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เทเลนอร์ มองว่าไทยมศีักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางของเอเซีย และน าไปสู่ แฟมมลีิเทเลนอร์ในเอเซีย  

        บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซส็ คอมมูนิเคช ัน่  DTAC  มี TELENOR ASIA PTE LTD ถือหุ้น 46.61% นับเป็นกิจการทีร่อด
พน้จากสงครามการเมอืง และ ไม่คอ่ยแนบชิดกบัสายการเมอืงของไทยฝ่ายใด ฝ่ายหน่ึง แตกต่างจาก ADVANC บมจ. แอดวานซ ์อิน
โฟร์ เซอร์วิส  และ TRUE  บมจ.ทรู คอร์ปอเรช ัน่ 
 
             หากเปรียบเทยีบแลว้  คูช่กที่มคีวามเหมาะสมกบั  DTAC มากสุด นั่นคอื เจ้าถ่ินอย่าง ADVANC  .....แต่ปี 2556 

DTAC มาเสียหลกัตรงที่สุด  งดจ่ายเงนิปันผล เป็นผลมาจากมีผลขาดทุนสะสมจ านวน 15,985 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะของ
บริษทั อนัเป็นผลมาจากการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ในไตรมาส 4 ของปี 2556 อย่างไรก็ตาม DTAC ก็หวงั จะสามารถ
กลบัมาจ่ายเงินปันผลไดอี้กครั้งในไตรมาส 1/2557 ขณะเดียวกนั นายจอน เอ็ดด้ี อับดุลลาห์  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษทั โท
เทิ่ล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคช ัน่ จ ากดั (มหาชน) หรือ DTAC  คาดว่า   รายได้ปีน้ีแตะ 1 แสนล้านบาท จากปี 2556 ท  าได้ 95,000 

ล้านบาท   เพราะปีน้ีบริษทัฯคาดจะสามารถขาย Trinet Phone ราว 5 แสนเคร่ืองอีกท ั้งจ านวนลูกคา้ทีม่ีเพิ่มอย่างต่อเน่ือง ท ั้งลูกคา้
เก่าทีย่า้ยมาจากเครือข่าย DTAC และลูกคา้ใหมท่ี่ใช ้Trinet SIM บริษทัฯ มีการขาย SIM Trinet ในเต่ละเดือนไม่นอ้ยกว่า 1 
แสน SIM ต่อเดือน 
 
           “ขณะเดียวกนับริษทัฯ ก็มีความสนใจเช่าเสาโทรคมนาคมจากกลุ่ม  TRUE” นายจอน   กล่าว  
 
                 ล่าสุด   ดีแทคและเทเลนอร์กรุ๊ป  ได้เปิดตวัโครงการ dtac Accelerate พรอ้มทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท และทรัพยากร
เต็มที่ จดัต ั้งบริษทั dtac Accelerate ลงทนุใหก้ลุ่มสตาร์ทอัพ ทีม่ีความรู้ ความสามารถ ท  าธุรกจิได้อย่างจริงจัง สนบัสนุนและ
ผลักดันให้เตบิโตและเป็นผูป้ระกอบการทางด้านเทคโนโลยอีย่างแทจ้ริงท ั้งในตลาดเมืองไทยและต่างประเทศ โดยมุ่งหวงัทีจ่ะชว่ย
สตาร์ทอัพคนไทยผงาดบนเวทโีลก ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ และการส่งเสริมธุรกิจมอืถือเขา้สู่โมบายอินเทอร์เน็ตและแอพพลิเคช ัน่ 
ที่ชว่ยสร้าง mobile internet ecosystem ให้เติบโตอย่างสมบรูณ์แบบในไทย 
 
         สืบเน่ืองมาจากการเตบิโตอย่างรวดเร็วของบริการทางด้านดิจิตอล และการพฒันาคอนเทน้ท์ส าหรบัคนไทย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกลุ่มเยาวชนไทยซึ่งมีการตอบรบัเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างรวดเร็ว และมคีวามกระตอืรือล้นที่จะแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆกบัเพือ่น
และครอบครัว ท  าใหป้ระเทศไทยก  าลังกลายเป็นสงัคมที่มีนกัพฒันาทางด้านเทคโนโลยีหรือสตาร์ทอพัที่แข็งแกร่งที่สุดในภมูิภาคน้ี 
ปัจจยัเหล่าน้ีล้วนเป็นตวัขบัเคล่ือนให้ประเทศไทยเป็นแหล่งบ่มเพาะโครงการนักพฒันาที่สมบรูณ์แบบ  อย่างเช่น dtac Accelerate 
ซึ่งเราเชื่อว่า โครงการน้ีจะเป็นตวัผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านออนไลน์ครั้งส าคญัในประเทศไทย 



