กลุม ทั่วไป
ตัวแปร
1. บริหารจัดการ
1.1 ภายในวิสาหกิจ

1.2 กลุมวิสาหกิจ
2. เทคโนโลยีการผลิต
2.1 เทคโนโลยี/การเขาถึง

2.2 R&D
2.3 นวัตกรรม

จุดออน

จุดแข็ง

1. ขาดระบบบัญชีที่ดี
2. ไมมีความโปรงใสในการบริหารงาน
3. ไมมีระบบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการบริหารแบบครอบครัวหรือเจาของคนเดียว (การ
บริหารไมเปนระบบ)
1. ขาดการประสานงานและรวมมือภายในกลุม
2. ไมคํานึงถึงประโยชนของการรวมกลุม

1. มีความคลองตัว

1. เทคโนโลยีเกาและลาสมัย
2. เทคโนโลยีสวนมากนําเขาจากตางประเทศ
3. เทคโนโลยีที่ผลิตในประเทศไมไดคุณภาพ
4. ไมมีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใชกับตนเอง
ไมมี
1. มีการลอกเลียนแบบสูง
2. ไมมีการพัฒนาปรับปรุงหรือคิดคนในดานนวัตกรรม

1. ใชภูมิปญญาทองถิ่น

2.4 สารสนเทศ
2.4.1 ผาน IT
2.4.2 ขอมูลทั่วไป
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1. เกิดความชํานาญเฉพาะกลุม
2. เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการและนํากลับมาประยุกตใช

กลุม ทั่วไป
ตัวแปร
3. บุคลากร
3.1 บุคลากร (ผูประกอบการ)

3.2 บุคลากร (แรงงาน)

4. ผลิตภัณฑ
1. คุณภาพและมาตรฐาน

2. รูปแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ

3. ความหลากหลาย

จุดออน

จุดแข็ง

1. ไมรูสภาพของตนเอง
2. ขาดทักษะการเปนผูประกอบการ
3. ขาดความรูในการประกอบกิจการ
4. ขาดวิสัยทัศนในการพัฒนา
5. ขาดประสบการณในการประกอบกิจการอยางเปนระบบ
6. ขาดความรับผิดชอบ
1. ขาดบุตลากรที่มีความรูเฉพาะดาน
2. ขาดแรงจูงใจในการทํางาน
3. ขาดความรับผิดชอบ
4. มีการโยกยายแรงงานสูง
5. ขาดความรูในการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศไปใชใหเกิด
ประโยชนกับกิจการ
1. คุณภาพไมสม่ําเสมอ
2. ใชวัตถุดิบที่ไมไดคุณภาพในการผลิต
3. ขาดระบบ QC และการพัฒนาคุณภาพ
4. ขาดสุขอนามัย
1. ไมสอดคลองกับความตองการของตลาดสวนใหญ
2. มีรูปแบบผลิตภัณฑนอย
3. คุณภาพของบรรจุภัณฑต่ํา
1. มีการลอกเลียนแบบมาก
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1. มีความดิ้นรนเพื่อการอยูรอด
2. เกิดผูประกอบการไดงาย

1. คาแรงไมสูง
2. มีความอดทน
3. มีมนุษยสัมพันธดี

1. เปนผลิตภัณฑพื้นฐานเพื่อการดํารงชีพ

1. วัตถุดิบในการผลิตบรรจุภัณฑสามารถหาไดงายในประเทศและราคาถูก

กลุม ทั่วไป
ตัวแปร
5. เงินทุน

6. การตลาด

จุดออน

จุดแข็ง

1. เงินทุนนอย
2. ดอยโอกาส
3. ขาดสินเชื่อ
4. ขาดหลักทรัพยค้ําประกัน
1. การแขงขันสูง (ธุริจขนาดใหญ)
2. การสงเสริมการตลาดไมไดคุณภาพ (Brand ไมติดตลาด)
3. ตนทุนการขนสงสูง
4. ราคาถูก
5. การบริหารสินคาคงคลังยังไมมีประสิทธิภาพ
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1. ใชเงินทุนของครอบครัวและตนเอง

1. สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดงาย
2. มีความยืดหยุนสูง
3. มีความหลากหลาย
4. มีความอดทนสูง

กลุมสงออก
ตัวแปร
1. บริหารจัดการ
1.1 ภายในวิสาหกิจ

1.2 กลุมวิสาหกิจ

2. เทคโนโลยีการผลิต
2.1 เทคโนโลยี/การเขาถึง

2.2 R&D
2.3 นวัตกรรม

จุดออน

จุดแข็ง

1. ขาดธรรมาภิบาล (ไมโปรงใส)
2. ขาดความรูในการบริหารจัดการที่ดีพอ
3. ทักษะในการบริหารธุรกิจ
4. การจัดการตนทุน
5. ระบบการเงิน, การผลิต, ไมมีประสิทธิภาพ
6. ขาดวิสัยทัศนขององคกร
1. ขาดการประสานงานและความรวมมือระหวางกลุม

1. เทคโนโลยีลาสมัย
2. ไมรูแหลงในการเขาถึงเทคโนโลยี
3. ใชเทคโนโลยีที่มีอยูไมเต็มประสิทธิภาพ
4. ขาดความสามารถในการประยุกตใช
5. ไมสามารถซอมแซมได
6. ไมสามารถที่จะบํารุงรักษาได
1. สรางและพัฒนาไดคอนขางจํากัด
1. ลอกเลียนแบบ

1. มีความคลองตัวในการตัดสินใจ

1. เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (ขอคิดเห็น, วิสัยทัศน)
2. ใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคา
3. เกิดความชํานาญเฉพาะดาน

1. มีภูมิปญญาทองถิ่น
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กลุมสงออก
ตัวแปร
2.4 สารสนเทศ
2.4.1 ผาน IT
2.4.2 ขอมูลทั่วไป
3. บุคลากร
3.1 บุคลากร (ผูประกอบการ)

3.2 บุคลากร (แรงงาน)

จุดออน

จุดแข็ง

1. มีความรูดาน IT นอย
1. ขาดแคลนขอมูลที่จะประกอบการตัดสินใจ
2. ไมรูแหลงที่จะหาขอมูล
1. ขาดวิสัยทัศน
2. ขาดความคิดสรางสรรค
3. ขาดความกระตือรือรน
4. ขาดความรูดานภาษาตางประเทศ
5. ขาดความรูดานกฎหมายระหวางประเทศ
6. ขาดความรูดานการคาระหวางประเทศ
1. ขาดแรงจูงใจ (ความกาวหนา,เงินเดือนนอย)
2. ขาดความรับผิดชอบ (วินัย)
3. ระดับความรู ไมสูง
4. ขาดทักษะทางดานภาษา
5. ขาดความรูเฉพาะดาน (นักการตลาดระหวางประเทศ, นัก
กฎหมายระหวางประเทศ)
6. ไมรักงาน
7. ขาดบุคลากรเฉพาะดาน เชน ออกแบบผลิตภัณฑ
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1. มีมนุษยสัมพันธที่ดี
2. มีความออนนอมถอมตน
3. มีความชํานาญเฉพาะดาน (เชน นวดแผนโบราณ, พอครัว)

1. มีจิตใจใฝบริการ (Service Mind)
2. มีความปราณีต ละเอียดออน
3. มีความอดทน
4. คาแรงไมสูงนัก
5. มีมนุษยสัมพันธดี

กลุมสงออก
ตัวแปร
4. ผลิตภัณฑ
1. คุณภาพและมาตรฐาน

2. รูปแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ

5. เงินทุน

จุดออน

จุดแข็ง

1. คุณภาพในการสงออก
2. ความหลากหลายนอย
3. คุณภาพของวัตถุดิบไมสม่ําเสมอ
4. คุณภาพผลิตภัณฑไมสม่ําเสมอ (ขาดระบบ QC)
5. ขาดการพัฒนาคุณภาพ
1. รูปแบบผลิตภัณฑไมตรงตามความตองการของตลาด
2. ใชคุณภาพบรรจุภัณฑที่มีคุณภาพต่ํา*** (ทําใหสินคาเสียหาย)
3. ไมมีรูปแบบใหมๆ เสนอตอลูกคา
4. ขาด Brand
5. ขาดการพัฒนาบรรจภัณฑที่ตรงกับความตองการของตลาด***
1. เงินทุนนอย
2. ดอยโอกาส
3. ขาดสินเชื่อ
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1. มีเอกลักษณและความคิดสรางสรรค
2. ราคาถูก
3. สินคาเปนที่ตองการของตลาดลาง
4. เปนสินคาพื้นฐานในการดํารงชีพ
1. ผลิตไดตามแบบ

