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1. ภาพรวมตลาดปูนซีเมนตในภูมิภาคลาตินอเมริกา 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สงผลกระทบอยางรุนแรงตออุตสากรรม

กอสรางของภูมิภาคลาตินอเมริกา และอุตสาหกรรมเริ่มมีการฟนตัวตั้งแตครึ่งหลังของป 2563 จนถึงตนป 2564 

เนื่องจากการผอนคลายมาตรการดานสาธารณสุขในชวงสถานการณโควิด-19 และการกระจายการฉีดวัคซีน (ชิลี 

และอุรุกวัยมีการฉีดวัคซีนที่รวดเร็วและครอบคลุมมากที่สุดใรภูมิภาคลาตินอเมริกา)0

1 กิจกรรมกอสรางเพิ่มสูงข้ึน

กวาท่ีคาดการณไวตั้งแตชวงแรกของปนี้ สืบเนื่องจากผลพลอยไดจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา 

และการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน  โดยคาดการณวาอุตสาหกรรมกอสรางของลาตินอเมริกาจะมีการขยายตัวรอยละ 

9.7 ในปนี้ และรอยละ 5.6 ในป 2565 (เพ่ิมข้ึนรอยละ 7.7 และ 5.1 จากปกอนหนาตามลำดับ)1

2  อยางไรก็ดี ความยากลาํบาก

ในการขอใบอนุญาตกอสราง ความลาชาในการอนุมัติงบประมาณและในการดําเนินการของงานหนวยงานภาครฐั

ยังคงเปนอุปสรรคท่ีทาทายหนึ่งตอแนวโนมการขยายตัวของอุตสาหกรรมกอสรางในภูมิภาคลาตินอเมริกา 

 

2. ตลาดปูนซีเมนตในชิลี 

 ท่ีผานมา จนถึงป 2010 ชิลีมีผูผลิตปูนซีเมนตหลัก 3 ราย ไดแก Melón S.A., Cemento Polpaico S.A. 

and Cbb. มีการดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม ตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบจากเหมืองแรที่ไดรับสัมปทาน จนถึงการผลิต

ปูนซีเมนตเพ่ือจำหนาย ท้ังนี้ ในป 2011 มีท้ังการผลิตและนำเขาปูนซีเมนตจากตางประเทศ เนื่องจากราคาและคา

ขนสงปูนซีเมนตที่ต่ำ กอปรกับปริมาณปูนซิเมนตลนตลาดจากการผลิตของเกาหลี จีน และญี่ปุน ซึ่งเปนโอกาสให

ผูประกอบการปูนซีเมนตเขามาแขงขันในตลาดชิลีเพ่ิมข้ึน เพ่ือดำเนินธุรกิจ อาทิ การผลิตคอนกรีต การนำเขาปูนเม็ด 

การติดตั้งโรงงานบดปูนซีเมนต เปนตน โดยปูนเม็ดท่ีไดจากการเผาหินปูนเปนหนึ่งในวัตถุดิบสำคัญในชวงกลางของ

หวงโซการผลิตปูนซีเมนต ปจจุบัน ชิลีนำเขาปูนเม็ดทดแทนจากการทำเหมืองหินปูน2

3 

 ในชวง 5 ปที่ผานมา เศรษฐกิจชิลีมีการเติบโตแบบชะลอตัว เนื่องจากปญหาทางการเมือง ความไมสงบ

ทางสังคมในป  2562 รวมทั้ง การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำใหภาคการกอสราง

หดตัวอยางรุนแรง (รวมถึงปูนซีเมนต) อยางไรก็ดี กระบวนการฉีดวัคซีนที่รวดเร็วและครอบคลุมของชิลี และ

นโยบายกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล สงผลใหสถานการณโควิด-19 ภายในประเทศดีขึ ้น และการฟนตัวทาง
 

1 Global cement news, https://www.worldcement.com/the-americas/15072021/globaldata-latin-american-construction-industry-

to-grow-by-97-in-2021-and-56-in-2022/ 
2 GlobalNewswire, Global Construction Outlook Report 2021-2025 with a Comprehensive Benchmarking of 90+ Leading 

Construction Markets, https://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/10/19/2316661/28124/en/Global-

