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รายงานการสํารวจ ราคาจําหนาย (ปลีก) ผลไมเขตรอนและขาว
ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง มลรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา
ประจําเดือน มิถุนายน 2564
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส ได
สํารวจราคาผลไมเขตรอน และขาวที่วางจําหนายในรานคาปลีกขนาดใหญของชาวเอเชีย ที่ตั้งอยูในเขตนคร
ลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียงจํานวน 3 แหง ไดแก ตลาด 99 Ranch Supermarket เจาของเปนชาวจีน
ตลาด Hawaii Supermarket และตลาด Shun Fat Supermarket เจาของเปนชาวเวียดนาม
ทั้งนี้ ฝายเกษตรฯ ไดประมวลขอมูลและสาระสําคัญของการสํารวจไว ดังนี้
 ผลไมเขตรอน
ผลไมเขตรอนที่มีวางจําหนายในชวงนี้ ไดแก มะมวง แกวมังกร ทุเรียน เงาะ ลิ้นจี่ ลําไย มะพราว
ออน และมะขามหวาน ซึ่งนําเขาจากประเทศตางๆ ไดแก ไทย (ทุเรียนสด ทุเรียนแชแข็ง มะพราวออน และ
มะขามหวาน) เวียดนาม (แกวมังกร มะมวง) มาเลเซีย (ทุเรียนแชแข็ง) เม็กซิโก (มะมวงพันธุ Tommy Atkins,
Kent, และ Atualfa/Champagne) และเงาะ) เอกวาดอร (แกวมังกรพันธุสีเหลือง) และจีน (ลิ้นจี่)
• แนวโนมราคา เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้
มะพราวออนราคาลดลง โดยมะพราวออนของไทยวางจําหนายในราคา 19.99 เหรียญสหรัฐ/
กลอง (9 ผล) ลดลงจาก 23.99 เหรียญสหรัฐ/กลอง (9 ผล)
ทุเรียนสดราคาทรงตัว โดยทุเรียนสดพันธุหมอนทองของไทยสวนใหญทรงตัวเทากับเดื อน
กอนซึ่งวางจําหนายอยูปอนดละ 12.99 เหรียญสหรัฐ โดยมีเพียง 1 ตลาดทีป่ รับตัวลดลงจากเดือนกอนซึ่งวาง
จําหนายปอนดละ 13.99 เหรียญสหรัฐ
ทุเรียนแชแข็งราคาสูงขึ้น โดยทุเรียนหมอนทองแชแข็งของไทยวางจําหนายอยูระหวางปอนดละ
4.49 - 4.99 เหรียญสหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาอีกปอนดละ 0.50 - 1.1 เหรียญสหรัฐ ในขณะที่
ทุ เรี ยนแช แข็ งพั นธุ Musang King วางจํ าหน ายที่ ปอนด ละ 8.99 เหรี ยญสหรัฐ เพิ่ มขึ้นจากเดื อนกอนหน า
ปอนดละ 1 เหรียญสหรัฐ
มะมวง มะมวงดิบสีเขียวของเวียดนามและพันธุ Tommy ของเม็กซิโกราคาสวนใหญท รงตัว
ในขณะที่ มะม ว งสุ ก พั น ธุ Atualfa/Champagne ของเม็กซิโ กราคาปรั บ ลดลง 1 - 4 เหรีย ญสหรัฐ /กล อ ง
(14 ผล)
แก ว มั ง กรราคาสู ง ขึ้ น ทั้ ง แก ว มั ง กรที่ นํ า เข า จากเวีย ดนามและเอกวาดอร ร าคาปรั บ เพิ่ มขึ้ น
ปอนดละ 1 - 1.5 เหรียญสหรัฐ
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• การแขงขัน ทุเรียน Musang King แชแข็งของมาเลเซียยังคงเปนเพียงคูแขงเดียวของทุเรียน
แชแข็งของไทย แตทุเรียนแชแข็งของมาเลเซียมีราคาสูงกวาของไทยประมาณปอนดละ 4 – 4.4 เหรียญสหรัฐ
ในขณะที่ทุเรียนสดของไทยยังไมมีคูแขง สําหรับมะพราวออนของไทยมีคูแขงจากเวียดนามซึ่งมีราคาต่ํากวา แต
ไมพบวามีวางจําหนายในชวงที่ทําการสํารวจ
• คุณภาพสินคา ผลไมที่มีลักษณะสดใหมและคุณภาพดี ไดแก มังคุดจากประเทศไทย มะมวง
เขียวเสวยจากเม็กซิโก ในการสํารวจครั้งนี้ ฝายเกษตรฯ ไดทดลองซื้อผลไมที่วางจําหนายในตลาดสหรัฐฯ ไดแก
มังคุดจากประเทศไทยเปรียบเทียบกับมังคุดจากเม็กซิโก มะมวงพันธุเขียวเสวยจากเม็กซิโก ลิ้นจี่จากจีน และ
เงาะจากเม็กซิโก เพื่อทดสอบคุณภาพและรสชาติ สรุปไดดังนี้
มะมวงเขียวเสวย (นําเขาจากเม็กซิโก) บําบัดดวยวิธีการฉายรังสี นําเขาโดยบริษัท DP Produce
Inc. ซึ่ งเป น ผู นํ า เข า และจั ดจํ า หน า ยผั กและผลไม เ มื องร อนรายใหญ ร ายหนึ่ งในนครลอสแอนเจลิ ส มลรั ฐ
แคลิฟอรเนีย โดยวางจําหนายปลีกในราคากลองละ 40 เหรียญสหรัฐ (12 ผล/กลอง) เฉลี่ยผลละ 3.33 เหรียญ
สหรัฐ (ประมาณผลละ 106 บาท)
ลักษณะผลใหญ เรียวยาว โดยมีความยาวประมาณ 19.5 ซ.ม. (7.8 นิ้ว) เสนรอบวง 21 ซ.ม.
(8.4 นิ้ว) ผิวสีเขียวเขมสดใหม เนื้อหนา กรอบ เมล็ดคอนขางลีบ รสชาติมัน หวานอมเปรี้ยวเล็กนอย ใกลเคียง
กับมะมวงเขียวเสวยของไทยอยางมาก