กลุมสงออก
ตัวแปร
6. การตลาด

จุดออน

จุดแข็ง
1. มีความยืดหยุน
2. มีตลาดรองรับที่แนนอน (ตลาดประจํา)

1. ไมรูชองทางการตลาด
2. เปนตลาดรับจางผลิต
3. ไมมี Brand
4. ขาดขอมูลทางการตลาด
5. ขาดการวางแผนทางการตลาดที่ดี
6. ขาดการเจาะตลาดใหมๆ
7. ขาดการพัฒนามูลคาเพิ่มของสินคา
8. ขาดการประชาสัมพันธ
9. ขาด Partner ในประเทศคูคา
10. กลุมเปาหมายไมชัดเจน
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กลุม New Economy (ICT)
ตัวแปร
1. บริหารจัดการ
1.1 ภายในวิสาหกิจ
1.2 กลุมวิสาหกิจ
2. เทคโนโลยีการผลิต
2.1 เทคโนโลยี/การเขาถึง

จุดออน

จุดแข็ง

1. ใช Software ที่ไมมีลิขสิทธิ์
1. ขาดความเชื่อใจ

1. มีความคลองตัวและยืดหยุนสูง
1. มี Software Park

1. การพัฒนาเทคโนโลยีตองใชตนทุนสูง
2.ใชเทคโนโลยีใหมๆ ไมเปน

1. มีแหลงขอมูลมาก

2.2 R&D
2.3 นวัตกรรม
2.4 สารสนเทศ
2.4.1 ผาน IT
2.4.2 ขอมูลทั่วไป
3. บุคลากร
3.1 บุคลากร (ผูประกอบการ)

3.2 บุคลากร (แรงงาน)

1. มีความหลากหลายทางชีวภาพมาก (Bio-Technology)
2. ฐานการผลิตของประเทศเปนภาคการเกษตร (Bio-Technology)

1. ขาดประสบการณในการประกอบธุรกิจ

1. มีความรูความสามารถ
2. มีวิสัยทัศน
3. มีการศึกษาเฉลี่ยสูงขึ้น (ดาน IT)
1. มีบุคลากรที่มีความสามารถสูง
2. มีความอดทนสูง
3. มีความรูความสามารถ

1. มีจํานวนจํากัด
2. มีการโยกยายแรงงานสูง
3. ขาดความรับผิดชอบ
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กลุม New Economy (ICT)
ตัวแปร

จุดออน

จุดแข็ง

4. ผลิตภัณฑ
1. คุณภาพและมาตรฐาน

1. มาตรฐานทั้งหมดไมใชของไทย ผูคาเปนผูกําหนด

2. รูปแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
5. เงินทุน

1. เปนผลิตภัณฑนําเขาจึงไมสามารถกําหนดรูปแบบได
1. เงินทุนนอย

6. การตลาด

2. ดอยโอกาส
3. ขาดสินเชื่อ
1. มูลคาการตลาดต่ํา (Software)
2. ไมมี Brand เปนของตนเอง
3. ขาดบริการเสริม
4. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วทางดาน IT
5. ขาดการประชาสัมพันธ
6. การเขาถึงลูกคาทําไดยาก

1. อายุการใชงานต่ําลง
2. ตรงตอความตองการของลูกคา
3. ผลิตสวนใหญมีมาตรฐานกลาง
4. คุณภาพและมาตรฐานผูผลิตสามารถกําหนดเองได (Bio-Technology)
5. มีผลิตภัณฑที่หลากหลาย
1. มีรูปแบบผลิตภัณฑใหมๆ เกิดขึ้นไดงาย
1. ใชเงินทุนไมมากนักในสาขา IT (Software, Hardware
ประกอบซอม)

