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      เราปฏเิสธไมไ่ด้ว่า ในโลกไอทยีุคปัจจุบนั StartUp คือกลุ่มคนที่มีความส าคญัตอ่การขบัเคล่ือนโลกไอที ด้วยความที ่
StartUp นั้น เป็นผูจ้ดุประกาย คดิคน้ และกอ่ใหก้  าเนิดไอเดียความคิดใหม่ๆ หรือนวตักรรม ซึ่งน ามาตอ่ยอดในเชิงธุรกจิ และ
น าไปสู่การพฒันา ecosystem ของโลกไอทไีด้ ปัจจบุนัมี StartUp เกิดขึ้นมากมายจากท ัว่ทกุมุมโลก ในขณะที่ประเทศไทยกม็ ี
StartUp เกิดขึ้นไมน่้อย ดังนั้น การช่วยสนับสนุนให้ StartUp เหล่นน้ี ได้ผงาดในโลกธุรกิจ จึงเป็นภารกิจทีท่า้ทาย และควรคา่
แก่การกระท  า 
 
          ในปี 2556 ที่ผา่นมา ดีแทค มกีารสนบัสนุนเหล่า StartUp ผา่นโครงการ dtac Accelerate ที่เปิดโอกาสให้ StartUp 
ได้แสดงฝีมือและไอเดียของตน โดยมีเป้าหมายในการน า StartUp ไทย ไปสู่ Silicon Valley ผา่นความร่วมมือกบั Founder 

Institute หรือ Fl และในปี 2557 น้ี ดีแทคกท็  าใหโ้ครงการดงักล่าวเขม้ขน้ยิ่งขึ้น ด้วยการทุ่มงบลงทนุถึง 100 ล้านบาท เพือ่ต ัง้
บริษทัลูกในนาม dtac Accelerate ขึ้นมาเพือ่สนับสนุนกลุ่ม StartUp โดยเฉพาะซึ่งบริษทัใหมน้ี่ อยู่ภายใตก้ารบริหารของ 
Andrew Kvalseth ผูอ้ านวยการอาวโุสฝ่าย Corporate Strategy and Business Innovation ดีแทค 
 
          ชิคเว่ เบรคเก ้ เจ้าหน้าทีบ่ริหารสูงสุด เทเลนอร์ เอเชยี กล่าวว่า “การเตบิโตอย่างรวดเร็วของบริการทางด้านดิจิตอล และการ
พฒันาคอนเทน้ท์ส าหรบัคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชนไทยซึ่งมีการตอบรบัเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว และมีความ
กระตอืรือล้นที่จะแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ กบัเพื่อนและครอบครวั ท  าใหป้ระเทศไทยก  าลังกลายเป็นสงัคมที่มีนกัพฒันาทางด้าน
เทคโนโลยี หรือ StartUp ที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคน้ี ปัจจยัเหล่าน้ีล้วนเป็นตวัขบัเคล่ือนให้ประเทศไทยเป็นแหล่งบ่มเพาะ
โครงการนกัพฒันาที่สมบรูณ์แบบ อย่างเชน่ dtac Accelerate ซึ่งเราเชื่อว่า โครงการน้ีจะเป็นตวัผลกัดันให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ทางด้านออนไลน์ครั้งส าคญัในประเทศไทยเทเลนอร์เล็งเห็นความส าคญัและคนาคตของการเปล่ียนแปลงครั้งน้ี  จึงพรอ้มใหก้าร
สนับสนุน และเปิดกวา้งทีจ่ะน าแพลตฟอร์ระดับโลก และการท  าธุรกิจดิจิตอลมาชว่ยสร้างความส าเร็จใหก้บัสตาร์อัพให้แจง้เกดิท ั้ง
จากตลาดภายในและต่างประเทศ” 
 
          ด้าน จอน เอ็ดด้ี อบัดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ดีแทค กล่าวว่า “เราเห็นแนวโน้มของการเร่ิมตน้ Startup Eco 

system ที่ก  าลังกา้วไปขา้งหน้าอย่างสดใสและศกัยภาพของประเทศไทยที่จะกา้วไปเป็นศูนยก์ลางของนวตักรรมทางด้านดิจิตอล 
dtac Accelerate ปีน้ีจึงไมใ่ช่เป็นเพยีงการแข่งขนัของ StartUp แต่เป็นการสร้างสรรค์ นวตักรรมทางธุรกจิใหม่ๆ ใหก้บั
ระบบ mobile Interner ecosytem ซึ่งมีผูนิ้ยมใชข้อ้มูลและคอนเทนตข์องไทยและยงัมีแอพพลิเคช ัน่ที่มีแนวคิดใหม่ๆที่มา
ช่วยสร้างสีสนั Lifestyle และยกระดบัคุณภาพชวีิตส าหรับคนไทยมากมาย ท  าให้เราตดัสินใจลงทนุเปิดบริษทัใหม่ dtac 