ตัวอยางมะมวงเขียวเสวยฉายรังสีนําเขาจากเม็กซิโก
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มังคุด (ไทย) นําเขาโดยบริษัท Lucky Taro จํากัด ซึ่งเปนผูนําเขาผักและผลไมเมืองรอนราย
ใหญอีกรายหนึ่งในนครลอสแอนเจลิส เปนมังคุดบําบัดดวยวิธีการฉายรังสี วางจําหนายในรานจําหนายสินคา
อาหารในย า นที่อยู อาศั ยของชาวไทยในนครลอสแอนเจลิส โดยบรรจุในถุงตาขายไนลอนสีเหลืองน้ําหนัก
ประมาณ 1.8 ปอนด จําหนายในราคาถุงละ 28 เหรียญสหรัฐ หรือ ประมาณปอนดละ 15.55 เหรียญสหรัฐ
(1,091 บาท/กก.)
ลักษณะผลค อนขางสด ผิวมันสีแดงเข มแต ไมดํ าเหมื อนมังคุดจากเม็ กซิโ ก สวนใหญ
เปลือกนิ่มแกะงาย พบยางสีเหลืองดานในและเนื้อแกวเพียงเล็กนอยเพียง ไมพบวามีผลเสียทั้งผล เนื้อสีขาวสวย
รสชาติดีหวานอมเปรี้ยวเล็กนอย