Construction-Outlook-Report-2021-2025-with-a-Comprehensive-Benchmarking-of-90-Leading-Construction-Markets.html 
3 Magazine from the Chile´s University “Universidad de Chile” https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/162296?show=full 

https://www.worldcement.com/the-americas/15072021/globaldata-latin-american-construction-industry-to-grow-by-97-in-2021-and-56-in-2022/
https://www.worldcement.com/the-americas/15072021/globaldata-latin-american-construction-industry-to-grow-by-97-in-2021-and-56-in-2022/
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เศรษฐกิจเปนไปอยางรวดเร็ว โดยการกอสรางมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเห็นไดจากตัวเลขการ

นำเขาปูนซีเมนตชวงเดือนมกราคม – กันยายน 2564 มีปริมาณใกลเคียงกับการนำเขาปูนซีเมนตท้ังปของป 2563    

 หอการคาดานการกอสรางของชิลี (Chile’s Construction Chamber) คาดการณการวาในอีก 8 ไตรมาส

ขางหนา ชีลีจะมีการขยายตัวดานการกอสรางที่อยูอาศัย อาคารพาณิชย อุตสาหกรรม เนื่องจากการฟนตัวของ

เศรษฐกิจ โดยในระยะสั้น การลงทุนในอุตสาหกรรมกอสรางจะไดรับการสนุบสนุนจากการใชจายของภาครัฐใน

การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน ทั้งนี้ จากรายงานของ Business Wire4 ระบุวาอุตสาหกรรมกอสรางในชิลีจะมี

การขยายตัวดวยอัตรารอยละ 8.5 หรือคิดเปนมูลคา 22, 974.6 พันลานเปโซชิลี ภายในป 2567 

ผูประกอบการรายสำคัญ ตลาดปูนซีเมนตของชิลีมีขนาด 6 ลานตัน โดยชิลีเปนทั้งผูนำเขาและผูผลิต

ปูนซีเมนต ดังตอไปนี้  

  

Cementos Polpaico S.A. and Cementos Bicentenario S.A (Polpaico-BSA): 

ควบรวมกิจการในนามกลุม Polpaico ดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตปูนซีเมนตครบวงจร 

                       และมีโรงงานปูนเม็ดจำนวน 3 แหง ท่ัวประเทศ 
 

Cementos Bío-Bío S.A (CBB).: ดำเนินธุรกิจผลิตปูนซีเมนตครบวงจร โดยมีโรงาน 3 แหง 

และโรงงานบดปูนซีเมนตจำนวน 1 แหง 
 
Cementos Melón S.A (Melón).: ดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตปูนซีเมนตแบบบูรณาการ 

มีโรงงานตั ้งอยู ในเขต Valparaíso มีโรงงานบดปูนซีเมนตจำนวน 2 แหงในเขต 

Ventanas และ Puerto Montt 
 

Cementos Transex Limitada (Transex): เปนผูผลิตรายยอยดำเนินการเฉพาะบด

ปูนซีเมนต  
 

Cementos La Unión S.A.: เปนผูผลิตรายยอยดำเนินการบดปูนซีเมนต ในเขต San 

Antonio และ Valparaíso  

 
4 Business Wire is an American company that disseminates full-text press releases from thousands of companies and 

organizations worldwide to news media, financial markets, disclosure systems, investors, information web sites, databases, 

bloggers, social networks, and other audiences. https://www.businesswire.com/news/home/20200904005424/en/The-

Construction-Industry-in-Chile-2020-Databook-with-Comprehensive-Sector-Insights---ResearchAndMarkets.com 
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โดยในป 2563 ที่ผานมา บริษัท Polpaico มีสวนแบงการตลาดสูงสุด รองลงไปคือบริษัท Cementos 

Bío Bío และ Melón ตามลำดับ ตามตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 : สวนแบงตลาดของผูประกอบการรายสำคัญของชิล ี

 
บริษัท 2559 2563 

Cementos Bío Bío 36% 30% 
Polpaíco 30% 42% 
Melón 34% 28% 

 
 จากสถานการณโควิด-19 สงผลกระทบโดยตรงตอการนำเขาปูนซีเมนตและการกอสรางที่มีปริมาณลดลง

อยางมาก โดยเฉพาะธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จในพื้นที่ที่มีการล็อกดาวน ทั้งนี้ การผอนคลายการมาตรการตาง ๆ 

เนื่องจากสถานการณโควิด-19 ท่ีมีทิศทางท่ีดีข้ึน และหากเศรฐกิจของชิลีสามารถฟนตัวในทิศทางบวกตอเนื่อง จะ

สงผลดีตอการกอสรางโดยรวมของชิลีในระยะยาวดวย4

5 ทั้งนี้ การอุปโภคปูนซีเมนตของชิลีในชวงเดือนมกราคม – 

กันยายน ปนี้ มีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2563 ที่เปนชวงที่ชิลียังคง

ไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 และทำใหความตองการปูนซีเมนตลดลง5

6 

 

3. การนำเขาปูนซีเมนตของชิลี  แบงตามพิกัดศุลกากร ไดแก  

  - HS 2535: ปูนซีเมนตพอรตแลนด ปูนซีเมนตอลูมินัส ปูนซีเมนตตะกรัน ปูนซีเมนตซูเปอรซัลเฟตและ

ปูนซีเมนตคลายไฮดรอลิกท้ังสีหรือในรูปแบบของปูนเม็ด 

 - HS 3816: ปูนซีเมนตทนไฟ คอนกรีต และองคประกอบท่ีคลายกัน รวมท้ังผลิตภัณฑท่ีนอกเหนือจากหัวขอ 3801 

ตารางท่ี 2: การนำเขาปูนซีเมนตของชิลีในชวงป 2561 – 2564  (มูลคา CIF เหรียญสหรัฐ) 

HS Codes 2561 2562 2563 2564 

(ม.ค.-ก.ย.) 

2523 125,508,931 125,286,801 102,206,754 102,141,888 

3816 12,809,999 12,815,875 9,269,012 11,935,047 

 

 
5 La Tercera Local Newspaper and company websites https://www.latercera.com/pulso/noticia/industria-cementera-completa-

cinco-anos-de-ventas-estancadas-y-pandemia-complica-mas-el-panorama/QES3IHEMYNHKJA7OHJOXVDCZB4/, www.polpaico.cl, 

www.cbb.cl, www.melon.cl, www.empresastransex.cl, www.cementoslaunion.cl 
6 Chile´s Construction Chamber (CCHC) www.cchc.cl 

https://www.latercera.com/pulso/noticia/industria-cementera-completa-cinco-anos-de-ventas-estancadas-y-pandemia-complica-mas-el-panorama/QES3IHEMYNHKJA7OHJOXVDCZB4/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/industria-cementera-completa-cinco-anos-de-ventas-estancadas-y-pandemia-complica-mas-el-panorama/QES3IHEMYNHKJA7OHJOXVDCZB4/
http://www.polpaico.cl/
http://www.cbb.cl/
http://www.melon.cl/
http://www.empresastransex.cl/
http://www.cementoslaunion.cl/
http://www.cchc.cl/
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 การนำเขาปูนซีเมนต (HS Code 2523) ในชวงเดือนมกราคม - กันยายน 2564 ของชิลีจาก 22 ประเทศ 

คิดเปนมูลคา 102,141,888 เหรียญสหรัฐ โดยนำเขาหลักจากเปรู (32.72%) ญี่ปุน (22.28%) เกาหลีใต (16.82%) 

เอกวาดอร (14.15%) เวียดนาม (6.78%) และไทย (3.38%) ตามแผนภูมิท่ี 1 โดยการนำเขาในปนีเ้พ่ิมข้ึน 38.4% 

เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2563 (หรือคิดเปนมูลคา 73,807,078 เหรียญสหรัฐ)   

แผนภูมิท่ี 1: สวนแบงตลาดตามประเทศถ่ินกำเนิด (HS Code 2523)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนำเขาปูนซีเมนต (HS Code 3816) ในชวงเดือนมกราคม - กันยายน 2564 ของชิลีจาก 22 ประเทศ 

คิดเปนมูลคา 11,935,047 เหรียญสหรัฐ โดยนำเขาหลักจากบราซิล (28.28%) อารเจนตินา (22.68%) สเปน 

(15.67%)  สหรัฐอเมริกา (8.23%) สวีเดน (5.92%) ตามแผนภูมิที่ 2 โดยการนำเขาในปนี้เพิ่มขึ้น 76.5% เม่ือ

เทียบกับชวงเดียวกันของป 2563 (หรือคิดเปนมูลคา 6,760,876 เหรียญสหรัฐ) ทั้งนี้ ไทยไมการสงออกปูนซีเมนต

