Business Mapping ในรั ฐแอริโซนา
๑. Startups/ Incubators/ Accelerators/ Venture Capital ในมลรัฐแอริ โซนาส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเมือง Phoenix และเมือง

Scottdale กว่า ๒,๐๐๐ บริษัท โดยมีคา่ ครองชีพ อัตรารายได้ ภาษี ตํ่ากว่านครซานฟรานซิสโกและ Silicon Valley ประมาณ
ร้ อยละ ๒๕ (การวิเคราะห์โดยสถาบัน Moody’s ปี ๒๕๕๙) ซึง่ ประกอบไปด้ วยบริ ษัทที่มงุ่ เน้ นไปในด้ านการทดลองและพัฒนา
เทคโนโลยี
๒. Startup สามารถแบ่งเป็ น ๕ ประเภทตามนโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐” ดังนี ้
๒.๑ Biotech
(๑.) EMSL Analytical, Inc.: มีทีมงานจุลชีววิทยาและวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาของอาหารและ
(AgriTech, Foodtech) เครื่ องดื่มที่เชื่อถือได้ มี FDA/BAM, USDA, USP, AOAC, และ CMMEF และมีทีมงานโครงการ
พิเศษช่วยวิจยั ให้ เหมาะสมกับความต้ องการของโครงการลูกค้ า
http://foodtestinglab.com/index.htm
๒.๒ Biomed
(๑.) บริษัท ORB Health: โปรแกรมการดูแลรักษาผู้ป่วยออนไลน์สําหรับผู้ป่วยเรื อ้ รัง (Chronic
(HealthTech)
Care Management) และผู้ป่วยทัว่ ไป ทํางานผ่านทางมือถือและโปรแกรมที่ใช้ เทคโนโลยีในการส่ง
ข้ อมูลเกี่ยวกับสุขภาพช่วยให้ การดูแลต่อเนื่องและลดค่าใช้ จ่าย
http://orbhealth.com/mission/
(๒.) บริษัท Neolight: เป็ นวิศวกรรมและการออกแบบสมาร์ ทเทคโนโลยีช่วยดูแลทารกหลังจากการ
คลอด ลดระยะเวลาพักฟื น้ ในโรงพยาบาล และสามารถตรวจเช็คอาการภาวะตัวเย็น
(Hypothermia) จากที่บ้านผ่านอุปกรณ์ “SkyLife” (ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างรอการอนุญาตจาก FDA)
https://theneolight.com/about/
(๒.) Pinnacle Transplant Technologies: เป็ นบริษัททางการแพทย์ด้านการเปลี่ยนถ่ายเนื ้อเยื่อ
(Allograft) โดยให้ ความสําคัญในเรื่ องความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
http://www.pinnacletransplant.com
๒.๓ Mechatronics
(๑.) Smart Clinic: เป็ นแอพพลิเคชัน่ การแพทย์ซงึ่ ผู้ป่วยสามารถติดต่อสื่อสารกับแพทย์อย่างมี
(Smart Device &
ประสิทธิภาพผ่านโทรศัพท์มือถือมีระบบการสื่อสารแบบครบวงจรสามารถสื่อสารและรับข้ อความ
RoboTech)
จากแพทย์ ทันตแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้ านสุขภาพอื่นๆ และถูกออกแบบให้ ง่ายต่อการใช้ งาน
(http://smartclinicapp.com/#whysmartclinic)
(๒.) Medical Memory: โปรแกรมรักษาพยาบาลที่คนไข้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลการรักษา ประวัติการ
รักษา ช่วยลดการโทรศัพท์ตามอาการจากโรงพยาบาล ช่วยให้ แพทย์สามารถส่งต่อข้ อมูลการรักษา
ได้ อย่างถูกต้ องลดความผิดพลาดของข้ อมูล โดยระบบ Video Massage เพิ่มการมีสว่ นร่วมของ
ผู้ป่วย
http://www.themedicalmemory.com/about
๒.๔ Embedded
(๑.) Artesyn Embedded Technologies: เป็ นธุรกิจ Embedded Computing ผู้นําระดับโลกใน
Technology (Digital & อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ (Network) และผลิตตัวแปลงพลังงาน และมี Embedded technology
loT)
ระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์ สําหรับหลายอุตสาหกรรมผ่านระบบ Cloud อาทิ การสื่อสาร การ
ดูแลสุขภาพ ทหาร การบินและอวกาศ ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ (Automation)
(https://www.artesyn.com/about-us/company-profile)
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(๒.) Aspen System Inc.: เป็ นบริษัทออกแบบ Canopy Software สําหรับบริ ษัทผลิตและจัด
จําหน่ายอาหารโดยผู้เชี่ยวชาญด้ านอุตสาหกรรมอาหารเพื่อดูแลจัดการควบคุมคลังสินค้ า การซื ้อ
ขาย การจัดส่ง บัญชีและการเงิน และงานเอกสารที่เกี่ยวข้ อง และมีระบบ “Aspen View” ที่
สามารถเสริมการทํางานของธุรกิจ เช่น งานบัญชี การขาย การรับสินค้ า และ การวิเคราะห์การผลิต