ตัวอยางมังคุดฉายรังสีนําเขาจากประเทศไทย
มังคุด (เม็กซิโก) ลักษณะผลคอนขางสด ผิวมันสีดํา สวนใหญเปลือกแข็งแตเนื้อในอยูในสภาพดี
คิดเปนประมาณรอยละ 70 ลักษณะเนื้อในสีขาว รสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กนอยใกลเคียงกับมังคุดไทย ที่เหลือ
พบยางสีเหลืองในเนื้อบางสวนและเนื้อในเสียทั้งผล (ภาพดานลาง)
พบวามีวางจําหนายในตลาด 99 Ranch โดยบรรจุในถุงตาขายไนลอนสีขาว น้ําหนัก
2.08 ปอนด จําหนายตามน้ําหนัก ในราคาพิเศษปอนดละ 13.99 เหรียญสหรัฐ (982 บาท/กก.) ลดจาก
ราคาปกติปอนดละ 15.99 เหรียญสหรัฐ (1,122 บาท/กก.)
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ตัวอยางมังคุดนําเขาจากเม็กซิโก
ลิ้นจี่ (จีน) ลักษณะภายนอกสดใหม ผลมีขนาดคอนขางใหญ ผิวสีเชียวอมแดง เนื้อคอนขาง
หนาและฉ่ําน้ํา เมล็ดคอนขางเล็ก รสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กนอย พบวามีวางจําหนายที่ตลาด 99 Ranch โดย
บรรจุในถุงพลาสติกน้ําหนักประมาณ 1.5 ปอนด ในราคาพิเศษ ปอนดละ 2.99 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 210
บาท/กก.) ลดราคาจากปกติปอนดละ 7.99 เหรียญสหรัฐ (561 บาท/กก.) โดยมีราคาสูงกวาลิ้นจี่จากเม็กซิโก
ซึ่งมีวางจําหนายในราคาปกติปอนดละ 5.99 เมื่อเดือนที่ผานมา

ตัวอยางลิ้นจี่นําเขาจากจีน
เงาะ (เม็กซิโก) ลักษณะภายนอก ผลมีขนาดกลาง ไมสดมาก ผิวสีแดงสม รสหวาน เนื้อคอนขาง
แหง ไมติดเมล็ด พบวามีวางจําหนายที่ตลาด 99 Ranch เพียงแหงเดียว โดยบรรจุในถุงพลาสติกหนักประมาณ
1.5 ปอนด จําหนายในราคาพิเศษปอนดละ 2.99 เหรียญสหรัฐ (210 บาท/กก.) ลดลงจากราคาปกติปอนด
ละ 5.99 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 420 บาท/กก.) เทากับราคาเงาะจากกัวเตมาลาที่มีวางจําหนายเมื่อเดือนที่
ผานมา
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ตัวอยางเงาะนําเขาจากเม็กซิโก
 ขาว
ขาวขาวหอมมะลิของไทยยังคงครองตลาดของชาวเอเชียในสหรัฐฯ โดยมีวางจําหนายในทุกตลาด
ซึ่งมีทั้งขาวหอมมะลิอินทรีย ขาวกลองหอมมะลิ ปลายขาวหอมมะลิ นอกจากนี้ยังมีขาวชนิดอื่นๆ จากไทย
ได แก ข า วเหนี ย ว ข า วพั น ธุ แฟนซี ตา งๆ โดยเปน ที่สังเกตไดวา ขาวที่มีลั กษณะความโดดเด น เชน มีตรา
มาตรฐานรั บ รองอิ น ทรี ย , GMP/HACCP, GMO Free หรื อ ใช ต ราสิ น ค า ที่ ผู บ ริ โ ภครู จั ก เป น อย า งดี มั ก วาง
จํ า หน า ยในราคาที่ สู ง กว า ข า วประเภทเดี ย วกั น ที่ ไ ม มี ม าตรฐานรั บ รองหรื อ ตราสิ น ค า ที่ ไ ม ค อ ยเป น ที่ รู จั ก
นอกจากนี้ ขาวที่จําหนายภายใตตราสินคาสวนตัวของรานคา (private brand) จะมีราคาต่ํากวาแบรนดชั้นนํา
ทั่วไป ซึ่งจากการสํารวจพบวามีขาวหอมมะลิของไทยภายใตตราสินคา 99 ซึ่งเปนตราสวนตัวของตลาด 99
Ranch Supermarket วางจําหนายในราคาที่ต่ํากวาตราสินคาทั่วไป
• แนวโนมราคา ในภาพรวมราคาทรงตัวเมื่อเทียบกับการสํารวจเมื่อเดือนพฤษภาคม 2564
• การแขงขัน จากการสํารวจครั้งนี้พบวา ขาวหอมมะลิของไทยมีคูแขงในตลาดเพิ่มขึ้น คือ
ขาวมะลิจากเวียดนาม นอกเหนือจากขาวหอมจากฟลิปปนส และขาวมะลิของสหรัฐอเมริกา โดยขาวจาก
เวียดนามและฟลิปปนสวางจําหนายในราคาที่ต่ํากวาขาวไทย ในขณะที่ขาวมะลิของสหรัฐฯ ราคาสูงกวาขาว
หอมมะลิของไทย ดังนี้
เวียดนาม มีขาวขาวมะลิ (Jasmine Rice) ตรา Diamond Elephant วางจําหนายในถุงขนาด
บรรจุ 25 ปอนด ราคา 12.99 เหรียญสหรัฐ/ถุง คิดเปนราคาเฉลี่ยปอนดละ 0.52 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ
36 บาท/กก.) ต่ํากวาขาวหอมมะลิไทย (ขนาดบรรจุเดียวกัน) เกือบ 1 เทาตัว
ฟ ลิปป น ส มี ขา วหอม (fragrant rice) ตรา ST ซึ่งยังคงมีว างจําหนายในถุงขนาดบรรจุ 25
ปอนด ในราคา 19.99 เหรียญสหรัฐฯ หรือเฉลี่ยปอนดละ 0.80 เหรียญสหรัฐ (56 บาท/กก.) ซึ่งต่ํากวาขาว
หอมมะลิไทยประมาณปอนดละ 0.16 เหรียญสหรัฐ
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สหรั ฐ ฯ มี ขา วขาวมะลิ (White Jasmine Rice) ตรา Jazzmen จากเมืองนิว ออรลีน ส มลรั ฐ
ลุยเซียนา วางจําหนายในถุงขนาดบรรจุ 20 ปอนด ราคา 23.99 ปอนด หรือ ปอนดละ 1.20 เหรียญสหรัฐ
(ประมาณ 84 บาท/กก.) สูงกวาราคาขาวหอมมะลิไทยประมาณปอนดละ 0.24 เหรียญสหรัฐ

