Business Mapping ใน Silicon Beach
๑. บริ ษัท Start up ในเขต Silicon Beach มีจํานวนกว่า ๒๐๐ ธุรกิจ โดยธุรกิจที่โดดเด่นในช่วง ๒๕๖๐ คือ
(๑) social network (๒) e-commerce (๓) enterprise (๔) health tech (๕) fintech และ (๖) consumer
web โดยใน Silicon Beach บริษัท Start up ที่กําลังเป็ นที่ต้องการในตลาดคือด้ าน New Digital
Entertainment และ Marketing Technologies
๒. Start up สามารถแบ่งเป็ น ๕ ประเภทตามนโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐” ดังนี ้
๒.๑ Biotech
(AgriTech,
FoodTech)

๒.๒ BioMed
(HealthTech)

(๑) บริ ษัท Local Roots Farms ทําการเกษตรแบบในร่ม (indoor farming) ปรับปรุง
จากตู้ขนส่งสินค้ าทางทะเล ในชื่อ TerraFarm ซึง่ ปลูกพืชโดยไม่ใช้ ดนิ (Hydroponics)
ร่วมกับเทคโนโลยีควบคุมตลอด ๒๔ ชัว่ โมง ได้ แก่ (๑) การควบคุมแสงไฟซึง่ ช่วยควบคุม
การปล่อย photon wavelength และความเข้ มข้ นของแสง (๒) อุปกรณ์ตรวจจับสภาพ
อากาศ ซึง่ สามารถควบคุมปริมาณสารอาหารและนํ ้าในสภาวะที่เหมาะสมซึง่ ช่วยเพิ่ม
ผลผลิตกว่าร้ อยละ ๕๐ และ (๓) ระบบการให้ นํ ้าพืชซึง่ สามารถนํานํ ้ากลับมาใช้ ซํ ้าโดย
ยังให้ แร่ธาตุคงเดิมโดยระบบใช้ นํ ้าน้ อยกว่าการปลูกแบบดังเดิ
้ มกว่าร้ อยละ ๙๙
https://www.localrootsfarms.com/
(๒) บริษัท Entrade Energy Corp เป็ นบริ ษัท Startup จากประเทศเยอรมนี โดยปั จจุบนั
มีบริษัทสาขาตังอยู
้ ใ่ นนครลอสแอนเจลิส ที่ La Kretz Innovation Campus เพื่อขยาย
ตลาดในอเมริกาเหนือ บริษัทฯ ออกแบบและผลิตเครื่ องแปรสภาพสิง่ ที่ไม่ใช้ แล้ ว
(Biomass) เป็ นพลังงานสําหรับโรงงานไฟฟ้า โดยผลิตภัณฑ์ลา่ สุดคือ เครื่ อง E3 เป็ น
ระบบพลังงานความร้ อนและพลังงานไฟฟ้าซึง่ มีขนาดเล็กที่สดุ ในท้ องตลาดและสามารถ
ใช้ พลังงานจากสิง่ ที่ไม่ใช้ แล้ วได้ หลายชนิด เปลี่ยนเป็ นพลังงานแก๊ สเชื ้อเพลิงผสม
(Syngas)
http://www.entrade.co/
(๑) บริ ษัท HomeHero เป็ นบริษัทที่ชว่ ยหาคนดูแลคนชราตามวงเงินค่าใช้ จ่ายที่
เหมาะสม และคุณสมบัตทิ ี่เหมาะสมตามรายละเอียดความต้ องการของผู้ ซึง่ ช่วยในโดย
ทางบริ ษัทให้ ผ้ ใู ช้ บริการสามารถสัมภาษณ์เลือกผู้ดแู ลออนไลน์ได้ และสามารถชําระ
ค่าใช้ จ่ายผ่านทางเว็บไซต์ได้ โดยถือว่าเป็ นบริษัท Start up ในด้ านการแพทย์ทางไกล
Telemedicine www.homehero.org
(๒) บริ ษัท PatientPop ช่วยให้ คนไข้ สามารถหาแพทย์ในด้ านอายุรกรรมที่ใกล้ โดยผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยทางบริษัทจะให้ แพทย์ใส่ชื่อ ที่อยูข่ องโรงพยาบาลหรื อคลีนิคที่
ทํางานในระบบฐานข้ อมูล ซึง่ คนไข้ สามารถหาได้ จากชื่อของแพทย์หรื อจากที่อยูข่ อง

