุ่มคนรุ่นใหม่จึงทาให้สินค้าไทยมีโอกาส
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น
4. เมื่อต้นปี 2557 บริษัท Vikinggenetics ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการ
การท่องเที่ยว
เพาะพันธุโ์ ค ได้รับการสั่งซื้อเชื้อโคจานวนมากจากประเทศไทย เพื่อนาไปพัฒนาเป็นสายพันธุ์
ในปี 2555 มีนักท่องเทียวชาวเดนมาร์
่
กเดินทางมาไทยจานวน167, 118 คน
ผสม สาหรับขยายตลาดในภูมิภาคอาเซียน ประกอบกับเดนมาร์กมีความ โดดเด่นใน นักท่องเที่ยวเดนมาร์กเป็นกลุ่มท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีการใช้จ่ายสูง โดยที่ชาว
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารการผลิตพลังงานชีวภาพ
(Bio-energy เดนมาร์กมีอานาจซื้อสูงและนิยมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เดนมาร์กจึงเป็น
production) จึงน่าจะใช้โอกาสนี้เป็นช่องทางของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับและเพิ่ม กลุ่มประเทศเป้าหมายของไทยในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะโครงการ
ศักยภาพการแข่งขันของภาคการเกษตรกรรมของไทย
พานักระยะยาว และการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
5. ตลาดของสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Environmental friendly products) สินค้า
ออร์แกนนิก (Organic products) รวมทั้งสินค้าและอาหารเพื่อสุขภาพได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
ในแถบประเทศสแกนดิเนเวียผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทยจึงควรศึกษาโอกาสทางการค้าเพื่อหา
ลู่ทางขยายการส่งออกให้มากขึ้น

3. ความสัมพันธ์ทวิภาคีกับไทยที่สาคัญ
 อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษี
เงินได้ระหว่างไทย -เดนมาร์ก (Convention for the Avoidance of double
Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on
Income) ลงนามเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2541
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ข้อมูลเศรษฐกิจ
การค้าเดนมาร์ก – โลก ปี 2556
มูลค่าการส่งออก 110,187 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
มูลค่าการนาเข้า 96,638 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
สินค้าส่งออกสาคัญ ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เวชภัณฑ์ แร่เชื้อเพลิงและน้ามัน สินค้านาเข้า สาคัญ ได้แ ก่ เครื่องจักรกลและส่ วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้า
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์และปลา และอุปกรณ์โสตทัศน์
และส่วนประกอบ แร่เชื้อเพลิงและน้ามัน ยานยนต์ และเวชภัณฑ์
ตลาดส่งออกสาคัญ เยอรมนี (16.67%) สวีเดน (12.05%) สหราชอาณาจักร (8.69%) แหล่งนาเข้าสาคัญ เยอรมนี (20.72%) สวีเดน (12.43%) เนเธอร์แลนด์
นอร์เวย์ (6.55%) สหรัฐอเมริกา (6.19%) 51. ไทย (0.22%)
(7.5%) นอร์เวย์ (7.21%) จีน (6.65%) 33. ไทย (0.4%)
การค้าไทย – เดนมาร์ก ปี 2556
มูลค่าการส่งออก 424.44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
สินค้าส่งออก ได้แก่ รองเท้าและชิ้นส่วน อัญมณีและเครื่องประดับ แผงสวิทช์และแผง
ควบคุมกระแสไฟฟ้า เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ในครัวและบ้านเรือน เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องส่ง
วิทยุโทรเลข โทรศัพท์ เครื่องนุ่งห่ม และ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เป็นต้น
ลาดับตลาดส่งออก 49 (ของโลก) 11 (ของสหภาพยุโรป)

มูลค่าการนาเข้า 251.89 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
สินค้านาเข้า ได้แก่ น้ามันสาเร็จรูป เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้า ผลิตภัณฑ์เวช
กรรมและเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ เค รื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจั กร
ไฟฟ้าและส่วนประกอบ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช ส่วนประกอบและอุปกรณ์
ยานยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยว กับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และแผงวง จร
ไฟฟ้า เป็นต้น
ลาดับแหล่งนาเข้า 53 (ของโลก) 11 (ของสหภาพยุโรป)

สถิติการค้าไทย – เดนมาร์ก (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
ปี
2554
2555
2556
2556 (ม.ค.-เม.ย.)
2557 (ม.ค.-เม.ย.)

มูลค่าการค้า
1,000.10
741.55
676.33
218.36
338.89

การส่งออก
754.68
455.64
424.44
130.10
119.26

การนาเข้า
245.43
285.90
251.89
88.27
219.63

ที่มา: Economist Intelligence Unit; World Trade Atlas; Ministry of Commerce, Bank of Thailand, Department of Tourism

ดุลการค้า
509.25
169.74
172.55
41.83
-100.38