ขาว Jasmine rice จากเวียดนาม

ขาวหอม (fragrant rice)

ขาว Jasmine rice ผลิตในสหรัฐฯ

จากฟลิปปนส

ทั้งนี้ รายละเอียดสินคา ราคา และภาพประกอบปรากฏในตารางแนบทายรายงาน

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
มิถุนายน 2564
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úĞćéĆïìĊę

ßîĉéÿĉîÙšć

êúćéìĊÿę ĞćøüÝ ðøąđìýñĎšñúĉê

øćÙćǰUSD/ðĂîéŤ
ïćìÖÖ
12.99
(912 ïćìÖÖ

1.

ìčđøĊ÷î ÿé ǰ
óĆîíčŤĀöĂîìĂÜ

99 Ranch

ĕì÷

2.

ìčđøĊ÷î (ÿé
óĆîíčŤĀöĂîìĂÜ

Hawaii

ĕì÷

12.99
(912 ïćìÖÖ

3.

ìčđøĊ÷î (ÿé
óĆîíčŤĀöĂîìĂÜ

Shun Fat

ĕì÷

12.99
(912 ïćìÖÖ

4.

ìčđøĊ÷î (ĒßŠĒ×ĘÜ
óĆîíčŤĀöĂîìĂÜ

99 Ranch

ĕì÷

4.49
(315 ïćìÖÖ

5.

ìčđøĊ÷î (ĒßŠĒ×ĘÜ
óĆîíčĀŤ öĂîìĂÜ

Hawaii

ĕì÷

4.99
(350 ïćìÖÖ

øĎðõćó

-8úĞćéĆïìĊę

ßîĉéÿĉîÙšć

êúćéìĊÿę ĞćøüÝ ðøąđìýñĎšñúĉê

øćÙćǰUSD/ðĂîéŤ
ïćìÖÖ
8.99
(631 ïćìÖÖ

6.

ìčđøĊ÷îǰ(ĒßŠĒ×ĘÜ
óĆîíčŤǰMusang King

Shun Fat

öćđúđàĊ÷



öąöŠüÜéĉïÿĊđ×Ċ÷ü

Hawaii

đüĊ÷éîćö

6.99
(491 ïćìÖÖ

8.