       เทเลนอร์เล็งเห็นความส าคญัและอนาคตของการเปล่ียนแปลงครั้งน้ี จึงพร้อมใหก้ารสนบัสนุน และเปิดกวา้งที่จะน า
แพลตฟอร์มระดบัโลก และการท  าธุรกิจดิจิตอลมาชว่ยสร้างความส าเร็จใหก้บัสตาร์ทอัพให้แจ้งเกิดท ั้งจากตลาดภายในและ
ต่างประเทศ" นายซคิเว่ เบรคเก ้เจ้าหน้าทีบ่ริหารสูงสุด เทเลนอร์ เอเชยี  กล่าวและว่า เชื่อว่าโครงการน้ีจะผลักดันให้เกดิการ
เปล่ียนแปลงทางด้านออนไลน์ครั้งส าคญัในไทย  
 
       “ เราอยากให้ไทยเป็นศูนยก์ลาง ดีเวลอปเปอร์ในภูมิภาคเอเซยี ซึ่งเทเลนอร์ เราจะพดูถึงอินเตอร์เน็ตที่เชือ่มทกุๆคน ดว้ย 
อินเตอร์เน็ต เราตอ้งการเชือ่มโยงชาวไร่ ชาวนา  เชือ่มโยงคนต่างๆทีอี่สาน ที่ ยะลา ให้สามารถติดต่อกบัลูกหลาน ญาตไิด้
ตลอดเวลา และเราจะพดูถึงอินเตอร์ ในเอเซยี เทเลนอร์จะเชือ่มโยงท ั้งหมดเขา้ด้วยกนั ท ั้งคนทีไ่ปท  างานที่ต่างปรแทศ เมียนมาร์ 
และเป็นเร่ืองยากส์ที่จะเชื่อมด้วยกนั แต่เราจะใหคุ้ณจอน เอ็ดด้ี อบัดุลลาห์ ท  า จะลงทุนเท่าไหร่ เราจะท  าให้เป็นไปตามที่เรา
วางแผน” 
 
              โครงการ  dtac Accelerate เทเลนอร์ ยงัไม่มกีารลงทุนแบบน้ีในประเทศอ่ืน โดยมองเห็นในเร่ืองของศกัยภาพในไทย  
และการพฒันา และตลาดในประเทศ มาร์เกต็ติ้งมีศกัยภาพ  จากนั้นก็คงจะสร้างตลาดตอ่ไปยงัต่างประเทศ ซึ่งเทเลนอร์ มองว่าไทย
มีศกัยภาพทีจ่ะเป็นศูนยก์ลางของเอเซยี และน าไปสู่ แฟมมิลีเทเลนอร์ในเอเซยี  internet for all เชื่อมโยงกบัทกุคน    เพื่อ ทกุผู ้
ทุกนาม น าสู่มวลชน แมเ้คา้อาจจะไมใ่ชเ้ฟสบุคไลน์ แตก่็จะมีแอพพิเคช ัน่อ่ืนๆ เช่นมีแอพพิเคช ัน่ส าหรบัชาวนา เพื่อชาวนา และ
แอพอ่ืนๆ ที่จะใชใ้นส่วนของ การแพทย์ จนไปถึงด้านอ่ืนๆ นายซคิเว่ กล่าว 
 
                นายจอน เอ็ดด้ี อบัดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั โทเทิ่ล แอ็คเซส็ คอมมูนิเคช ัน่ จ ากดั (มหาชน) หรือ ดีแทค 
กล่าวว่า   ดีแทคมองเห็นแนวโน้มของการเร่ิมตน้ Startup Ecosystem ที่ก  าลงักา้วไปขา้งหน้าอย่างสดใส และศกัยภาพของ
ประเทศไทยทีจ่ะกา้วไปเป็นศูนยก์ลางของนวตักรรมทางด้านดิจิตอล dtac Accelerate ปีน้ีไม่ใช่เป็นเพียงการแข่งขนัของ
สตาร์ทอัพ แต่เป็นการสร้างสรรค์ นวตักรรมทางธุรกิจใหม่ๆ ใหก้บัระบบ mobile Internet ecosystem ซึ่งมีผูนิ้ยมใชข้อ้มูล
และคอนเทน้ทข์องไทย และยงัมีแอพพลิเคช ัน่ทีม่ีแนวคิดใหม่ๆ ที่มาชว่ยสร้างสีสนัไลฟ์สไตล์และยกระดับคุณภาพชีวิตส าหรบัคน
ไทยมากมาย ดีแทคจึงไดป้ระกาศเปิดบริษทัใหม่ dtac Accelerate  ด้วยเงนิลงทนุมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ภายใตก้ลุ่มธุรกิจ 
Corporate Strategy and Business Innovation ที่จะชว่ยขบัเคล่ือนธุรกิจทางด้าน digital Services ในการสร้าง
ความแตกต่างใหก้บัดีแทคในตลาด รวมท ั้งสร้างความแขง็แกร่งในการแข่งขนัทางธุรกิจไดอ้ย่างม ัน่คง 
 