1. มีศูนยรวมการคา IT ที่ใหญ
2. ราคาถูก
3. รูกลุมเปาหมายที่ชัดเจน
4. กลุมเปาหมายมีกําลังซื้อสูง (ตลาดบน)
5. ตลาดยังไมอิ่มตัว
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กลุม Micro Enterprises
ตัวแปร
1. บริหารจัดการ
1.1 ภายในวิสาหกิจ

1.2 กลุมวิสาหกิจ
2. เทคโนโลยีการผลิต
2.1 เทคโนโลยี/การเขาถึง

2.2 R&D
2.3 นวัตกรรม
2.4 สารสนเทศ
2.4.1 ผาน IT
2.4.2 ขอมูลทั่วไป

จุดออน

จุดแข็ง

1. การจัดการแบบครอบครัว
2. ขาดการจัดทําระบบบัญชี
3. ขาดความรูการบริหารการจัดการ (คิดตนทุนไมเปน)
4. ขาดทายาททางธุรกิจ
1. ขาดความรวมมือภายในกลุม

1. มีความคลองตัวในการตัดสินใจ

1. ไมรูแหลงในการเขาถึงเทคโนโลยี
2. ไมรูจักเทคโนโลยีที่เกี่ยวขางกับกิจการ
3. ขาดเงินทุนในการจัดหาเทคโนโลยี
ไมมี
1. มีการลอกเลียนแบบ
2. ไมเห็นความสําคัญในการใชลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร

1. ภูมิปญญาทองถิ่น (ใชเทคโนโลยีไมซับซอน)
2. มีเทคโนโลยีพื้นบานที่มีเอกลักษณ

1. ไมมีความรูดาน IT
2. มีการใช IT นอย
1. ขาดแคลนขอมูลที่จะประกอบการตัดสินใจ
2. ไมรูแหลงที่จะหาขอมูล

1. การกระจายขอมูลเกิดขึ้นไดรวดเร็ว
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กลุม Micro Enterprises
ตัวแปร
3. บุคลากร
3.1 บุคลากร (ผูประกอบการ)

3.2 บุคลากร (แรงงาน)

4. ผลิตภัณฑ
1. คุณภาพและมาตรฐาน

จุดออน

จุดแข็ง

1. ขาดการแสวงหาความรูใหม ๆ
2. ขาดการถายทอดความรูระหวางรุนตอรุน
3. ขาดความรับผิดชอบ
4. ไมรักบานเกิด (ทิ้งถิ่นฐาน)
5. ขาดความรูในการประกอบกิจการ
6. ขาดวิสัยทัศนในการพัฒนา
1. ขาดแรงจูงใจ (ความกาวหนา,เงินเดือนนอย)
2. สวนใหญแรงงานไรฝมือ
3. มีการโยกยายแรงงานสูง
4. ขาดความรับผิดชอบ
5. ขาดความซื่อสัตย
6. เกี่ยงงาน, เลือกงาน

1. มีความรวมมือกัน
2. มีความรักในกิจการ
3. มีการดิ้นรนเพื่อการอยูรอด

1. มีทักษะเฉพาะตัว, เฉพาะดาน
2. หางายในทองถิ่น
3. เปนผูประกอบการใหมไดงาย
4. สถานที่ประกอบการใกลบาน

1. ไมมีมาตรฐาน
1. มีเอกลักษณ
2. ขาดสุขอนามัย
3. มีปญหาดานวัตถุดิบ (ขาดการพัฒนาและดูแลรักษา, วัตถุดิบหา
ยาก)
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กลุม Micro Enterprises
ตัวแปร
2. รูปแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ

5. เงินทุน

6. การตลาด

จุดออน

จุดแข็ง

1. ไมทันสมัย
2. ไมสอดคลองความตองการตลาดสวนใหญ
3. ใชคุณภาพบรรจุภัณฑที่มีคุณภาพต่ํา
4. ไมหลากหลาย
5. มีการทําเลียนแบบ