öąöŠüÜéĉïÿĊđ×Ċ÷ü

99 Ranch

đüĊ÷éîćö


(540 ïćìÖÖ

9.

öąöŠüÜéĉï
óĆîíčŤđ×Ċ÷üđÿü÷

Shun Fat

đöĘÖàĉēÖ

4.99
(35ǰïćìÖÖ

Hawaii

đöĘÖàĉēÖ

5.49
(385 ïćìÖÖ

10. öąöŠüÜéĉï
óĆîíčŤđ×Ċ÷üđÿü÷

øćÙćðÖêĉǰǰ
(4ǰïćìÖÖ

øĎðõćó

-9úĞćéĆïìĊę

ßîĉéÿĉîÙšć

11. öąöŠüÜéĉï

êúćéìĊÿę ĞćøüÝ ðøąđìýñĎšñúĉê
99 Ranch

(óĆîíčŤǰKent)

đöĘÖàĉēÖ

øćÙćǰUSD/ðĂîéŤ
ïćìÖÖ
8.99/ÖúŠĂÜ10 ñú
(29 ïćìñú)
øćÙćðÖêĉǰǰ
ÖúŠĂÜǰñúǰ
(38ǰïćìñú ǰ

12. öąöŠüÜéĉï

Hawaii

đöĘÖàĉēÖ

10.99/ÖúŠĂÜǰñú
(35 ïćìñú

13. öąöŠüÜÿčÖǰ

99 Ranch

đöĘÖàĉēÖ

11.99/ÖúŠĂÜ14 ñú
(2 ïćìñú

(óĆîíčŤǰKent)

(óĆîíčŤǰAtaulfo/
Champagne)

øćÙćðÖêĉǰ
8ÖúŠĂÜ4ǰñúǰ
(43ǰïćìñú ǰ

14. öąöŠüÜÿčÖǰ

Shun Fat

đöĘÖàĉēÖ

14.99/ÖúŠĂÜǰñú
(40 ïćìñú

15. öąöŠüÜÿčÖ

Hawaii

đöĘÖàĉēÖ

14.99/ÖúŠĂÜ14 ñú
(34 ïćìñú

(óĆîíčŤǰAtaulfo/
Champagne)

(óĆîíčŤǰAtaulfo/
Champagne)

øĎðõćó

- 10 úĞćéĆïìĊę

ßîĉéÿĉîÙšć

16. öąóøšćüĂŠĂî

êúćéìĊÿę ĞćøüÝ ðøąđìýñĎšñúĉê
99 Ranch

ĕì÷

øćÙćǰUSD/ðĂîéŤ
ïćìÖÖ
19.99/ÖúŠĂÜǰñú
2.221ñú
( ïćìñú
øćÙćðÖêĉǰ
23ÖúŠĂÜǰñúǰǰǰǰǰǰ
ǰñúǰ
(8ǰïćìñú ǰ

 öąóøšćüĂŠĂî

99 Ranch

ĕì÷

2.49 /ñú
9 ïćìñú

18. öą×ćöĀüćî (ÿé

Hawaii

ĕì÷

4.59
(322 ïćìÖÖ

19. ĒÖšüöĆÜÖø

Hawaii

đüĊ÷éîćö


(512 ïćìÖÖ

20. ĒÖšüöĆÜÖø

Hawaii

đüĊ÷éîćö

6.99
(491 ïćìÖÖ

(óĆîíčŤđîČĚĂÿĊĒéÜ

(óĆîíčŤđîČĚĂÿĊ×ćü

øĎðõćó

- 11 úĞćéĆïìĊę
21.