ภายใตพิกัด HS นี้ 
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แผนภูมิท่ี 2: สวนแบงตลาดตามประเทศถ่ินกำเนิด (HS Code 3816)  

 
                                                                           

 
 

 
 

 

 

 

 

 
ท่ีมา: Veritrade www.veritradecorp.com  

4. ชองทางการจัดจำหนาย 

แผนภาพท่ี 1: ชองทางการจัดจำหนายปูนซีเมนตของชิลี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 บริษัทกอสรางสวนใหญดำเนินการประกวดราคาเพื่อจัดซื้อวัสดุกอสราง ซึ่งสินคาจะถูกสงตรงโดยผูผลิต

หรือตัวแทนภายใตขอกำหนด ราคา ปริมาณ และเวลา ที่ไดตกลงกันไวแลว ทั้งนี้ ในโครงการใหญ ๆ บริษัท

กอสรางดำเนินการตอรองราคารโดยตรงกับผูผลิตหรือตัวแทนในทองถิ่นจะมีการตอรองราคา โดยนสวนของ

ผูบริโภคและผูรับเหมากอสรางรายยอยจะซ้ือวัสดุกอสรางจากผูจัดจำหนายในรานฮารดแวร หรือรานวัสดุกอสราง6

7 

 
7 Research from Chile´s University https://estudiosdeadministracion.uchile.cl/index.php/EDA/article/download/58179/65178/ 

Foreign Exporters Local Producer 

Representative/ 
Distributors 

Hardware 
Distribution 

Chains 

Hardware Store 
Central 

  

Hardware Stores 

Building Companies/Final Consumers 

http://www.veritradecorp.com/
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ตัวแทนและผูจัดจำหนาย ประกอบดวย บริษัททองถ่ินท่ีนำเขาและจัดจำหนายวัสดุกอสราง ซ่ึงดำเนินกระบวนการ

จัดหาผลิตภัณฑทั้งหมดจากผูผลิตทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งทำหนาที่ในการนำเขาและดำเนินพิธีการศุลกากร       

การจัดเก็บ การขนสง การสงเสริมการขาย และการบริการลูกคา อยางไรก็ดี บางกิจกรรม อาทิ การจัดเก็บหรือการจัดจำหนาย 

จะดำเนินการโดยการใหบุคคลที่สามดำเนินการแทน ทั้งนี้ เงื่อนไขสำคัญของการเปนตัวแทนฯ สวนใหญจะไมอนุญาตให

บริษัททองถ่ินเปนตัวแทนของแบรนดคูแขงสินคาในหมวดเดียวกันในหวงโซการจัดจำหนายสินคาฮารดแวร 

ผูจัดจำหนายอุปกรณปรับปรุงบานและวัสดุกอสรางรายสำคัญในชิลี จะขายสินคาใหกับบริษัทรับเหมา

กอสรางรายยอยและผูบริโภค ไดแก  

      1) หาง EASY ดำเนินธุรกิจภายใตเครือบริษัท Cencosud โดยมีบริษัทยอยในชิล ี

อารเจนตินา และโคลอมเบีย ซ่ึงหาง EASY มีสาขา 89 แหง โดย 37 แหงอยูในชิลี มี

พนักงานประมาณ 6,500 คน ซ่ึงหาง EASY เปนผูประกอบการหลักในอุตสาหกรรมดาน

การปรับปรุงบาน/ท่ีอยูอาศัย และมีสวนแบงตลาดคิดเปนอัตรารอยละ 25.3 ในป 2563 

 2) SODIMAC ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณปรับปรุงบานสำหรับผูบริโภค (Homecenter) 

ธุรกิจรานคาสง (Sodimac Constructor) ขายสินคาใหกับสำหรับคูสัญญา และบริษัท

รับเหมากอสรางตั้งแตขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ และมีสาขาในเปรู โคลอมเบีย อารเจนตินา 

อุรุกวัย บราซิล และเม็กซิโก มีหาง/สาขา 197 แหง โดย 37 แหงอยูในชิลี  มีพนักงาน

ท้ังหมดประมาณ 40,000 คน  สวนแบงตลาดคิดเปนอัตรารอยละ 24.3 ในป 2563 

 3) CONSTRUMART บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใตเครือบริษัท SMU มีหาง/สาขา 29 แหงใน

