Business Mapping ในนครซานฟรานซิสโกและเขตเบย์ แอเรีย
๑. บริษัท start ups ในเขตเบย์แอเรี ยมีมากกว่า ๒๗,๐๐๐ ราย อยูใ่ นเขตตัวเมืองนครซานฟรานซิสโกจํานวน ๙,๐๐๐
ราย โดยในจํานวนนี ้เป็ น FinTech กว่า ๒,๐๐๐ ราย
๒.๑ Biotech
(๑) บริษัท Trace Genomics, Inc. ทดสอบโมเลกุลและเชื ้อโรคในดินจากเทคโนโลยีการ
เรี ยงลําดับพันธุกรรม
(AgriTech,
(๒) บริ ษัท Ceres Imaging วิเคราะห์ปริ มาณนํ ้าในแปลง ปริมาณสารคลอโรฟี ล ปริมาณ
FoodTech)
การแตกใบ การให้ ปยหรื
ุ๋ อสารอาหารประเภทไนโตรเจนเมื่อไม่เพียงพอในระดับต้ นต่อต้ น
ผ่านระบบแบบ real-time โดยใช้ มือถือ ไอแพตหรื อเว็บ
๒.๒ BioMed
(๑) บริษัท Metabiota Inc. ใช้ ระบบสืบหาโรคและลักษณะของภัยคุกคามที่เป็ นที่ร้ ูจกั หรื อที่
(HealthTech)
เกิดขึ ้นใหม่จากการติดเชื ้อซึง่ ส่งผลต่อสุขภาพทัว่ โลก
(๒) บริ ษัท Amgen Inc. บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ คิดค้ นยารักษามะเร็งและยาชีววัตถุ
คล้ ายคลึง (Biosimilars) จากเซลล์ภายในของมนุษย์ (ชีวเภสัชภัณฑ์)
๒.๓ Mechatronics (๑) บริ ษัท Sentri Inc. ระบบป้องกันบ้ านผ่านแอพพลิเคชัน่ ที่ถ่ายทอดสดผ่านวีดีโอ ส่ง
(Smart Device &
สัญญาณกันขโมย บอกค่าความชื ้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ และคุณภาพทางอากาศผ่านอุปกรณ์
RoboTech)
ส่งสัญญาณเพื่อตรวจสอบสภาพบ้ าน
(๒) บริ ษัท iBeat ผลิตอุปกรณ์ iBeat Life Monitor Smartwatch ตรวจจับการหยุดเต้ นของ
หัวใจสําหรับบุคคลสูงอายุและบุคคลที่มีความเสีย่ ง
๒.๔ Embedded
(๑) บริ ษัท Automatic Labs อุปกรณ์เชื่อมต่อรถยนต์กบั โทรศัพท์โดยสามารถบอกสถานะ
Technology
ของรถและตรวจสอบความผิดปกติของรถ ระบุสถานที่จอดรถผ่าน GPS และโทรแจ้ งบุคคล
(Digital & IoT)
อื่นหากเกิดอุบตั เิ หตุรถชน
(๒) บริษัท Autodesk Inc. บริษัทโปรแกรม ๓ มิตดิ ้ านวิศวกรรม คิดค้ นโปรแกรมการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน อาทิ การออกแบบโครงสร้ างตึกประหยัดพลังงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็ น
มิตรกับสิง่ แวดล้ อมและใช้ งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
(๓) บริ ษัท CloudFlare, Inc. ระบบปฎิบตั กิ าร Cloud Computing ให้ บริ การระบบ
คอมพิวเตอร์ บน Server โดยผู้ใช้ งานสามารถเข้ าถึงคอมพิวเตอร์ ของตนผ่าน internet
๒.๕ Service
(๑) ร้ าน Eatsa ร้ านอาหารจานด่วนที่ไม่ต้องมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างลูกค้ าและพนักงานโดยใช้
Design &
ไอแพตในการสัง่ อาหารและช่องสําหรับรับอาหารอัตโนมัติ
Technology
(๒) บริ ษัท Lingoland, Inc. ให้ บริการสอนภาษาต่างประเทศผ่านระบบสามมิติ
(Creative, Culture & (๓) บริ ษัท Flexport, Inc. ให้ บริการ Freight Forwarder โดยเชื่อมต่อกับบริษัท logistics