ßîĉéÿĉîÙšć

êúćéìĊÿę ĞćøüÝ ðøąđìýñĎšñúĉê

øćÙćǰUSD/ðĂîéŤ
ïćìÖÖ
8.99
(631 ïćìÖÖ

99 Ranch

đĂÖüćéĂøŤ

22. úĞćĕ÷

Shun Fat

đüĊ÷éîćö

3.99
(280 ïćìÖÖ

23. úĉĚîÝĊę

99 Ranch

ÝĊî

2.99
(210 ïćìÖÖ

ĒÖšüöĆÜÖø

(óĆîíčŤÿĊđĀúČĂÜ

øĎðõćó

øćÙćðÖêĉǰǰ

ǰïćìÖÖ ǰ
24. đÜćą

99 Ranch

đöĘÖàĉēÖ

2.99
ǰïćìÖÖ
øćÙćðÖêĉǰǰ
ǰïćìÖÖ ǰ

25. öĆÜÙčé

99 Ranch

đöĘÖàĉēÖ

13.99
(982 ïćìÖÖ
øćÙćðÖêĉǰǰ
 ǰïćìÖÖ

Āöć÷đĀêčǰǰĔßšĂĆêøćĒúÖđðúĊę÷îđÞúĊę÷ëŠüÜîĚĞćĀîĆÖøąĀüŠćÜíîćÙćøðøąÝĞćüĆîìĊęǰǰöĉëčîć÷îǰǰǰ ǰđĀøĊ÷âÿĀøĆåǰǰ.901 ïćì
ìĊęöćǰÝćÖÖćøÿĞćøüÝ
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øćÙćÝĞćĀîŠć÷ǰ ðúĊÖ ǰ×šćü Ĕîđ×êîÙøúĂÿĒĂîđÝúĉÿĒúąđöČĂÜĔÖúšđÙĊ÷ÜǰöúøĆåĒÙúĉôĂøŤđîĊ÷ǰ
ÿĞćøüÝǰèǰüĆîìĊęǰ8 öĉëčîć÷î 2564
úĞćéĆïìĊę

ßîĉéÿĉîÙšć

êúćéìĊę
ÿĞćøüÝ

ðøąđìý
ñĎšñúĉê

øćÙć
USD/×îćéïøøÝč

øćÙćǰ
USD/ðĂîéŤ
ïćìÖÖ

1.

×šćü×ćüĀĂööąúĉ
ĂĉîìøĊ÷Ť
êøćǰChimes
Garden

Shun Fat

ĕì÷

12.99/5 ðĂîéŤ

2.598
(182 ïćìÖÖ

2.

×šćüÖúšĂÜñÿö
ĂĉîìøĊ÷Ť
êøćǰChimes
Garden

99 Ranch

ĕì÷

13.99/5 ðĂîéŤ

2.98
(196 ïćìÖÖ

3.

×šćüÖúšĂÜĀĂööąúĉ
êøć Asian Taste

99 Ranch

ĕì÷

6.99/5 ðĂîéŤ

1.398
(98 ïćìÖÖ

4.

×šćüÖúšĂÜĀĂööąúĉ
êøćǰThree Deer

Shun Fat

ĕì÷

ǰðĂîéŤ

1.498
(105 ïćìÖÖ

5.

×šćüÖúšĂÜĀĂööąúĉ
êøćǰCock

Hawaii

ĕì÷

5.99/5 ðĂîéŤ

1.198
(84 ïćìÖÖ

øĎðõćó

- 13 úĞćéĆïìĊę

ßîĉéÿĉîÙšć

êúćéìĊę
ÿĞćøüÝ

ðøąđìý
ñĎšñúĉê

øćÙć
USD/×îćéïøøÝč

øćÙćǰ
USD/ðĂîéŤ
ïćìÖÖ

6.

×šćü×ćüĀĂööąúĉ
êøćǰ99 Jasmine Rice

99 Ranch

ĕì÷

5.99/5 ðĂîéŤ

1.198
(84 ïćìÖÖ



×šćü×ćüĀĂööąúĉ
êøćǰCock

Hawaii

ĕì÷

5.9/5 ðĂîéŤ

1.158
(81 ïćìÖÖ

8.

×šćü×ćüĀĂööąúĉ
êøćǰThree Ladies

Shun Fat

ĕì÷

6.99/5 ðĂîéŤ

1.398
(98 ïćìÖÖ

9.