ชิลี ทั้งนี้ บริษัทฯ เนนการขายและจัดจำหนายวัสดุกอสรางใหกับผูรับเหมากอสรางและ

บริษัทกอสรางขนาดเล็ก   

 
 ผูจำหนายวัสดุกอสราง (ที่ไมมีหนารานเปนของตนเอง) นอกจากผูจัดจำหนายอุปกรณปรับปรุงบานและ

วัสดุกอสรางขางตน ซ่ึงเปนผูจัดจำหนายฯ ท่ีมีหาง/สาขาสำหรับจำหนายสินคาใหแกผูบริโภคท่ัวไปแลว ในตลาดยัง

มีผูประกอบการคาวัสดุกอสรางที่ไมมีหาง/สาขาเปนของตนเอง แตจะขายสินคาโดยตรงใหแกกลุมรานคาอุปกรณ

กอสราง (กวา 90 รานคา) ไดแก บริษัท MTS และบริษัท CHILE MAT  โดยมีจุดขายและกระจายสินคาใหแกกลุม

รานคาตาง ๆ รวมกันกวา 250 จุด ท่ัวประเทศ7

8 

 
8 Local newspaper “La Tercera”, Wikipedia and company´s website https://www.latercera.com/pulso/noticia/easy-y-sodimac-

estrechan-competencia-en-medio-del-auge-del-mejoramiento-del-hogar/YJVUF2X6PRFXPFFTSEEOVKZN3U/, 

https://www.latercera.com/pulso/cuatro-interesados-en-adquirir-construmart-mts-y-un-fondo-internacional-estan-en-la-lista/, 

www.easy.cl, www.sodimac.cl, www.construmart.cl, www.mts.cl, www.chilemat.cl 

https://www.latercera.com/pulso/noticia/easy-y-sodimac-estrechan-competencia-en-medio-del-auge-del-mejoramiento-del-hogar/YJVUF2X6PRFXPFFTSEEOVKZN3U/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/easy-y-sodimac-estrechan-competencia-en-medio-del-auge-del-mejoramiento-del-hogar/YJVUF2X6PRFXPFFTSEEOVKZN3U/
https://www.latercera.com/pulso/cuatro-interesados-en-adquirir-construmart-mts-y-un-fondo-internacional-estan-en-la-lista/
http://www.easy.cl/
http://www.sodimac.cl/
http://www.construmart.cl/
http://www.mts.cl/
http://www.chilemat.cl/
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5. กระบวนการนำเขา และการเก็บภาษี 

 สินคาที่นำเขาสวนใหญของชิลี ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากการจัดทำความตกลงเขตการคาเสรี (Free 

Trade Agreement: FTA) โดยชิลีมี FTA ท่ีมีผลใชบังคับแลวจำนวน 30 ฉบับ กับ 67 ประเทศ8

9   

 5.1 กระบวนการนำเขา หนวยงานศุลกากรของชิลีกำหนดใหการนำเขาส ินคา จะตองมีเอกสาร

ประกอบการนำเขา ดังตอไปนี ้

- เอกสารการขนสินคา อาทิ ใบสงสินคาตัวจริง ใบสงสินคาระหวางประเทศ ใบสงสินคาทางอากาศ  

- ใบแจงราคาสินคาตัวจริง 

- ใบรับรองถ่ินกำเนิดสินคา 

- ใบรับประกันการสงสินคา 

- เอกสารแสดงรายการการบรรจุหีบหอ (หากจำเปน)  

- ใบสำแดงราคา 

- เอกสารอ่ืน ๆ (เชน การรับรองความปลอดภัย การรับรองคุณภาพ) 

การนำเขาที่มีมูลคารวมเกินกวา 1,000 เหรียญสหรัฐ (FOB10) จะตองมีบริษัทตัวแทนนำเขาสินคา

ดำเนินการนำสินคาออก ในขณะที่สินคาที่มีมูลคาต่ำกวา 1,000 เหรียญสหรัฐ (FOB) ผูนำเขาสามารถดำเนินการ

นำสินคาออกไดเอง ท้ังนี้ ปจจุบัน หนวยงายของชิลีไมมีการเรียกเก็บใบอนุญาตนำเขาในสินคาทุกประเภทแลว10

11 

 5.2 การเก็บภาษี ตามขอมูลท่ัวไป ภาษีศุลกากรท่ีเรียกเก็บตามมูลคาของสินคา (ad-valorem customs duty) 

มีอัตรารอยละ 6 และภาษีมูลคาเพิ่ม มีอัตรารอยละ 19 อยางไรก็ดี สินคาที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศหรือภูมิภาคใด ๆ  ที่มีการ

จัดทำ FTA กับชิลี จะไดรับการยกเวนการเก็บภาษีดังกลาว โดยสามารถใชใบรับรองถ่ินกำเนิดสินคาเพ่ือขอรับการยกเวนภาษี 

 
9 Chile´s Under–Secretary for International Economic Relations, Ministry of Foreign Affairs https://www.subrei.gob.cl/acuerdos-

comerciales/acuerdos-comerciales-vigentes 
10 FOB (Free On Board) คือ เง่ือนไขการสงมอบสินคาที่ผูขายจะส้ินสุดภาระการสงมอบเมื่อสินคาวางบนเรือที่ทาเรือตนทาง (on board the vessel) 

และผูขายตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายพิธีการสงออกดวย สวนผูซ้ือจะเปนผูรับภาระในการทำสัญญาการขนสงและจายคาใชจายในการขนสงสินคาจาก

ทาเรือตนทางไปยังทาเรือปลายทาง (คาระวางเรือ) รวมถึงรับความเส่ียงตอความเสียหายของสินคาจากจุดสงมอบ (ทาเรือตนทาง) ซ่ึงผูซ้ือควรทำ

ประกันภยัในการขนสง, https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/ksmeknowledge/article/smetips/pages/4-

conditions_international-trade-business.aspx 
11 BizLatin Hub, an integrated Legal, Accounting, and PEO firm with wholly owned subsidiary offices throughout Latin America 

and the South Pacific, https://www.bizlatinhub.com/import-and-export-in-chile-understand-international-trade-requirements/ -  

Santander Trade analyze market trends, hhttps://santandertrade.com/en/portal/international-shipments/chile/customs-

procedures 
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 ความตกลงเขตการคาเสรีไทย-ชิลี มีผลใชบังคับ ตั้งแตวันท่ี 5 พฤศจกิายน 2558 โดยสินคาปูนซีเมนตไทย

ท่ีสงออกไปยังชิลีภายใตพิกัดศุกลกากรท่ีกำหนด จะไดรับการยกเวนภาษีนำเขา11

12 ตามตารางท่ี 3  

ตารางท่ี 3: สินคาปูนซีเมนตท่ีไดรับการยกเวนภาษีนำเขาจากชิล ี

พิกัด รายละเอียด หมายเหตุ 

3816 ปูนซีเมนตทนไฟ ปูนคอนกรีต และองคประกอบท่ีคลายกัน

นอกเหนือจากพิกัด 3801 

ไดรับการยกเวนภาษี ตามเง่ือนไขความตกลงฯ ท่ี

มีผลใชบังคับตั้งแตป 2558 

25231000 ปูนซีเมนตเม็ดและปูนซเีมนตพอรตแลนด ไดรับการยกเวนภาษีตั้งแตป 2561 

25232100 ปูนซีเมนตสีขาว  ไดรับการยกเวนภาษีตั้งแตป 2561 

25232900 อ่ืน ๆ ไดรับการยกเวนภาษีตั้งแตป 2561 

25233000 ปูนซีเมนตอะลูมินัส ไดรับการยกเวนภาษีตั้งแตป 2563 

25239000 ปูนซีเมนตไฮดรอลิกอ่ืน ๆ ไดรับการยกเวนภาษีตั้งแตป 2563 
 

5.3 ใบรับรองและการติดฉลาก 

 1) ใบรับรอง (certifications) วัสดุกอสรางจะตองไดร ับการรับรองกอนการคาและใชงานใน

โครงการกอสราง โดยวัสดุตองเปนไปตามมาตรฐานทางเทคนิคที่กำหนดไวสำหรับแตละผลิตภัณฑที่มีการทดสอบ

ในหองปฏิบัติการตามที่รัฐบาลกำหนด12

13 ซึ่งมาตรฐานทางเทคนิคดังกลาวไดรับการพัฒนาและอนุมัติโดยสถาบัน

มาตรฐานแหงชาติ National Institute for Standardization (INN) ท้ังนี้ หนวยงานทองถ่ินท่ีไดรับการรับรองจาก 

INN สามารถดำเนินการออกใบรับรองมาตรฐานฯ ได 

 2) การติดฉลาก (labelling requirements) สำหรับสินคาปูนซีเมนตจะตองมีการติดฉลากเพื่อใหขอมูล