                 นายแอนดรูว ์ ควอลเสท ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่าย Corporate Strategy and Business Innovation  ดีแทค 
กล่าวว่า dtac Accelerate ปีน้ีเปิดกวา้งใหก้บัผูท้ี่สนใจ โดยก  าหนดหลกัเกณฑ์ผูร่้วมโครงการไว ้ 2 กลุ่มคอื กลุ่มแรก 
Incubation ที่มไีอเดียแล้วแตย่งัไมม่ีผลงาน และยงัไม่มโีมเดลธุรกิจ แต่มีเวลาเขา้มาร่วมอบรมตลอดโครงการ และกลุ่มที่สอง 
กลุ่ม Acceleration มีผลงานและเร่ิมมโีมเดลทางธุรกิจที่ชดัเจน  แต่ตอ้งการปรับปรุง พฒันาและผลักดันให้ผลิตภณัฑ์เติบโต 
มากขึ้นแบบกา้วกระโดด โดยปีน้ีได้เปิดกวา้งให้ผูท้ี่สนใจสามารถส่งผลงานเขา้มาได้หลากหลายประเภท เช่น  โมบายล์
แอพพลิเคช ัน่ ออนไลน์เซอร์วิส ที่เกี่ยวกบัสุขภาพ อีคอมเมร์ิซ โมบายล์คอมเมิร์ซ การช  าระเงนิทางออนไลน์ และบริการทางการเงิน 
คอนเทน้ทท์ี่เกีย่วกบัการศึกษา  เพลง เกมส์ ความบนัเทงิ หนังสือ  แอพพลิเคช ัน่ ออนไลน์ เซอร์วิสส าหรบั SME  คลาวด์  
แอพพลิเคช ัน่ส าหรับกลุ่มองคก์ร  และ Technology Social Venture 

 
           ความโดดเด่นและแตกต่างของ dtac Accelerate ปี 2557 ที่ดีแทคและเทเลนอร์กรุ๊ปใหก้ารสนับสนุนคอื  
 



1. บริษทัฯที่ผา่นการคดัเลือกจะไดร้ับเงนิทนุทีมละ 5 แสนบาททนัที และสามารถไดร้บัเงินสนบัสนุนต่อเน่ืองรวมมูลค่าถึง 1.5 ล้าน
บาท หากผา่นเกณฑก์ารประเมินผลงานในระดับตอ่ไป 
 
2. โครงการฯ ไมไ่ด้จ ากดัเฉพาะผูป้ระกอบการใหม่ แตย่งัเปิดรับผูป้ระกอบการที่มีผลงาน อยู่แล้วให้สามารถเขา้ร่วมโครงการได้ ทาง
โครงการฯ จะให้ความสนับสนุนและผลกัดนัตามความเหมาะสมของแตล่ะผลงานของผูส้มคัร 
 
3. จัดหาทีป่รึกษา (Mentor) ระดับโลกจากซลิิคอน วลัเล่ย์และในภูมภิาคเอเชีย ทางด้านการ Pitching การสร้าง User 

Experience โมเดลทางธุรกิจ การท  าตลาด รวมถึงการท  าเวิร์คชอ้ป และได้ฝึกการลงสนามจริง พรอ้มท ัง้จัดองค์กรที่ปรึกษาช ั้นน า 
เช่น ไพรซว์อเทอร์เฮาส์คูเปอส์ หรือ พีดบับลิวซ ีมาให้ค  าปรึกษาในด้านกฏหมายและการเงนิอีกดว้ย  
 
4. สนับสนุนการท  าตลาดอย่างจริงจงัไปสู่กลุ่มลูกคา้ดีแทครวมถึงลูกในเครือเทเลนอร์กรุ๊ป กว่า 150 ล้านคนท ัว่โลก  
 
5. โครงการไดร้บัความร่วมมือจากพนัธมิตรระดบัโลก ท ั้งในเอเชยี และอเมริกา เช่น โกลเด้นท์ เกท เวนเจอร์ (Golden Gate 

Venture) ธุรกจิเงินร่วมลงทุนช ัน้น าในสิงคโปร์ ไซเบอร์ เอเจ้นท์ เวนเจอร์ (Cyber Agent Venture) ธุรกิจเงนิร่วมลงทนุที่มี
มูลค่า 6.4 พนัล้านบาทในญีปุ่่น แบล็คบอ็กซ ์เวนเจอร์ (Blackbox Venture) ธุรกิจร่วมทุนจาก ซลิิคอน วลัเล่ย์ สหรัฐอเมริกา  
 
6. ได้รบัโอกาสในการเขา้ร่วมโครงการ Blackbox Connect ที่ซลิิคอน แวลล่ีย์ สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 2 สปัดาห์ และเดินทาง
ไป Pitch กบัธุรกิจเงนิร่วมลงทนุ หรือ VC ในสิงคโปร์และญีปุ่่ น ซึ่งทีมจะไดร้ับประสบการณ์อันล ้ าค่า ได้เรียนรูถึ้งหลกัการต่างๆ
ในการเป็น สตาร์ทอัพ  
 
 
 
--- หุ้นอินไซด์ ฉบบัวนัที่ 10 มีนาคม 2557 