1. มีเอกลักษณของภูมิปญญาทองถิ่น
2. ใชบรรจุภัณฑที่มาจากธรรมชาติ
3. สอดคลองตอความตองการในทองถิ่น
4. มีความคงทน
5. รูปแบบผลิตภัณฑบางประเภทหาของทดแทนยาก เชน
ไมกวาดดอกหญา, เขียง, ครก
1. ใชเงินทุนของตนเองและครอบครัว
2. โครงสรางทางการเงินดี เพราะใชเงินทุนของครอบครัว

1. เงินทุนนอย
2. ดอยโอกาส
3. ขาดสินเชื่อ
4. ขาดหลักทรัพยค้ําประกัน
1. ไมพัฒนาชองทางการตลาด

1. สินคามีเอกลัษณหาไดเฉพาะทองถิ่น (ขาวหลามหนองมน, แหนมปายน, ไข
เค็มไชยา)

2. ตลาดแคบ(ขายเฉพาะชุมชน)
3. กําไรนอย
4. มีการตัดราคากันเอง
5. การตลาดอยางไรระบบ
6. ไมมีการศึกษาแนวโนมตลาด
7. ขาดการสรางยี่หอของตัวอยาง
8. ไมรูคูแขง
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ผูมีสวนรวมและตัวแปรประกอบการพิจารณา SWOT เพื่อการจัดทําแผนแมบทการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ ( 2545-2549)
1.

ผูมีสวนรวม (stakeholders)

1.1 ผูกําหนดนโยบาย(รัฐบาล)
ที่มาของนโยบายการสงเสริม SMEs มี 4 ทาง
1) รัฐบาล
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3) พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมพ.ศ. 2543
4) ประมวลจากความเห็นและความตองการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
1.2 ผูจัดทําแผน (สสว. และหนวยงานที่เกี่ยวของ)
1.3 ผูดําเนินงานตามแผน (หนวยที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ)
1.4 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
1.5 ประชาชนทั่วไป
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2. ตัวแปรภายนอก

ตัวแปรภายนอก

โอกาส

อุปสรรค

2.1 การบริหารภาครัฐ/ความตอเนื่องของ
นโยบาย

- ใหความสําคัญกับ SMEs มีนโยบายการพัฒนาที่ชัดเจน มีความ - ความตอเนื่องของรัฐบาล
ประสงคใหมีการปฏิบัติการตามยุทธศาสตรการสงเสริมที่ตรงตาม
ความตองการของภาคเอกชน (ยุทธศาสตร 8-9 มิ.ย. 44)
- การกระจายอํานาจสูการปกครองสวนทองถิ่น
- การปฏิรูประบบราชการไทย อาจทําใหการประสานงานในระยะเริ่มแรกมี
อุปสรรค ขาดความชัดเจน
- การปฏิรูประบบราชการไทย กอใหเกิดหนวยงานสนับสนุน
เพิ่มเติม
- กฎหมายและกฎระเบียบยังไมเหมาะสมกับ SMEs
2.2 กฎหมายและกฎระเบียบตางๆ
- มี พรบ. SMEs 2543
- พรบ.สงเสริมการลงทุน
- มี พรบ. เพียงฉบับเดียวคงไมเพียงพอ
- ประกาศกระทรวงและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
- ควรสรางมาตรฐานบัญชีที่เหมาะสมกับสภาพของ SMEs
- กฎหมายดานภาษีนําเขา / โครงสรางภาษีที่ปกปองอุตสาหกรรมตนน้ํา
2.3 การแขงขันของวิสาหกิจขนาดใหญ / ผล - วิสาหกิจขนาดใหญมีสวนเชื่อมโยงกับ SMEs เชน การประกอบ - มีหลายกลุมวิสาหกิจที่ขาดความเชื่อมโยงระหวางวิสาหกิจขนาดใหญและ
ของนโยบายการสงเสริมการลงทุนใน BOI รถยนต
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
- ผลของนโยบายสงเสริมและลงทุนของ BOI ทําใหวิสาหกิจที่ไดรับ BOI มี
ขอไดเปรียบสูงกวา
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ตัวแปรภายนอก

