
  

   สถานการณการคาประมงระหวางประเทศ ฉบับท่ี ๑๓/๖๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

         กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ  กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง กรมประมง  

อาเซียน 
ความรวมมือเพ่ือพัฒนาดานการประมงของอาเซียน  

กลุมประเทศอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) ไดแลกเปลี่ยนขอมูลและหารือ
ความรวมมือดานการประมงในภูมิภาคอาเซียนและประเทศคูคา 
เพ่ือความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ประมงอยางยั่งยืน การประชุมพันธมิตรกุงอาเซียน (ASEAN 
Shrimp Alliance: ASA) ครั้งท่ี 9 ท่ีประชุมเห็นชอบใหประเทศ
สมาชิกทําการตรวจประเมินมาตรฐาน GAP กุงของอาเซียน 
(ASEAN Shrimp GAP) และจัดทําขอตกลงยอมรับรวม (MRA) 
ระหวางประเทศสมาชิกเพ่ือใชมาตรฐาน GAP กุงของอาเซียน 
รวมท้ังประชาสัมพันธเพ่ือใหตลาดระหวางประเทศรับรูมาตรฐาน
ดังกลาว ตลอดจนปรับปรุงขอมูลเก่ียวกับภาคอุตสาหกรรมกุง 
เชน โรคระบาด ความปลอดภัยดานอาหาร การคาระหวางประเทศ 
และมาตรการทางการคาท่ีมิใชภาษีตางๆ ในเว็บไซตของ ASA ให
ทันสมัย ขณะท่ีการประชุม ASEAN Fisheries Consultative 
Forum (AFCF) ครั้งท่ี 11 ประเทศสมาชิกไดรายงานความคืบหนา
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการของอาเซียนวาดวยการจัดการ
ศักยภาพการทําประมง (ASEAN Regional Plan of Action for 
the Management of Fishing Capacity: RPOA -Capacity) และ
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ International Guidelines on 
Securing Sustainable Small-Scale Fisheries (SSF Guidelines) 
ขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO)  

จีน/บรูไน 
จีนและบรูไนไดลงนามความตกลงเพ่ือสงเสริมการคาอาหาร
ทะเลระหวางกัน  

เมื่อปลายเดือนมิถุนายนท่ีผานมาไดมีการลงนาม
ความตกลงการสงออกสินคาอาหารทะเลท่ีจับจากธรรมชาติ
จากบรูไนไปจีน โดยจีนเปดรับการขยายการสงออกอาหาร
ทะเลของบรูไนมายังตลาดจีน และสนับสนุนความรวมมือดาน
การคาอาหารทะเลระหวางกัน กระทรวงทรัพยากรพ้ืนฐานและ
การทองเท่ียวของบรูไนกลาววา วัตถุประสงคหลักของความตกลง
ดังกลาวมีข้ึนเพ่ือเสริมสรางความรวมมือดานการตรวจสอบ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ การกักกันโรค และสุขอนามัย
สําหรับสินคาอาหารทะเลจากการจับ จากสถิติของกรมประมง
บรูไน การสงออกอาหารทะเลท้ังหมดของบรูไนเพ่ิมข้ึนจาก 
1,209 ตัน ในป 2560 เปน 1,763 ตัน ในป 2561 โดยรอยละ 
34 สงออกไปยังประเทศจีน  