ที่ทนั สมัย
https://www.aspen-systems.com/
๒.๕ Service Design (๑.) eSalesDash: เป็ นแอพพลิเคชัน่ เพิ่มประสิทธิภาพทางการขายที่ช่วยให้ งานขายและงานบริหาร
& Technology
สามารถทํางานร่วมกันในองค์กรได้ อย่างราบรื่ น มีหน้ าจอประมวลผลการทํางานซึง่ ผู้ใช้ ติดตามงาน
(Creative, Culture& ขายของตนและทีม สามารถส่งบทสนทนาคุยกับทีมและตังเป้
้ างานขายในกลุม่
High Value Services) http://www.esalesdash.com/
(๒.) บริษัท GDKN Corporation: เป็ นบริษัทที่สร้ างเทคโนโลยีสําหรับองค์กรเพื่อแก้ ไขปั ญหาด้ าน
IT และสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีประสิทธิภาพให้ แก่องค์กร โดยออกแบบและพัฒนาระบบและ
แอพพลิเคชัน่ ผ่านระบบอัตโนมัติ (Automating) และระบบโปรแกรมสําเร็จรูปอื่น ๆ โดยทีมงาน
ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่มีความเชี่ยวชาญ
https://www.gdkn.com/ITServices
๓. Venture Capital ในมลรั ฐแอริโซนา
Venture Capital การค้ าและธุรกิจในมลรัฐแอริโซนาโดยรวมยังมีไม่มากเท่ากับมลรัฐวอชิงตัน หรื อ มลรัฐแคริฟอร์ เนีย
กลุม่ ผู้สนับสนุนรายใหญ่ในมลรัฐแอริโซนาได้ แก่
 บริ ษัท Grayhawk Capital เป็ นบริษัทที่จดั หาเงินร่วมลงทุนให้ กบั บริ ษัท Startups ใหม่ มีการลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน
ด้ าน Mobile Computing Cloud ซอฟต์แวร์ สําหรับองค์กร ระบบจัดการความปลอดภัย และเทคโลยีสารสนเทศ
ด้ านสุขภาพ
(http://www.grayhawkcapital.us/index.php?p=197)
 บริษัท Social Venture Partner เป็ นเครื อข่ายระหว่างประเทศที่ร่วมลงทุนและสร้ างความสามารถของผู้ลงทุน
และเสริมสร้ างผลลัพธ์ที่ยงั่ ยืน มุ่งเน้ นในการช่วยองค์กรไม่แสวงผลกําไร (NGO)
(http://www.socialventurepartners.org/arizona/who-we-are/ )
๔. Incubator ในมลรั ฐแอริโซนา
พร้ อมที่จะสนับสนุนธุรกิจ Startup ทุกประเภท โดยเน้ นที่จดุ ประสงค์ในความต้ องการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของ
ธุรกิจในเมืองต่าง ๆ ในมลรัฐฯ โดยเฉพาะเทคโนโลยี กลุม่ Incubator ในมลรัฐนี ้ได้ แก่
 บริษัท Center For Entrepreneurial Innovation(CEI) เป็ นบริษัท Incubator ในเมืองฟี นิกซ์ ที่ให้ บริการแบบครบวงจร
แก่บริษัทเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในเรื่ องชีววิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสีเขียวและมี
Business Counseling จัดขึ ้นทุกเดือน เพื่อให้ คําปรึกษาทางธุรกิจและตรวจดูความก้ าวหน้ าของบริษัท Startups
(http://www.ceigateway.com/)
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 บริษัท Seed Spot เป็ น Incubator ในเมือง Phoenix มีโปรแกรมสนับสนุนผู้ประกอบการในรัฐแอริโซนาเพื่อ
สนับสนุนผู้ประกอบการในด้ านสถานที่ทํางาน การจัดการปรึกษา อบรม แหล่งทุนและทรัพยากรท้ องถิ่น
(https://seedspot.org/)
 บริษัท BioAccel เป็ นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกําไร สร้ างขึ ้นเพื่อให้ การสนับสนุนสถานที่การทํางาน อุปกรณ์
สํานักงานเงิน ร่วมกับเทศบาลเมือง Peoria ให้ กบั Startups ให้ ความสนใจการพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์
โดยสนับสนุนเงินทุนและคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจท้ องถิ่น และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
(http://bioaccel.org/)
๕. Accelerator ในมลรั ฐแอริโซนา
Accelerator เน้ นสนับสนุนทรัพยากรและพัฒนาความรู้ให้ กบั ธุรกิจในมลลรัฐแอริโซนา โดยบริ ษัทที่อยูใ่ นมลรัฐฯ นี ้
ได้ แก่
 บริษัท Medico Ventures จัดหาการบริการเฉพาะทางสําหรับบริ ษัท Startups โดยมุง่ เน้ นเรื่ องการแพทย์ และ
สร้ างทัศนคติใหม่ ๆ ทางการแพทย์ให้ แก่บริษัท Startups
(http://www.medicoventures.com/)

* * * * *
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