๒.๓ Mechatronics
(Smart Device &
RoboTech)

คนไข้ อีกทังระบบของ
้
PatientPop ยังช่วยในเรื่ องการนัดหมายเข้ าตรวจของคนไข้ หรื อ
ติดตามผลการตรวจผ่านทางเว็บไซต์ได้ เลย www.patientpop.com
(๑) บริ ษัท Yapstone Powering Payments อุปกรณ์ช่วยในเรื่ องการจ่ายเงินผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยไม่จํากัดต่อบริษัทใด บริษัทหนี่ง แต่เป็ นการบริการให้ ผ้ ใู ช้ สามารถใช้ การ
บริการนี ้ชําระค่าใช้ จ่ายของผู้ใช้ ได้ ในหลายๆแห่ง โดยไม่ต้องเพิง่ การเขียนเช็คอีกต่อไป
www.yapstone.com
(๒) บริษัท Ghost Media Inc.เว็บไซต์ท่ีคอยช่วยทําโฆษณา ดูแลเรื่ องการตลาดผ่านทาง
โซเชียล และช่วยประสานในด้ านเทคโนโลยีและงานศิลป์ สําหรับการโฆษณา โดยไม่ออก
นาม เพื่อการขยายเครื อข่ายได้ ง่ายขึ ้น

(๑) บริ ษัท Markett ให้ บริการนักการตลาดโฆษณาหรื อขายสินค้ าของตนผ่านเว็บของ
บริ ษัท โดยจะเรี ยกเก็บเงินค่าใช้ บริการก็ตอ่ เมื่อผู้ขายได้ รับลูกค้ าใหม่ในแต่ละครัง้ อีกทัง้
ทางเว็บไซต์จะช่วยโปรโมทสินค้ าด้ วย Promote Code ได้ ในเวลาว่าง
www.markett.com
(๒) บริ ษัท Ring ให้ บริ การระบบนิรภัย ผ่านมือถือหรื อคอมพิวเตอร์ โดยอุปกรณ์จบั
ความเคลื่อนไหวของ Ring ซึง่ สามารถตรวจสอบบริเวณที่ต้องการและส่งเป็ นภาพวีดีโอ
ให้ กบั เจ้ าของบ้ านและสามารถส่งไฟล์วีดโี อในเครื อข่ายผู้ใช้ ระบบเดียวกันเพื่อเพิ่มระบบ
รักษาความปลอดภัยให้ กบั ชุมชน
https://ring.com/
๒.๕ High Value
(๑) บริ ษัท Pathmatics ในการใช้ เทคโนโลยีโฆษณาสินค้ า โดยจะมีการอัพเดท
Services
ตลอดเวลาตามที่ลกู ค้ าต้ องการ แล้ วจะส่งรายละเอียดโฆษณาเหล่านันไปยั
้ งแหล่ง
(Creative, Culture & โฆษณาชื่อดังต่างๆทัง่ โลก เนื่องจากบริษัทนี ้มีบริ ษัท Ventures ชื่อดังสนับสนุน เช่น
High Value
บริ ษัท BDIM www.pathmatics.com
Services)
(๒)Cargomatic เป็ นบริ ษัทให้ บริการขนส่งสินค้ าจากจุดหนึง่ ไปยังอีกจุดหนึง่ เหมือนการ
เรี ยกใช้ บริการการขนส่งสาธารณะ ผ่านแอพพลิเคชัน่ ช่วยลดปั ญหาการขนส่งรถเปล่า
หรื อไม่เต็ม สามารถใช้ ในการขนส่งสินค้ า ย้ ายสํานักงาน หรื อเพื่อรับงาน เป็ นต้ น
https://www.cargomatic.com/

๒.๔ Embedded
Technology
(Digital & IoT)

๓. Venture capital หลักใน Silicon Beach คือ Leonhardt Ventures, Upfront Ventures, และ Anthem
Venture Partners ตัวอย่างบริ ษัท Venture Capital ที่มีนโยบายสอดคล้ องต่อประเทศไทย ๔.๐ ได้ แก่
 บริ ษัท Leonhardt Ventures บริ ษัทที่เริ่มต้ นมาจากการเป็ น Accelerator ในการหาผู้สนันสนุนในการ
ลงทุนนักธุรกิจใหม่ และการหาเงินทุนสนับสนุนในการตังหรื
้ อพัฒนาห้ องทดลอง โดยบริ ษัทได้ ผนั ตัวมา

เป็ น Ventures มุง่ สนับสนุนธุรกิจเกี่ยวกับข้ อมูลเทคโนโลยีทางด้ านการแพทย์ การวิจยั และการทดลอง
ต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่ องเทคโนโลยีแนวใหม่ของ Cal- Xelerator Startup
 บริ ษัท Upfront Ventures มุง่ สนับสนุนธุรกิจทางด้ านเทคโนโลยีตา่ งๆต่อผู้ประกอบการ นายทุนหรื อนัก
ลงทุน เพื่อช่วยพัฒนาให้ ธุรกิจไปไกลยิ่งขึ ้น โดยจะช่วยในด้ านการตลาด ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บ
ข้ อมูล ไปจนถึงหานักลงทุน โดยทางบริ ษัทได้ ให้ ความสนใจในการลงทุนทางด้ านทวีปยุโรปและแคนนา
ดา เพื่อที่จะเปิ ดโอกาสให้ นกั ลงทุนหรื อนักธรกิจสหรัฐๆ มีเครื อข่ายและโอกาสที่กว้ างขวางขึ ้น
 บริษัท Anthem Venture Partners มุง่ สนับสนุนธุรกิจด้ านเทคโนโลยีที่เพิง่ เริ่มต้ นสร้ างตัว โดยมีเงินทุน
พร้ อมที่จะลงทุนธุรกิจไม่ตํ่ากว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์ สหรัฐ เพื่อที่ทางบริษัทจะช่วยขยายธุรกิจไปได้
ไกลและช่วยสร้ างให้ ธุรกิจมัน่ คงไปได้ อย่างรวดเร็ว
๔. Incubator กลุม่ ผู้สนับสนุนรายใหญ่ใน Silicon Beach มีบริษัท Incubator ชันนํ
้ าคือ Mophonics, Los
Angeles Syndicate of Technology, Inc., Ecompanies และ Science Inc. ตัวอย่างบริ ษัท Incubator ที่มี
นโยบายสอดคล้ องต่อประเทศไทย ๔.๐ ได้ แก่
 บริ ษัท Mophonics สนับสนุนศิลปิ น นักร้ อง นักแต่งเพลงทัว่ นครลอสแอนเจลิส โดยเป็ นบริษัทที่แต่งและ
ประกอบเพลงเอง โดยจะสนับสนุนบริษัทค่ายเพลงหรื อบริ ษัท Emtertainment อื่นๆ ในด้ านการจัดงาน
อัดเสียง โปรโมทผลงาน
 บริ ษัท Los Angeles Syndicate of Technology, Inc. เป็ นกลุม่ ผู้สนับสนุนในด้ านเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
เว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือ เพื่อพัฒนาให้ ตดิ ตามเทคโลยีที่ทนั สมัย
 บริ ษัท Ecompanies กลุม่ นักธุรกิจที่ให้ คําแนะนําในด้ านการลงทุนทางด้ านธุรกิจ ด้ านการลงทุน หรื อ
การตังธุ
้ รกิจ ทางออนไลน์
 บริษัท Science Inc. เป็ นผู้สนับสนุนจากกลุม่ ดําเนินกิจการทางธุรกิจและนายทุนต่อนักลงทุนที่พร้ อมจะ
เป็ นผู้นําในการลงทุนเพื่อพัฒนาในด้ านเศรษฐกิจในด้ าน
๕. Accelerator มีบริษัทชันนํ
้ าคือ Launchpad LA, MuckerCapital/ MuckerLab, Amplify (ที่ตงั ้ Venice) และ
Make in La ตัวอย่างบริ ษัท Accelerator ที่มีนโยบายสอดคล้ องต่อประเทศไทย ๔.๐ ได้ แก่
 บริ ษัท Launchpad LA ชุมชนนักธุรกิจ นักลงทุน นักออกแบบ ที่ปรึกษา และผู้ชํานาญด้ านการลงทุน
โดยจะมีการสนับสนุนด้ านการลงทุนไม่ตํ่ากว่า 25,000 ถึง 100,000 ดอลลาร์ สหรัฐ รวมถึงมีสถานที่ให้
ใช้ ในการประชุมไม่เสียค่าใช้ จ่าย
 บริษัท MuckerCapital/ MuckerLab ช่วยสนับสนุนเงินในการลงทุนและแหล่งความรู้ตอ่ นักธุรกิจใหม่
การแนะนําเกี่ยวกับการวิจยั การตลาดและการเติบโตของธุรกิจและการลงทุน
 บริษัท Amplify ให้ ความรู้ คําปรึกษาและคําแนะนําในการตังธุ
้ รกิจ Startup
* * * * *
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

