Business Mapping ในมลรั ฐนิวเม็กซิโก
๑. Startup ในมลรัฐนิวเม็กซิโก ร้ อยละ ๙๐ จะตังอยู
้ ใ่ นเมือง Albuquerque ซึง่ ประกอบไปด้ วยบริษัทที่มงุ่ เน้ น
ไปในด้ านการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเชื ้อเพลิงฟอสซิล
๒. Start up สามารถแบ่งเป็ น ๕ ประเภทตามนโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐” ดังนี ้
๒.๑ Biotech
(AgriTech,
FoodTech)

๒.๒ BioMed
(HealthTech)

๒.๓ Mechatronics
(Smart Device &
RoboTech)

(๑) บริ ษัท Grow Stone Inc.: ใช้ เทคโนโลยีดดั แปลงแก้ วที่รีไซเคิลแล้ วมาเป็ นหินปลูกต้ นไม้
ที่มีคณ
ุ สมบัตเิ ก็บรักษานํ ้าและอากาศอย่างมีสมดุล ป้องการเกิดนํ ้าท่วมรากไม้ เหมาะ
สําหรับพืชหลายชนิด ใช้ ได้ ดีในทุกสภาพอากาศ และเพิ่มผลผลิตการเกษตร
(http://www.growstone.com/contact)
(๒) บริ ษัท Pajarito Power: ผลิตคาร์ บอนที่เป็ นส่วนประกอบในการผลิตเซลล์เชื ้อเพลิง
กําเนิดไฟฟ้าพลังไฮโดรเจน เป็ นการค้ นพบครัง้ แรกที่สามารถแยกโลหะจากสารเร่งปฏิกิริยา
คาร์ บอนซึง่ ทําให้ มีความทนทานและราคาถูกกว่าคาร์ บอนที่ใช้ อยูใ่ นรุ่นก่อน
(http://www.pajaritopowder.com)
(๑) บริษัท Derma Tech: ผลิตแผ่นพลาสเตอร์ ONUSBlue patch ใช้ เป็ นอุปกรณ์ตรวจเช็ค
ปริ มาณของแอลกอฮอล์ในร่างกายของมนุษย์ที่สามารถเปลี่ยนสีจากสีฟา้ ถึงสีนํ ้าเงินขึ ้นอยู่
กับความเข้ มข้ นของแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อของเหลวและเหงื่อออกจากรูขมุ ขน
(http://www.derma-tec.com)
(๒) บริษัท ElectroSeq Inc.: พัฒนาเครื่ องมือทางการแพทย์ที่ใช้ การหาลําดับค่าของ
ดีเอนเอ (DNA Sequencing) สําหรับกลุม่ เซลล์ของมนุษย์ โดยใช้ อปุ กรณ์ Semiconductor
Platform เพื่อศึกษาหาสาเหตุของโรคต่าง ๆ แล้ วจึงผลิตยาสําหรับรักษาโรค
(https://www.nmbio.org/member/electroseq)
(๑) บริษัท Seamless Medical: App ที่นํา iPad มาใช้ แทนการลงทะเบียนผู้ป่วยด้ วยระบบ
บันทึกข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทํางาน
ของพยาบาล มีผ้ ใู ช้ แพร่หลายในสหรัฐฯมากถึง ๑๕๐ คลีนิคทัว่ ประเทศ
(https://www.seamlessmedical.com)
(๒) บริ ษัท Biodetector LLC.: ผลิตเครื่ องมือที่มีเซนเซอร์ ตรวจจับเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ สามารถ
วิเคราะห์ภาวะการปนเปื อ้ นในเลือด ของเหลวในร่างกายและอาหาร มีสว่ นทําให้ สร้ างความ
เชื่อมัน่ ในการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารก่อนถึงผู้บริ โภค ตัวอย่างหน่วยงานของ
สหรัฐฯ เช่น USDA. (http://www.bio-detector.com/Home_Page.html)

๒.๔ Embedded
Technology
(Digital & IoT)

(๑) บริษัท Predictive Aviation Analytics Inc.: ซอฟแวร์ ที่ทํางานกับระบบในเครื่ องบิน
Flight Data Recorder (FDR) และอุปกรณ์เซนเซอร์ ที่ตรวจหาการทํางานผิดพลาดของ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยเหลือและแก้ ปัญหาการดีเลย์และความปลอดภัยของเครื่ องบิน
(http://predictiveaviation.com)
๒.๕ Service Design (๑) บริษัท Sentinel Air: นําเทคโนโลยีเครื่ องบินที่มีทงคนขั
ั ้ บและไม่มีคนควบคุม UAV
& Technology
Aircraft พร้ อมกับนักบินทหารที่มีประสบการณ์บริ การช่วยเหลือการทํางานของตํารวจ
(Creative, Culture & ผู้ประสบภัยอันตราย ตรวจรักษาสิง่ แวดล้ อม และการถ่ายภาพเพื่อทําแผนที่
High Value
(http://www.sentinel-air.com/about.html)
Services)
(๒) บริษัท Clock Shark: App ช่วยในการบันทึกเวลาเข้ าออกงานและแจ้ งกําหนดการให้ กบั
พนักงานในบริษัทผ่านระบบ GPS ที่ช่วยระบุตําแหน่งและเวลาเพื่อให้ งานเสร็จอย่างถูกต้ อง
และตรงเวลา (https://www.clockshark.com)
๓.

