Business Mapping ในนครลอสแอนเจลิส
๑. บริ ษัท Start up ในเขตนครลอสแอนเจลิสมีจํานวนกว่า ๘,๐๐๐ ราย โดยหกอุตสาหกรรมที่โดดเด่นในปี
๒๕๕๘ คือ (๑) social network (๒) e-commerce (๓) enterprise (๔) health tech (๕) fintech และ
(๖) consumer web โดยในเขตนครลอสแอนเจลิส โดยเฉพาะ Hollywood อุตสาหกรรม start up ที่กําลังเป็ นที่
ต้ องการในตลาดคือด้ าน New Digital Entertainment และ Marketing Technologies
๒. Start up สามารถแบ่งเป็ น ๕ ประเภทตามนโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐” ดังนี ้
(๑) บริษัท Local Roots Farms ปลูกพืชแนวตังภายในอาคารโดยใช้
้
ไฟ LED ระบบ
เซ็นเซอร์ เพื่อควบคุมความกดอากาศ สารอาหารและระบบนํ ้าจากการนํากลับมาใช้ ใหม่
(๒) บริ ษัท Farmscape LLC สร้ างเครื อข่ายการเพาะปลูกในเมืองใหญ่สําหรับการขาย
ผลผลิตปลอดสารพิษและสดใหม่สําหรับคนเมืองเพื่อปรับค่าครองชีพของเจ้ าของฟาร์ ม
รุ่นใหม่
๒.๒ BioMed
(๑) บริ ษัท SnapMD ผลิตระบบปฏิบตั กิ าร Virtual Care Management (VCM) โดย
(HealthTech)
cloud based ซึง่ ช่วยในเรื่ องของการแพทย์ทางไกล Telemedicine
(๒) บริ ษัท NantWorks, LLC ผลิต NantCell อุปกรณ์สําหรับตรวจหาโปรตีนต่อต้ านเชื ้อ
โรคในร่างกายเพื่อรักษาระบบภูมิค้ มุ กันของเนื ้องอก
๒.๓ Mechatronics (๑) บริษัท Syntouch Inc. อุปกรณ์แก้ ปัญหาการสัมผัสสําหรับการแพทย์ อุตสาหกรรม
(Smart Device &
และการสงครามโดยระบบ “Machine Touch” sensor และอยูใ่ นช่วงดําเนินการสําหรับ
RoboTech)
ผู้ที่ต้องการใช้ แขนเทียม
(๒) บริ ษัท FocusMotion ผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบสภาพร่างกายที่รวบรวมและวิเคราะห์
ข้ อมูลเพื่อให้ ผ้ บู ริโภคสามารถออกกําลังกายอย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์และวินิจฉัย
การฟื น้ ฟูร่างกายและคาดการณ์การเจ็บป่ วยในอนาคต
๒.๔ Embedded
(๑) บริษัท Mojix, Inc. เก็บรวบรวมและวิเคราะห์การใช้ งานแหล่งข้ อมูลประเภท RFID,
Technology
GPS จากระบบปฏิบตั กิ าร Internet of Thing (IoT)
(Digital & IoT)
(๒) บริ ษัท Volution ให้ บริ การเว็บไซต์ “District 2.0” E-Commerce ระหว่างธุรกิจกับ
ธุรกิจ (B2B) เพื่อให้ นกั ออกแบบเสื ้อผ้ าและโรงงานสามารถเข้ าถึงการประมูลการผลิต
สินค้ าต้ นแบบจากโรงงาน
๒.๕ High Value
(๑) บริ ษัท Soothe, Inc. ให้ บริการนวดผ่านการจอง application Soothe สามารถเลือก
Services
สถานที่ได้ เช่น โรงแรม สํานักงานหรื อสถานที่จดั งานจากหมอนวดมืออาชีพในพื ้นที่
(Creative, Culture & ใกล้ เคียงซึง่ สามารถกําหนดเวลาที่ต้องการ
High Value