โอกาส

อุปสรรค

2.4 โลกาภิวัฒน กฎ ระเบียบการคาของโลก

- WTO บังคับใชกับสมาชิก เกิดความเทาเทียมกัน

2.5 ตําแหนงทางภูมิศาสตรของประเทศ

- การเปนศูนยกลางทางการคา / บริการของอินโดจีน
- ศูนยกลางทางการเงิน / การลงทุน

2.6 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศและ

- เศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้นเปนลําดับ
- นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 9 ที่เปนการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

- การเปดเสรีการคา การลงทุน ทั้งดานสงออกและนําเขาที่ตองเทาเทียมกัน
- การไมสามารถใช NTB ปกปองในประเทศได
- การแขงขันของวิสาหกิจขนาดใหญในตางประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจคาปลีก
ที่มีความสามารถเหนือกวา มีเงินทุนสูงกวาเปนอยางมาก
- การรวมกลุมกันของประเทศคูคาและคูแขงกับประเทศไทย
- ประเทศเพื่อนบาน / ปญหาชายแดนดานความมั่นคงและการฑูตระหวาง
ประเทศ
- ความไมไววางใจของประเทศเพื่อนบาน
- ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอินโดจีน
- โครงสรางเศรษฐกิจไทย
- เศรษฐกิจโลกยังมีความเปราะบาง การฟนตัวยังไมยั่งยืน
- บทบาทขององคกรระหวางประเทศ (WB , IMF , IMD)
- บทบาทของ NGO
- บทบาทของมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ
- บทบาทของมหาอํานาจทางทหาร / ความไมสงบทางการเมืองและความไม
มั่นคงทางการเมืองในบางประเทศ
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ตัวแปรภายนอก
2.7 ภาวะทางสังคม ศาสนา การศึกษา
ทัศนคติ วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อ

โอกาส

อุปสรรค

- ความเปนคนไทย , โอบออมอารี , ออนโยน สุภาพ (modest)

- ความเชื่อและประเพณีการประกอบธุรกิจเฉพาะในครอบครัว

- ศูนยกลางทางวัฒนธรรม , การศึกษา , การกีฬา

2.8 ความสามารถของประเทศคูแขงขัน
2.9 การลงทุนทางตรงในตางประเทศ FDI

2.10 โครงสรางพื้นฐาน / คมนาคมขนสง

2.11 ความเชื่อมโยงกับสินคาเกษตร ,
อุตสาหกรรมขนาดใหญ

- การเชื่อเรื่องบุญ / กรรม
- หวังโชคลาภ
- ประเทศขางลางยังมีปญหาการเมือง / การศึกษา คุณภาพแรงงาน - ภาวะ Nutcracker
และทรัพยากรมนุษย
- FDI เขาประเทศในอัตราที่สูง (ป 2542 มีมูลคา 124,076 ลานบาท - เทคโนโลยีของทุนทางตรงสวนใหญเปนสิ่งที่ลาสมัยในประเทศอื่นแลว
เพิ่มขึ้นรอยละ 7.6)
- การถายทอดเทคโนโลยีเปนไปจํากัด
- กิจกรรมบางสวนมีผลกระทบโดยตรงตอสิ่งแวดลอม
- ทาเรือแหลมฉบัง
- การเชื่อมโยงระบบการขนสงทางบก , น้ํา , อากาศ
- ทางรถไฟ
- การคมนาคม / ขนสงติดตอกับอินโดจีน (ประตูอินโดจีน)
- ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
- การปรับเปลี่ยนสนามบินดอนเมืองไปสูบริการเชาเหมาลําและ
การซอมเครื่องบิน
- มีฐานเกษตรเปนแกนหลักของวัตถุดิบ

- สินคาเกษตรเปนการผลิตตามฤดูกาล

-เปนฐานผลิตอาหารที่ดี / ราคาถูก

- คุณภาพสินคาเกษตร , วิธีการเพาะปลูก เลี้ยงสัตวและประมง
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