Venture Capital ในมลรัฐนิวเม็กซิโก
Venture Capital การค้ าและธุรกิจในมลรัฐนิวเม็กซิโกโดยรวมยังมีไม่มากเท่ากับมลรัฐวอชิงตัน หรื อ
มลรัฐแคลิฟอร์ เนีย กลุม่ ผู้สนับสนุนรายใหญ่ในมลรัฐนิวเม็กซิโกได้ แก่
 บริ ษัท New Mexico Venture Capital Association (NMVCA) จัดหาเครื อข่ายผู้ประกอบการ
การสัมมนาอมรม ให้ กบั Startup พร้ อมทังเน้
้ นพัฒนาการสื่อสารภายในขององกรค์ และ
เก็บเกี่ยวข้ อมูลสถิตขิ องการลงทุนของ Venture Capital ในรัฐนิวเม็กซิโก
(http://www.nmvca.org/about.php)
 บริษัท Altira มุง่ เน้ นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีในด้ านนํ ้ามัน แก๊ สและ
พลังงาน (http://www.altiragroup.com/index.html)
 บริษัท Verge Fund มีจดุ มุง่ หมายเพื่อพัฒนา Startup ที่อยูใ่ นด้ านเทคโนโลยีและการคิดค้ น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ มีงบสําหรับค่า Research ประมาณเดือนละ ๕ พันล้ านดอลล่าร์
(http://vergefund.com)

๔. Incubator พร้ อมที่จะสนับสนุนธุรกิจ Startup ทุกประเภท โดยที่เน้ นจุดประสงค์ในความต้ องการ
พัฒนาและเพิม่ ศักยภาพของธุรกิจในเมืองต่างๆในมลรัฐนิวเม็กซิโก กลุม่ Incubator ในมลรัฐนี ้ได้ แก่
 บริษัท Arrowhead Technology Incubator (ATI) ช่วยเหลือ Startup ที่มงุ่ เน้ นในเรื่อง
พลังงาน นํ ้า เทคโนโลยี อินเตอร์ เน็ตและการเกษตร โดยการเปิ ดคอร์ ดสอนการบริหารจัดการ
ให้ เข้ ากลุม่ เครื อข่ายลูกค้ า จัดหาทุนและบริการให้ ยืมสถานที่ Co-working Space
(http://arrowheadcenter.nmsu.edu/technology-incubation)

 บริ ษัท South Valley Economic Development Center สนับสนุน Startup โดยการจัดหา
โรงงานและเครื่ องมืออุตสาหกรรมให้ กบั ธุรกิจที่มงุ่ เน้ นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า Value-Added
Product จัดหาสถานที่สํานักงาน Co-working Space และอุปกรณ์ทกุ ชนิดสําหรับธุรกิจ
ขนาดเล็ก (http://www.svedc.org)
 บริษัท Santa Fe Business Incubator (SFBI) เปิ ดห้ องทดลองทางชีวภาพเพื่อเป็ น
แหล่งข้ อมูลและทรัพยากรให้ กบั Startup ที่มงุ่ เน้ นในด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้ อม
ทังเปิ
้ ดโอกาสให้ Startup ได้ มีเครื อข่ายกับหน่วยงานของรัฐในการทํางาน
(http://www.sfbi.net)
๕.

Accelerator
Accelerator ก็ใช้ หลักการเดียวกันกับ Incubator เนื่องจากความต้ องการที่จะสนับสนุนและพัฒนา
ธุรกิจในมลรัฐนิวเม็กซิโกให้ เหมือนกับกลุม่ Startup ใน Silicon Valley ได้ แก่
 บริษัท Techstars มีโครงการ ABQid ที่เมื่อ Startup ผ่านการยอมรับแล้ วจะได้ รับเงิน
๒๐,๐๐๐ ดอลล่าร์ สหรัฐ แลกกับร้ อยละ ๖ ของหุ้นในบริษัท มุง่ เน้ นช่วยเหลือ Startup ในการ
ให้ การฝึ กสอน ทดลองสินค้ าและให้ คําปรึกษาเพื่อพัฒนาสินค้ า
(http://www.abqid.com)
 บริษัท TEAM Technologies Accelerator เป็ นทังเจ้
้ าของธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมและเป็ น
Accelerator มีพื ้นที่ ๔๐,๐๐๐ ตารางฟุต ที่เป็ นห้ องทดลอง High Voltage Research
Laboratory โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และพื ้นที่สํานักงาน Co-working Space
บริการให้ อํานวยความสะดวกแก่ Startup
(http://www.team-technologies.com/noauth/Home.aspx#)
 บริษัท IGNITE Community มุง่ เน้ นการฝึ กสอนทักษะการบริหารกิจการให้ มีความก้ าวหน้ า
อย่างรวดเร็วสําหรับผู้ประกอบการที่เพิง่ เริ่มต้ นสร้ างธุรกิจได้ ไม่เกิน ๓ ปี
(https://stemuluscenter.org/ignite-community-accelerator)

* * * * *
ฝ่ ายเศรษฐกิจ
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐

