รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
เรื่อง โครงการส่งเสริมการดาเนินธุรกิจในต่างประเทศ: การขออนุญาตตั้งธุรกิจ Start up ในเดนมาร์ก
เดนมาร์กเป็นประเทศศูนย์กลางของกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ มีจานวนประชากรในประเทศกว่า 5.7
ล้านคน มีกรุงโคเปนเฮเกนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน (Capital of Scandinavia) ด้วยข้อ
ได้เปรียบทางกฎระเบียบ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และความโปร่งใสทางธุรกิจของเดนมาร์ก ทาให้เดนมาร์กได้รับการ
จัดอันดับให้เป็นประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุดอันดับที่ 1 ของยุโรปประจาปี 2560 จากการจัดอันดับ Best of Doing
Business ของ World Bank และอยู่ในอันดับที่ 3 ของโลก รองจากนิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ มีหน่วยงานสาคัญทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนตั้งอยู่ ณ กรุงโคเปนเฮเกน เช่น สานักงานใหญ่ Nordic Council (Secretariat of the Nordic
Council: NC และ Secretariat of the Nordic Council of Ministers: NCM)
เงื่อนไขและขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตในการเข้าไปจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการของผู้ประกอบการไทย
ผู้รับผิดชอบการออกใบอนุญาตในการเข้าไปจัดตั้งธุรกิจในเดนมาร์ก คือ The Danish Agency for
International Recruitment and Integration (nyidanmark.dk) การเข้าไปจัดตั้งธุรกิจในเดนมาร์กนี้ จะต้องขอ
ใบอนุญาต (วีซ่า) ประเภท Start-up Denmark (self-employment) ซึ่งเป็นใบอนุญาตที่ให้กับผู้ประกอบการที่มี
แนวคิดทางธุรกิจที่เป็นนวัตกรรม มีส่วนร่วมในการช่วยการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเกิดการจ้างงานใหม่ๆ ใน
เดนมาร์ก ซึ่งผู้ประกอบการสามารถขอใบอนุญาตร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจ หรือคู่สมรสได้ ทั้งนี้ ก่อนการยื่นสมัครขอ
ใบอนุญาตทางานนี้ ผู้ประกอบการจะต้องยื่นแผนธุรกิจกับ Danish Business Authority
(danishbusinessauthority.dk) และจะต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะผู้เชี่ยวชาญก่อน (panel of experts) จึงจะ
สามารถยื่นใบสมัครเข้ามาตั้งธุรกิจในเดนมาร์กได้ โดยแผนธุรกิจที่ยื่นขอจะต้องเป็นธุรกิจที่สนใจในตลาดแรงงาน หรือ
เป็นความเชี่ยวชาญของเดนมาร์ก ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไม่สามารถยื่นสมัครขอใบอนุญาตเข้ามาทางานเพื่อตั้งธุรกิจ
ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจการนาเข้าหรือส่งออก หรือธุรกิจใดๆ ที่มีความคล้ายคลึงกันได้
ผู้ประกอบการสามารถยื่นสมัครแผนธุรกิจผ่านทางออนไลน์ได้ที่เวปไซต์ www.startupdenmark.info
ทั้งนี้ The Danish Agency for International Recruitment and Integration จะออกใบอนุญาตใน
ประเภท Start-up Denmark นี้ให้กับผู้ประกอบการชาวต่างชาติได้ไม่เกินจานวน 50 คน/ปี และสามารถพานักและ
ทางานในเดนมาร์กได้ไม่เกิน 2 ปีสาหรับการขอใบอนุญาตนี้ครั้งแรก และสามารถขยายเวลาได้เป็นเวลา 3 ปีในการต่อ
ใบอนุญาตแต่ละครั้ง และหากลักษณะหรือวัตถุประสงค์ของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก หรือปิดบริษัทไป และ/
หรือเปิดบริษัทใหม่ ผู้ประกอบการจะต้องยื่นขอใบอนุญาตทางานใหม่ ทั้งนี้ ระยะเวลาการยื่นขอใบอนุญาตดาเนิน
ธุรกิจประเภท Start-up Denmark นี้จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน
นอกเหนือจากแผนธุรกิจที่จะต้องได้รับการอนุมัติจาก Danish Business Authority แล้ว ยังมีเงื่อนไขอื่นๆ ที่
ผู้ประกอบการจะต้องเตรียม ได้แก่