×šćü×ćüĀĂööąúĉ
êøćǰBuddha

99 Ranch

ĕì÷

49.99/50 ðĂîéŤ

1.00
( ïćìÖÖ

10. ×šćü×ćüĀĂööąúĉ
êøćǰ3 Ladies

Shun Fat

ĕì÷

26.99/25 ðĂîéŤ

1.080
(6 ïćìÖÖ

(×šćüĔĀöŠǰùéĎÖćøñúĉêǰǰǰǰ
ðŘǰ

øĎðõćó

- 14 úĞćéĆïìĊę

ßîĉéÿĉîÙšć

êúćéìĊę
ÿĞćøüÝ

ðøąđìý
ñĎšñúĉê

øćÙć
USD/×îćéïøøÝč

øćÙćǰ
USD/ðĂîéŤ
ïćìÖÖ

11. ×šćü×ćüĀĂööąúĉ
êøćǰEagle

Hawaii

ĕì÷

23.99/25 ðĂîéŤ

0.959
(6 ïćìÖÖ)

12. ðúć÷×ćüĀĂööąúĉ
êøćǰAsian Taste

99 Ranch

ĕì÷

3.99/5 ðĂîéŤ

98
(56 ïćìÖÖ

13. ðúć÷×ćüĀĂööąúĉ
êøćǰ1 ST

Hawaii

ĕì÷

3.59/5 ðĂîéŤ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
(50 ïćìÖÖ

14. ðúć÷×šćüĀĂööąúĉ
êøćǰBuddha

Shun Fat

ĕì÷

4.59/5ðĂîéŤ

0.918
(64 ïćìÖÖ

15. ×šćüđĀîĊ÷üÿĆîðśćêĂÜ Shun Fat
êøćǰRose

ĕì÷

6.99/4 ðĂîéŤ

1.
(123 ïćìÖÖ

øĎðõćó

- 15 úĞćéĆïìĊę

ßîĉéÿĉîÙšć

êúćéìĊę
ÿĞćøüÝ

ðøąđìý
ñĎšñúĉê

øćÙć
USD/×îćéïøøÝč

øćÙćǰ
USD/ðĂîéŤ
ïćìÖÖ

16. ×šćüđĀîĊ÷ü
êøćǰS/F

Shun Fat

ĕì÷

5.29/5ðĂîéŤ

1.058
(4 ïćìÖÖ

 ×šćüđĀîĊ÷ü
êøćǰDragon Fly

Hawaii

ĕì÷

/5 ðĂîéŤ

1.598
(109 ïćìÖÖ

18. ×šćüđöúĘéĒéÜ
(Red rice)
êøćǰDragon Fly

Hawaii

ĕì÷

10.99/5 ðĂîéŤ

2.198
(154 ïćìÖÖ

19. ×šćüöąúĉ
(Jasmine Rice
êøćǰJazzmen

Hawaii

ÿĀøĆåĄ

ǰðĂîéŤ

1.199
ǰïćìÖÖ

20. ×šćüĀĂö
(Fragrant ricF
êøćǰST

Shun Fat

ôŗúĉððŗîÿŤ

19.99/25 ðĂîéŤ

0.
(56 ïćìÖÖ

øĎðõćó

- 16 úĞćéĆïìĊę

ßîĉéÿĉîÙšć

êúćéìĊę
ÿĞćøüÝ

ðøąđìý
ñĎšñúĉê

øćÙć
USD/×îćéïøøÝč

øćÙćǰ
USD/ðĂîéŤ
ïćìÖÖ

21. ×šćüöąúĉ
(Jasmine Rice
êøćǰDiamond
Elephant

Shun Fat

đüĊ÷éîćö

12.99/25 ðĂîéŤ

0.520
(36 ïćìÖÖ

øĎðõćó

Āöć÷đĀêčǰǰĔßšĂĆêøćĒúÖđðúĊę÷îđÞúĊę÷ëŠüÜîĚĞćĀîĆÖøąĀüŠćÜíîćÙćøðøąÝĞćüĆîìĊęǰǰöĉëčîć÷îǰǰ (ǰđĀøĊ÷âÿĀøĆåǰǰ.901 ïćì
ìĊęöćǰÝćÖÖćøÿĞćøüÝ

òść÷đÖþêøǰðøąÝĞćÿëćîÖÜÿčúĔĀâŠǰèǰîÙøúĂÿĒĂîđÝúĉÿ
öĉëčîć÷îǰ