เกี่ยวกับ ผูผลิตและ/หรือผูนำเขา ประเภทของปูนซีเมนต ประเทศถิ่นกำเนิด มาตรฐานทางเทคนิค วันที่บรรจุ และขอมูล

อ่ืน ๆ ท่ีจะเปน13

14   

 
 

 
 
 

 
12 Chile´s Customs https://www.aduana.cl/cuando-debo-pagar-impuestos/aduana/2018-12-12/233227.html, 

https://www.aduana.cl/tratado-de-libre-comercio-chile-tailandia/aduana/2015-11-11/161411.html 
13 The Instituto Nacional de Normalización (INN) is a private foundation created by the Chilean Economic Development Agency (CORFO) 

in 1973. INN participates in international standardization as the Chilean national body https://www.inn.cl/quienes-somos 

14 The Latin American Integration Association 

http://www2.aladi.org/nsfaladi/normasTecnicas.nsf/ccc11adff39a6a9403257cf600683dc4/ed5fd7c574a921e2032585b900587633/$

FILE/RTE%20Cemento.pdf 
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บทสรุปและความเห็น สคต. 

ท่ีผานมา อุตสาหกรรมกอสรางของชิลีไดรับผลกระทบอยางหนักจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (โควิด-19) และเหตุการณความไมสงบทางสังคมเม่ือเดือนตุลาคม 2562 สงผลกระทบทางลบตอความ

เชื่อมั่นของภาคธุรกิจ อยางไรก็ดี อุตสาหกรรมกอสรางของชิลีเริ่มกลับมาฟนตัวอีกครั้ง ปริมาณความตองการ

ปูนซีเมนตของชิลีมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ตามทิศทางการฟนตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว เนื่องจากการบริหารจัดการ

การฉีดวัคซีนอยางรวดเร็วและครอบคลุม รวมทั้งแผนโครงการกอสรางโครงสรางพื้นฐานกวา 2,130 โครงการของ

รัฐบาล ระหวางป 2563 – 2565 อาทิ การเชื่อมตอเสนทางคมนาคมทางถนน การสรางสนามบิน ทาเรือ ฯลฯ โดย

ปจจุบันกระทรวงโยธาธิการของชิลีอยูระหวางการเรงรัดการประมูลกอสรางโครงการตาง ๆ จำนวน 31 โครงการ 

มูลคาประมาณ 4.1 พันลานเหรียญสหรัฐ สำหรับป 2565 – 256515 ทั้งนี้ มูลคาการกอสรางที่ผานมาในชวงตนป 

2564 มากกวาการใชจายทั้งปของป 2563 และคิดเปน 3.5 เทา ของการใชจายดานการกอสรางของรัฐบาลในป 

2562 โดยในสวนของโครงการกอสรางท่ีอยูอาศัยท่ีรัฐดำเนินการตั้งแตป 2563 ถึงตนป 2564 มีมูลคารวมกวา 834 

ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 59 ที่เพิ ่มขึ้นจากมูลคาการลงทุนเฉลี่ยในชวงป 2560 – 2562 

นอกจากนี้ ภาครัฐบาลของชิลีมีการลงทุนดานการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานในป 2563 - 2564 เพ่ิมข้ึนกวา 3 เทา 

เมื่อเปรียบเทียบกับป 2562 ซึ่งการลงทุนดังกลาวสงผลใหเกิดการจางงานเพิ่มขึ้นกวา 100,000 คน ในโครงการ

กอสรางงานสาธารณะในแตละเดือน15

16 

 สคต. ซันติอาโกเห็นวาปริมาณการความตองการปูนซีเมนตของชิลีในชวงป 2564 – 2566 ยังคงขยายตัว

อยางตอเนื่องตามภาวะการกอสรางที่เพิ ่มขึ้นทั้งของภาครัฐและเอกชน อยางไรก็ดี ทิศทางความตองการการ

กอสรางที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วสงผลใหเกิดการขาดแคลนวัสดุกอสราง และราคาวัสดุกอสรางที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจาก

ปญหาหวงโซอุปทานโลกและคาขนสงสินคาที่เพิ่มขึ้น โดยอาจสงผลใหคาใชจายดานโครงสรางพื้นฐานของชิลีมี

มูลคาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณไว และยังอาจสงผลใหโครงการกอสรางตาง ๆ ไมสามารถดำเนินการใหเสร็จสิ้นตาม

เปาหมายท่ีกำหนด   

 

 

 

 
15 Official information about the Chile´s situation https://chilereports.cl/en/news/2020/09/03/the-chile-recovers-step-by-step-plan 
16 Chile´s Government https://chilereports.cl/en/news/2021/05/30/chilean-government-s-economic-recovery-plan-creates-over-

100-000-jobs-in-the-first-quarter-of-2021 

https://chilereports.cl/en/news/2020/09/03/the-chile-recovers-step-by-step-plan
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ตารางท่ี 4: มูลคาการนำเขาปูนซีเมนตของชิลีชวงเดือนมกราคม - กันยายน ป 2561 - 256417 

 เดือนมกราคม - กันยายน 
2561 2562 2563 2564 

มูลคาการนำเขา
ปูนซีเมนตทั้งหมด 

138,318,930 138,102,676 111,475,766 114,076,935 

สัดสวนของการนำเขา
จากไทย 

15.24 8.21 5.97 3.38 

 
ท่ีผานมา ไทยติดอันดับ 5 ประเทศแรกท่ีชิลีนำเขาปูนซีเมนตสูงสุด จากตารางท่ี 4 ชิลีมีแนวโนมการนำเขา

ปูนซีเมนตจากไทยลดลงตั้งแตป 2560 เนื่องจากราคาที่ปูนซีเมนตไทยที่มีราคาคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ

ประเทศคูแขง และไทยไมสามารถตอบสนองตอความตองการดานปริมาณปูนซีเมนตของผู นำเขาของชิลีได 

(ปริมาณปูนซีเมนตที่ไมเพียงพอตอความตองการของผูนำเขา) โดยเพิ่มการนำเขาจากประเทศเพื่อนบาน อาทิ 

บราซิล และอารเจนตินา เนื่องจากปจจัยดานการราคาและคาขนสง โดยอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนตของไทย

ไดรับผลกระทบจากสถานกาณโควิด-19 ท่ีสงผลใหการผลิตปูนซีเมนตลดลงในป 2563 โดยชวงเดือนมกราคม – 

กรกฎาคม 2563 มีการหดตัวลงรอยละ 9.5 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 256218 สอดคลองกับมูลคาการสงออก

ปูนซีเมนตรวมของโลกตั้งแตเดือน มกราคม - กรกฎาคม 2563 หดตัวลดลงรอยละ 13.16 เทียบกับชวงเวลา

เดียวกันของป 2562 นอกจากนี้ ปจจัยปญหาวิกฤตหวงโซอุปทาน สงผลกระทบอยางมากตอการนำเขาวัสดุ

กอสรางจากตางประเทศ ทำใหเกิดการขาดแคลนปูนซีเมนต  การเพ่ิมข้ึนของราคาวัสดุกอสราง ยังคงเปนอุปสรรค

หนึ่งตอแนวโนมการขยายตัวของอุตสาหกรรมกอสรางในชิลี ซ่ึงคาดวารัฐบาลชิลีจะสามารถแกไขปญหาดังกลาวได

ในระยะเวลาอันสั้น ท้ังนี้ หากผูประกอบการไทยตองการขยายการสงออกมายังชิลี จำเปนตองปฏิบัติตามมาตรฐาน

ทางเทคนิคของชิลีอยางเครงครัด วางแผนการผลิตสำหรับการสงออกเพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการ

ของผูนำเขาชิลีได และราคาที่สามารถแขงขันกบัคูแขงรายอื่นไดในชวงของวิกฤตหวงโซอุปทานโลก ซึ่งหากปญหา

ดังกลาวคลี่คลายไดภายในป 2565 ไทยก็มีโอกาสในการสงออกปูนซีเมนตเพิ่มขึ้นและรักษาสวนแบงการตลาดชลิี

ไดดังเชนกอนการสถานการณโควิด-19 และวิกฤตหวงโซอุปทานโลก  

_______________________________ 

สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงซันติอาโก 

พฤศจิกายน 2564 
 

 
17 Foreign Trade Statistics, Veritrade Corp. www.veritradecorp.com 
18 สินคาปูนซีเมนต (พิกัดศุลกากร 2523)  https://api.dtn.go.th/files/v3/5f758848ef414046997b76ac/download 
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