• จะต้องมีส่วนร่วมในการดาเนินงานประจาวันของบริษัท และเป็นการส่วนร่วมทีม่ ีความสาคัญต่อการจัดตั้ง
ธุรกิจ หากผู้ประกอบการมีส่วนได้เสียทางการเงินเพียงอย่างเดียว จะไม่มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตทางานและ
ใบอนุญาตทางานในเดนมาร์กนี้ เช่น เป็นผู้ถือหุ้น เป็นต้น
• มีเอกสารทางการเงินแสดงว่า สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในปีแรกที่จะมาอาศัยอยู่ในเดนมาร์ก เช่น มีเงินสด
ในบัญชีภายใต้ชื่อผู้สมัครเป็นจานวนไม่ต่ากว่า 133,716 โครนเดนมาร์ก หรือประมาณ 21,020 เหรียญสหรัฐ
(หากสมัครคนเดียว) และจานวนเงินนี้จะเพิ่มขึ้น เช่น หากสมัครร่วมกับคู่สมรส หรือบุตร ดังตารางด้านล่าง
ทั้งนี้ เอกสารทางการเงินนี้จะต้องมีวันที่ระบุที่ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นใบสมัคร
เอกสารทางการเงินที่ต้องแสดง (ประจาปี 2560)
ประเภทการสมัคร
สมัครคนเดียว
สมัครร่วมกับคูส่ มรส
สมัครร่วมกับคูส่ มรส และบุตร 1 คน หรือมากกว่า
สมัครร่วมกับบุตร 1 คน หรือมากกว่า
คู่สมรสสมัครเพียงคนเดียว
คู่สมรสสมัครร่วมกับบุตร 1 คน หรือมากกว่า
บุตร 1 คน หรือมากกว่าสมัคร

จานวนเงินในบัญชีผู้สมัคร
133,716 โครนเดนมาร์ก
267,432 โครนเดนมาร์ก (12 x 11,143 + 12 x 11,143)
311,412 โครนเดนมาร์ก (12 x 11,143 + 12 x 14,808)
177,696 โครนเดนมาร์ก (12 x 11,143 + 43,980)
133,716 โครนเดนมาร์ก (12 x 11,143)
177,696 โครนเดนมาร์ก (12 x 14,808)
43,980 โครนเดนมาร์ก
ที่มา: The Danish Agency for International Recruitment and Integration

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/work/Start-updenmark/Start-up-denmark.htm
เกี่ยวกับเดนมาร์ก
เดนมาร์กเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 13 ของยุโรป มูลค่า GDP 306.14 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ จากรายงาน 2017 IMD World Competitiveness ได้จัดอันดับให้เดนมาร์กเป็นประเทศที่มีความสามารถใน
การแข่งขันมากที่สุดในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ และเดนมาร์กยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีการทุจริต
คอร์รัปชั่นน้อยที่สุดในโลก เป็นปีที่ 4 ติดต่อกันแล้ว จากการจัดอันดับขององค์การสหประชาติ Transparency
International ดัชนี Corruption Perception Index (CPI) โดยเดนมาร์กได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ของ
โลก รองถัดมาคือกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านนอร์ดิกส์ ได้แก่ ฟินแลนด์ (3) สวีเดน (4) ส่วนนอร์เวย์ และไอซ์แลนด์ อยู่
อันดับที่ 6 และ 14 ตามลาดับ จากผลการสารวจจาก 168 ประเทศทั่วโลก

ถึงแม้ว่าเดนมาร์กจะมีพื้นที่เล็กเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศยุโรปอื่นๆ แต่อุดมไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นประเทศผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในระดับโลกต่างๆ มากมาย สามารถนาเข้ามาใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตสินค้า (Sourcing) ได้ อุตสาหกรรมที่สาคัญของเดนมาร์ก ได้แก่ เทคโนโลยีระดับสูงในอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม (เดนมาร์กส่งออกเนื้อสุกรมากที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก) อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
(Cleantech Innovation/Eco – friendly technology) ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมพลังงานลม (Wind) พลังงานน้า
และการบาบัดน้าเสีย (Water & Wastewater) อุตสาหกรรมการขนส่ง (Transportation) พลังงานแสงอาทิตย์
(Solar) การนากลับมาใช้ใหม่ (Recycling & Waste) การเก็บรักษาพลังงาน (Energy storage) การใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuels & Biomaterials) นอกจากนี้ ยังเป็นประเทศผู้นา
โลกด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรม IT การแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ (สินค้าส่งออกที่สาคัญของเดนมาร์ก)
วิศวกรรมและการขนส่ง การบินและอวกาศ (นักบินอวกาศ Andreas Mogensen) น้ามันและก๊าซธรรมชาติ และ
ธุรกิจ start up ที่ประสบความสาเร็จในระดับโลก เนื่องจากเดนมาร์กเป็นประเทศที่เล็กเมื่อเทียบกับขนาดประชากร
ในประเทศอื่นๆ ทาให้ภาครัฐและเอกชนมุ่งเป้าไปยังระดับมหภาค เพื่อสนับสนุนการเติบโต (Growth) ในตลาดระดับ
โลก ภาครัฐและเอกชนเร่งขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมในแทบทุกอุตสาหกรรม เพิ่มมุ่งสร้างศักยภาพและ
การแข่งขันในระดับโลกเป็นสาคัญ

ถนนจับจ่ายซื้อของในเมือง Aarhus เมืองใหญ่อันดับที่ 2 ของเดนมาร์ก (Photo: VisitAarhus)/
ร้านอาหาร KayakBar ณ กรุงโคเปนเฮเกน (Photo: VisitDenmark)

สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน
ธันวาคม 2560