High Value
ผ่านระบบ internet
Services)

๓. Venture Capital นครซานฟรานซิสโกได้ รับเงินลงทุนจาก Venture Capital ทัว่ โลกมากกว่าร้ อยละ ๑๕ ซึง่ เป็ น
ศูนย์กลางของ Start up ที่สาํ คัญ โดยเน้ นระบบเครื อข่ายและการสือ่ สาร รวมถึงเทคโนโลยีด้านต่างๆ ห้ าบริ ษัท
Venture Capital หลักคือ Kleiner Perkins Caufield & Byers, Andreessen Horowitz, SV Angel, Khosla
Ventures และ Accel Partners ตัวอย่างบริ ษัท Venture Capital ที่มีนโยบายสอดคล้ องต่อประเทศไทย ๔.๐ ได้ แก่
 บริ ษัท Accel Partners Inc. เน้ นด้ านสุขภาพ การแพทย์
 บริ ษัท Venrock Inc. สําหรับอุตสาหกรรมประเภทเภสัชกรรม อาหารและการเกษตร
 บริ ษัท Google Ventures เน้ นลงทุนในกลุม่ ชีววิทยาศาสตร์ , สุขภาพ หุน่ ยนต์และสมองกล การขนส่ง
สาธารณะ ความปลอดภัยในอินเตอร์ เน็ต และเกษตรกรรม
 บริ ษัท 500 Startups ซึง่ เป็ นทัง้ Venture Capitol และ Accelerator มี seed program ๔ เดือนเพื่อสนับสนุน
startup รวมถึงงาน demo day โดยสาขาที่ได้ รับความสนใจได้ แก่ FinTech, Foodtech Healthcare
FamilyTech และการศึกษา IoT และCloud เป็ นต้ น
๔. Incubator การพัฒนาการนําเสนอธุรกิจ (pitch) สูน่ กั ลงทุนขนาดใหญ่ เป็ นหนึง่ ด้ านที่ได้ รับการสนับสนุนการ
ลงทุน โดยบริ ษัทชันนํ
้ าคือ The Port Workspaces, Impact Hub Oakland, Y Combinator, Sandbox Suites,
Runway และPARISOMA ซึง่ บริ ษัทที่มีนโยบายสอดคล้ องต่อประเทศไทย ๔.๐ ได้ แก่
 บริ ษัท Y Combinator inc. มีงาน demo day เพื่อให้ นกั ธุรกิจได้ แสดงศักยภาพของผลิตภัณฑ์และงานบริ การ
ของบริ ษัท อีกทังยั
้ งเป็ น Accelerator จัดอบรม Startups อีกด้ วย
 บริ ษัท Sandbox Suites บริ การพื ้นที่ Coworking space สมาชิกสามารถใช้ พื ้นที่ทํางานเข้ าร่วมไอเดียกับ
บุคคลอื่นที่มีความสามารถ ให้ บริ การ pitching และให้ บริ การเช่าพื ้นที่ทํางานและอุปกรณ์ออฟฟิ ศ
๕. Accelerator มีบริ ษัทชันนํ
้ าคือ Plug and Play Tech Center, Matter, RocketSpace, AngelPad และ StartX ซึง่
บริ ษัทที่มีนโยบายสอดคล้ องต่อประเทศไทย ๔.๐ ได้ แก่
 บริ ษัท Plug and Play Tech Center ให้ การช่วยเหลือที่หลากหลายเช่น Fintech Mobility ร้ านค้ าปลีก เป็ นต้ น
 บริ ษัท Impact Hub SF ตังอยู
้ ใ่ นเขตเบย์แอเรี ยให้ บริ การพื ้นที่ Coworking space และจัดงานที่เกี่ยวข้ องกับ
start-ups เน้ นด้ านการเปลีย่ นแปลงในระดับท้ องถิ่นและนานาชาติ และด้ านสิง่ แวดล้ อม
 บริ ษัท RocketSpace Inc. สถาบัน Accelerator สําหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเน้ นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้ องกับ
ระบบนิเวศน์
* * * * *
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