 
จีน/เวียดนาม 

คาดวาเวียดนามจะสงออกปลาแพนกาเซียสไปจีนเพ่ิมขึน้
รอยละ 15 หลังจากจีนลดภาษีนาํเขา  

จากนโยบายผอนปรนดานการนําเขาของจีนเมื่อเร็วๆ น้ี 
เปนโอกาสดีสําหรับเวียดนามท่ีจะขยายการสงออกปลาแพนกาเซียส 
ไปยังตลาดจีน เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2562 จีนไดยกเวน
ภาษีนําเขาอาหารทะเลจากเวียดนาม 33 รายการ รวมถึงปลา
แพนกาเซียส จากนโยบายดานความปลอดภัยของอาหารและ
การคาชายแดนของจีนท่ีเขมงวด ทําใหสินคาอาหารทะเลท่ีมี
การคาระหวางกันเปนไปตามมาตรฐานดานความปลอดภัยและ
สุขอนามัยท่ีเขมงวด ขณะท่ีสงครามการคาระหวางสหรัฐอเมริกา
และจีนสงผลใหผูนําเขาของจีนหันมานําเขาปลาแพนกาเซียส 
จากเวียดนามเพ่ิมข้ึน แทนท่ีการนําเขาจากสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน 
จีนเปนตลาดทางเลือกสําหรับผูสงออกของเวียดนามท่ีเผชิญกับ
ภาษีนําเขาท่ีสูงในตลาดสหรัฐฯ ปจจุบันผูสงออกอาหารทะเลของ
เวียดนามมากกวา 150 ราย ท่ีสงออกอาหารทะเลไปจีน มี 45 ราย 
ท่ีสงออกปลาแพนกาเซียส จีนกลายเปนผูนําเขาปลาแพนกาเซียส 
รายใหญของเวียดนามเปนครั้งแรกในป 2560 หลังจากท่ีการ
สงออกของเวียดนามไปตลาดหลัก เชน สหรัฐฯ และสหภาพ
ยุโรป ประสบกับอุปสรรคทางการคาตางๆ รวมถึงมาตรการ
ตอบโตการทุมตลาด และขอกําหนดดานคุณภาพสินคาท่ีเขมงวด
จากกฎหมาย Farm Bill ของสหรัฐฯ และขาวดานลบจํานวน
มากเก่ียวกับอาหารทะเลนําเขาจากเวียดนามในตลาดสหภาพ
ยุโรป ป 2561 เวียดนามสงออกปลาแพนกาเซียสไปจีน มูลคา 
528 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 28 เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ปกอน และคาดวาในปน้ีจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 – 15  

อินเดีย 
การลงลูกกุงท่ีลดลงมากในอินเดียอาจสงผลกระทบตอผลผลิต
กุงโลก  

ในป 2562 เกษตรกรผูเลี้ยงกุงในอินเดียลงลูกกุง
ลดลงรอยละ 20 – 30 คาดวาจะสงผลกระทบตอตลาดกุงโลก 
ราคากุงท่ีตกต่ํา โรคระบาด และอุณหภูมิ ท่ีสูง ข้ึน ทําให
เกษตรกรลงลูกกุงนอยลงจากระดับปกติมาก จากขอมูลการ
นําเขาของสหรัฐอเมริกาในปท่ีผานมา แสดงใหเห็นถึงความ
ยากลําบากท่ีผูสงออกกุงของอินเดียประสบ โดยในเดือน
เมษายน 2562 สหรัฐฯ มีมูลคาการนําเขากุงจากอินเดียเฉลี่ย
ตอหนวยเทากับ 8.18 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ลดลง 0.02 เหรียญ
สหรัฐฯ /กก. เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 และ
มูลคาการนําเขากุงจากอินเดียเฉลี่ยตอเดือนต่ําท่ีสุดในป 2562  

อินโดนีเซีย 
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กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงของอินโดนีเซีย 
(MMAF) รวมกับสถานทูตสมาพันธรัฐสวิส และองคการพัฒนา
อุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ (UNIDO) ไดดําเนินโครงการ  
SMARTFish II ในกรุง Jarkarta ประเทศอินโดนีเซีย ระยะเวลา
ดําเนินโครงการ 3 ป โดยสมาพันธรัฐสวิสเปนผูใหการสนับสนุน
เงินทุนมูลคา 1.75 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมการ
เขาสูตลาดสินคาประมงของอินโดนีเซีย โดยปรับปรุงศักยภาพ
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพระหวางประเทศ โครงการ 
SMART-Fish II เปนโครงการระดับประเทศดําเนินการภายใตแผนงาน 
Global Quality and Standards Programme (GQSP) ซึ่งเปน
แผนยุทธศาสตรระหวางสมาพันธรัฐสวิสกับ UNIDO เพ่ือสงเสริม
การคาและความสามารถในการแขงขัน 

มาเลเซีย 
เปดตัวการขนสงทางเรือเสนทางใหม เพ่ือขยายการคา
ชายแดน 

คาดวาการคาชายแดนระหวางบูรไน อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย และฟลิปปนส (BIMP) จะขยายตัว หลังจากเปดตัว 
ผูใหบริการขนสงทางเรือรายใหม Reefer Express Lines 
(Reefer Filipinas) บริษัทขนสงสินคาทางเรือ ซึ่งมีฐานท่ีตั้งอยูใน
เมืองดาเวา ประเทศฟลิปปนส บริษัทฯ เริ่มใหบริการขนสงทาง
เรือโดยออกจากทาเรือโฮจิมินหของเวียดนามเมื่อวันท่ี  
16 มิถุนายน 2562 และถึงทาเรือ Labuan Liberty Wharf 
ในรัฐซาบาหของมาเลเซียแลว การใหบริการขนสงทางเรือ
ดังกลาว ริเริ่มโดยสภาธุรกิจ BIMP-EAGA Business Council 
โดยไดลงนามบันทึกความเขาใจ (MoU) ระหวางกันเมื่อเดือน
กุมภาพันธ 2562 มีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมมูลคาการคาภายใน 
อนุภูมิภาคอาเซียนตะวันออก (BIMP-EAGA) โดยทาเรือท่ีอยูใน
เสนทางการขนสง ไดแก ทาเรือในดาเวา (ฟลิปปนส) บิตุง 
(อินโดนีเซีย) โฮจิมินห (เวียดนาม) มัวรา (บรูไน) ลาบวน และ
รัฐซาบาห (มาเลเซีย) การใหบริการของสายการเดินเรือใหมน้ี
จะชวยลดตนทุนคาขนสงและระยะเวลาของผูนําเขาและผูสงออก 
และชวยปรับปรุงธุรกรรมการขนสงทางเรือในอนุภูมิภาค 
BIMP-EAGA การบริการของสายการเดินเรือใหมน้ี รวมถึงการ
ขนสงอาหารทะเล และมีระยะเวลาการขนสงท่ีรวดเร็วทําใหมั่นใจ
ไดวาสินคามาถึงตรงเวลาและอยูในสภาพดี 

ปาเลา 
ปรับปรุงกฎหมายเขตอนุรักษพันธุสัตวน้ําเพ่ืออนุญาตการ
สงออกเชิงพาณิชย 

จากการแกไขกฎหมายเขตอนุรักษพันธุสัตวนํ้าจะ
อนุญาตใหสามารถสงออกสัตวนํ้าท่ีจับภายในประเทศ โดยจะม ี
ผลบังคับใชในป 2563 แมวาจะยกเลิกการหามสงออกสัตวนํ้า
อยางไรก็ตาม รอยละ 80 ของเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (EEZ) ของ
ปาเลาจะยังคงเปนเขตหามทําการประมง การแกไขกฎหมาย
ดังกลาวไดยายเขตพ้ืนท่ีการทําประมงในประเทศไปใกลทะเลหลวง
มากข้ึน ทําใหเรือประมงตางชาติท่ีทําการประมงในนานนํ้าของ

ปาเลาไมสามารถเขาไปยังเขตอนุรักษทางทะเล ประธานาธิบดี
ของปาเลาไดกลาวหลังจากท่ีไดลงนามกฎหมายท่ีปรับปรุงใหม
ดังกลาว เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2562 วาการยกเลิกการหาม
สงออก จะชวยสรางความเขมแข็งใหกับภาคการประมงของ
ประเทศ การแกไขกฎหมายดังกลาวยังคงสอดคลองกับนโยบาย
เขตอนุรักษพันธุสัตว นํ้า เพ่ือรักษาไวซึ่งผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยอนุรักษพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะสวนใหญของประเทศ เพ่ือสรางความยั่งยืนของ
ทรัพยากรประมง ท้ังน้ี กฎหมายใหมจะเพ่ิมอัตราภาษีสงออก
สินคาสัตวนํ้าจาก 0.35 เหรียญสหรัฐฯ /กก. เปน 0.50 เหรียญ
สหรัฐฯ /กก. และกําหนดพ้ืนท่ีเขต 24 ไมลทะเลสําหรับการทํา
ประมงพ้ืนบาน และเบ็ดตวัด การกีฬา การจับสัตวนํ้าเพ่ือ
สันทนาการ ภายใตกฎหมายใหมการบริหารเขตอนุรักษพันธุ
สัตวนํ้าจะอยูภายใตการกํากับดูแลของ Palau International 
Coral Reef Center (PICRC) 

ไตหวัน 
ลดอัตราภาษีนําเขาสินคาเกษตรและประมง 15 รายการ 

ไตหวันไดผานกฎหมายเพ่ือลดภาษีนําเขาสินคา
เกษตรและประมง 15 รายการ ซึ่งเปนหน่ึงในความพยายามท่ี
จะเขารวมเปนสมาชิกความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืน
แปซิฟก (CPTPP) โดยครอบคลุมสินคาอาหารทะเล (ปลา หมึก 
และหอยสแกลล็อป สด/แชแข็ง) ผลิตภัณฑอาหารอ่ืนๆ และ
เครื่องดื่ม อัตราภาษีนําเขาสินคาดังกลาวลดลงรอยละ 4 – 20 
ซึ่งจะทําใหรายไดจากภาษีนําเขาของรัฐบาลลดลง 6.7 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ/ป ไตหวันเปนสมาชิกองคการการคาโลก 
(WTO) ซึ่งมีพันธกรณีการลดภาษีภายใต WTO รัฐบาลไตหวัน
ไดพยายามทุกวิถีทางเพ่ือไดรับการสนับสนุนจากประเทศ
สมาชิก WTO อ่ืนๆ ในการเขารวมเปนสมาชิก CPTTP และ
กอนหนาน้ี ไตหวันไดลงนามความตกลงการคาเสรีระหวาง
ไตหวันและปารากวัย เมื่อป 2561  

สหภาพยุโรปปลดใบเหลืองการทําประมง IUU แกไตหวัน 
คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ยกเลิกใบเหลืองการทํา

ประมง IUU ใหกับไตหวัน หลังจากท่ีสหภาพยุโรปไดให
ใบเหลืองการทําประมง IUU แกไตหวัน เมื่อเดือนตุลาคม 
2558 โดยระบุเปนประเทศท่ีไมใหความรวมมือในการตอตาน
การทําประมง IUU สหภาพยุโรปแสดงความยินดีกับความ
พยายามของไตหวันในการปฏิรูปกฎหมาย และการใชเครื่องมือ
ใหมๆ ในการควบคุมและปรับปรุงการตรวจสอบยอนกลับ
สินคาประมง 

เวียดนาม 
การสงออกอาหารทะเลลดลงเล็กนอยในชวงคร่ึงแรกของป 
2562  

การสงออกอาหารทะเลของเวียดนาม ซึ่งสวนใหญ
เปนกุงและปลาแพนกาเซียส ในชวงครึ่งแรกของป 2562 
เทากับ 3.9 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงเล็กนอยรอยละ 0.8 
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เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากขอมูลของ
กระทรวงเกษตรและชนบทของเวียดนาม เดือนมิถุนายน 2562 
เวียดนามมีมูลคาการสงออกอาหารทะเลรวม 750 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงรอยละ 1.2 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 
2561 ตลาดสงออกสําคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เกาหลีใต 
และจีน ขณะท่ีเวียดนามตั้งเปารายไดจากการสงออกอาหาร
ทะเลในป 2562 เทากับ 10 พันลานเหรียญสหรัฐฯ จาก 8.8 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2561 และตั้งเปาเพ่ิมผลผลิตการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเปน 4.3 ลานตัน รวมท้ังปรับคุณภาพสินคา
โดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ชวงครึ่งแรกของป 2562 เวียดนาม
มีผลผลิตสัตวนํ้ารวมเกือบ 3.8 ลานตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.8 เมื่อ
เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยเปนผลผลิตจากการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 1.9 ลานตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.7  

อารเจนตินา 
คาดการคาอาหารทะเลจะขยายตัว หลังจากสหภาพยุโรป
เห็นชอบความตกลงการคาเสรีกับกลุม Mercosur  

ภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลของอาร เจนตินา
คาดหวังวาการจัดทําความตกลงการคาเสรีระหวางกลุมตลาด
รวมอเมริกาใตตอนลาง (Mercosur) กับสหภาพยุโรปจะชวยขยาย
การสงออกไปยังตลาดสหภาพยุโรป อารเจนตินาสงออกกุง
จํานวนมากไปตลาดสหภาพยุโรปตอนใต นอกเหนือจากสงออก
ไปจีน และสหรัฐฯ ขณะท่ีบราซิลและประเทศอ่ืนๆ ในกลุม 
Mercusur บริโภคอาหารทะเลท่ีผลิตในประเทศเปนสวนใหญ 
สหภาพยุโรปจะยกเลิกภาษีนําเขาสินคาประมง เชน ปลาเฮก 
และกุง red shrimp ของอารเจนตินาภายใน 4 – 10 ป คาดวา
ความตกลงดังกลาวจะใชระยะเวลาไมเกิน 3 ป เพ่ือผานความ
เห็นชอบจากแตละประเทศภาคีสมาชิก  ปจจุ บันกลุ ม 
Mercosur ประกอบดวยประเทศสมาชิก 4 ประเทศ ไดแก 
อารเจนตินา บราซิล ปารากวัย และอุรุกวัย  
 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 10 – 20 กรกฎาคม 2562 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 1,050 ตัน  

ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองของไทยไปสหรัฐฯ  
(skj-chunk) 48x5oz ราคา FOB $- 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                        อินโดนีเซีย        อินเดีย      
ขนาด 8/12 ตัว      -    -  
ขนาด 13/15 ตัว    - $32.16 
ขนาด 16/20 ตัว    - $24.35  
ขนาด 21/25 ตัว    - $20.22  
ขนาด 26/30 ตัว $23.89  $17.92  

      (ตอ)               อินโดนีเซีย         อินเดีย      
ขนาด 31/40 ตัว $22.05 $16.54  
ขนาด 41/50 ตัว $16.54 $16.54  

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                          มาเลเซีย               อินเดีย        
ขนาด 13/15 ตัว         -   $26.19      
ขนาด 16/20 ตัว          -        $21.14       
ขนาด 21/25 ตัว         -   $19.76 
ขนาด 26/30 ตัว      $19.76  $16.54      
ขนาด 31/40 ตัว    $17.92  $14.24 
ขนาด 41/50 ตัว    $16.54      - 

กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) เปนกอน  
1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                           ไทย               อินโดนีเซีย              
ขนาด 26/30 ตัว          -        -   
ขนาด 31/40 ตัว      -       - 
ขนาด 41/50 ตัว $18.84     $17.92   
ขนาด 51/60 ตัว $18.38   $17.46 
ขนาด 61/70 ตัว $17.46   $16.54 
ขนาด 71/90 ตัว $17.00   $15.62 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม) 

              เวียดนาม        อินเดีย      
ขนาด UN/6 ตวั  $19.80         -  
ขนาด  6/8 ตัว  $18.60        -  
ขนาด  8/12 ตัว $17.00         -  
ขนาด 13/15 ตัว $15.00  -  
ขนาด 16/20 ตัว  $13.10         $15.00  
ขนาด 21/25 ตัว   $11.10  -    
ขนาด 26/30 ตัว     $10.10  -       
ขนาด 31/40 ตัว $8.20  -       
ขนาด 41/50 ตวั  $7.90     -    
ขนาด 51/60 ตัว     $6.90  -     
ขนาด 61/70 ตัว $5.90  -     

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                       เอเชีย    
ขนาด 4/6 ตัว $18.75 
ขนาด 6/8 ตัว $18.25 
ขนาด Un/12 ตัว $10.95 
ขนาด 13/15 ตัว $8.40 
ขนาด 16/20 ตัว $6.25 
ขนาด 21/25 ตัว  $5.40 
ขนาด 26/30 ตัว $4.50 
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กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                      อเมริกากลาง/ใต      เอเชีย  
ขนาด Un/15 ตัว           -  $6.20 
ขนาด 16/20 ตัว   $5.45  $5.25 
ขนาด 21/25 ตัว $5.00 $4.90 
ขนาด 26/30 ตัว $4.30 $3.80 
ขนาด 31/35 ตัว  $4.10 $3.50 
ขนาด 36/40 ตัว  $3.80     $3.30   
ขนาด 41/50 ตัว $3.65 $3.20 
ขนาด 51/60 ตัว $3.25 - 
ขนาด 61/70 ตัว  $3.05    - 
ขนาด 71/90 ตัว  $2.85    - 
ขนาด 91/110 ตัว  $2.75    - 

กุงแวนนาไมแชแข็ง แบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                               เอเชีย  
               แกะเปลือกไวหาง (PTO)  แกะเปลือกผาหลัง (P&D) 
ขนาด 8/12 ตัว   $10.35     - 
ขนาด Un/15 ตัว     $7.35     - 
ขนาด 16/20 ตัว $6.20 $6.20 
ขนาด 21/25 ตัว $5.10 $5.15 
ขนาด 26/30 ตัว  $4.30 $4.50 
ขนาด 31/40 ตัว $3.90 $3.90 
ขนาด 41/50 ตัว $3.70 $3.65 
ขนาด 51/60 ตัว    - $3.50 
ขนาด 61/70 ตัว     - $3.45 
ขนาด 71/90 ตัว     - $3.30 

------------------------------------- 
ท่ีมา: INFOFISH Trade News ฉบับท่ี 13/2562  
15 กรกฎาคม 2562  