(๒) บริษัท CodeSpark ให้ บริ การโปรแกรมออกแบบโค้ ดเกมส์เพื่อการเรี ยนรู้สําหรับเด็ก
Services)
ตังแต่
้ อายุ ๔ ปี ขึ ้นไป
๒.๑ Biotech
(AgriTech,
FoodTech)

(๓) บริษัท Clique Media Group กลุม่ บริษัทที่ใช้ ข้อมูล Data Science และนวัตกรรม
เพื่อออกแบบ ทํา Marketing และมี blog เขียนให้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับเสื ้อผ้ าสมัยใหม่
สําหรับผู้หญิง มีตราสินค้ าของตัวเองชื่อ Who What Where ที่กําลังเจาะตลาดเสื ้อผ้ า
ของ Target
๓. Venture capital หลักในนครลอสแอนเจลิส คือ Upfront Ventures, Karlin Ventures, Steamboat
Ventures, Anthem Venture Partners และ Arena Ventures ตัวอย่างบริษัท Venture Capital ที่มีนโยบาย
สอดคล้ องต่อประเทศไทย ๔.๐ ได้ แก่
 บริษัท Anthem Venture Partners มุง่ สนับสนุนธุรกิจเกี่ยวกับข้ อมูลเทคโนโลยี
 บริ ษัท Arcturus Capital มุง่ สนับสนุนธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยีการแพทย์
 บริ ษัท 500 Startups ในนครลอสแอนเจลิส (Distro team) เน้ นลงทุนในกลุม่ “seed” มีผ้ เู ชี่ยวชาญด้ าน
การตลาดจาก PayPal, Lyft, Hulu และ Stripe รวมถึงโปรแกรม Mentorship ที่ Silicon Valley เป็ นต้ น
๔. Incubator กลุม่ ผู้สนับสนุนรายใหญ่ในนครลอสแอนเจลิสมีบริษัท Incubator ชันนํ
้ าคือ Science Inc.,
Idealab, Originate Labs, LA CleanTech Incubator และ Startup Minds ตัวอย่างบริ ษัท Incubator ที่มี
นโยบายสอดคล้ องต่อประเทศไทย ๔.๐ ได้ แก่
 บริ ษัท Idealab สนับสนุนทรัพยากรเพื่อเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการให้ บริ การ
 บริ ษัท Science Inc. พัฒนาและให้ คําแนะนําธุรกิจที่มงุ่ เน้ นการแก้ ปัญหาประจําวันของการอยูอ่ าศัย
สมัยใหม่
 บริ ษัท LACleanTech Incubator สนับสนุนต่างประเทศที่ต้องการเปิ ดตลาดในอเมริกา
๕. Accelerator มีบริ ษัทชันนํ
้ าคือ Disney Accelerator, Startup UCLA Summer Accelerator Program,
MuckerLab, Amplify (ที่ตงั ้ Venice) และ Make in La ตัวอย่างบริษัท Accelerator ที่มีนโยบายสอดคล้ องต่อ
ประเทศไทย ๔.๐ ได้ แก่
 บริ ษัท Disney Accelerator ชุมชนนักธุรกิจ นักลงทุน นักออกแบบ ที่ปรึกษา และผู้ชํานาญด้ าน
เทคโนโลยีที่มีวิสยั ทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและความบันเทิง
 บริ ษัท Startup Mind ช่วยเปลี่ยนไอเดียธุรกิจให้ เป็ นผลิตพรรณโดยแหนะนําเกี่ยวกับการวิจยั การตลาด
และการเติบโตของลูกค้ า
 บริ ษัท Smashd Labs มีโปรแกรม ๑๐ อาทิตย์ที่มงุ่ เน้ นสําหรับธุรกิจสถานะเริ่ มต้ นเกี่ยวกับวัฒนธรรม
และเทคโนโลยี เป็ นต้ น
* * * * *
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