Accelerate ด้วยเงินลงทุนมลูค่ากว่า 100 ล้านบาท ภายใตก้ลุ่มธุรกจิ Corporate Strategy and Business Innovation 
ที่จะช่วยขบัเคล่ือนธุรกจิทางด้าน digital Services ในการสร้างความแตกต่างใหก้บัดีแทคในตลาด รวมท ั้งสร้างความแข็งแกร่ง
ในการแข่งขนัทางธุรกิจไดอ้ย่างม ัน่คง” 



 Meet Andrew 

 
      Andrew Kvalseth มีประสบการณ์ในสายงานด้านการวางกลยุทธ์ การพฒันาธุรกิจ ธุรกจิร่วมทนุ และด้านไอทรีะดบั
อินเตอร์มายาวนานกว่า 12 ปี หากเป็นส านวนจีนโบราณก็ตอ้งบอกว่า เขาผูน้ี้คอืกุนซอืที่ผา่นสนามรบมาอย่างโชกโชน 
 
          ก่อนร่วมงานกบัดีแทค เขาด ารงต  าแหน่ง Chief Strategy Officer - Digital Services ของเทเลอนอร์ เอสเอสเอ โดย 
รับผดิชอบงานด้านการพฒันากลยุทธ์การบริการดิจิตอล และผลักดันกระบวนการท  างานเชิงกลยทุธ์ และยงัไดร่้วมงานกบั Group 

Strategy ในการด าเนินงานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกบั Customer Centricity เพื่อให้เกิดผลสูงสุดตอ่ประสบการณ์ของลูกคา้ 
 
          ก่อนหน้านั้น เขาท  างานในด้านไอทีและ Business Intelligence กบั Fair Issac อเมริกา และ Capgemini นอร์เวย์ 
รวมท ั้งท  างานด้านธุรกจิร่วมทนุกบั Oxford SBS Venture Fund สหราชอาณาจักรและงานด้านกลยทุธ์ รวมถึงการลงทนุใน
หุ้นทีอ่ยู่นอกตลาดหลักทรัพย์กบั Brain & Company ในสตอกโฮล์ม สวีเดน 
 
          จากเสน้ทางที่ผา่นมาของเรา คือการยืนยนัถึงความเชีย่วชาญได้เป็นอย่างดีที่สุดและต  าแหน่งในปัจจบุนัของเขา ณ ตอนน้ี คอื 
ผูอ้ านวยการอาวโุสฝ่าย Corporate Strategy and Business Innovation ดีแทค นั่นหมายถึง เขา ก  าลังจะป้ันพอ่มดแม่มด
ไอทีหน้าใหมข่ึ้นมาในประเทศไทยกล่าวคอื Andrew จะเป็น Professor Dumbledore แห่ง dtac Accelerate 

 
      นอกเหนือจากการป้ัน StartUp ให้เป็นดาวแล้ว ความรบัผดิชอบของ Andrew ในสายงานด้าน Corporate Strategy 
ยงัประกอบด้วยการมองหาโอกาสทางธุรกจิใหม่ๆ การสรรค์สร้างกลยทุธ์และน ามาเลือกใชเ้พือ่สร้างความแตกต่างและดันให้บริษทัฯ 
ขึ้นไปอยูบ่นความได้เปรียบ ที่ส าคญัคอืการตอบรบั Internet For All โดยท  าให้ดีแทคกลายเป็น Mobile Interner 

Company และสร้าง Mobile Internet Ecosystem ให้เตบิโตอย่างม ัน่คง 
 
          ย้อนอดีต สู่ก  ำเนกิ dtaac Accelerate 

 
      หากรูจ้ัก Prof. Dumbledore แต่ยงัไม่รูจ้ัก Hogwarts ก็กระไรอยู่ dtac Accelerate เองก็เชน่เดียวกนั ยอ้นกลบัไป
ในปี 2556 ดีแทคไดใ้หค้วามส าคญักบัการขยายธุรกิจสู่ Mobile Content และ Application โดยเนน้ไปทีก่ารส่งเสริมพฒันา
คอนเทนต์ Application Ecosystem ที่สมบรูณ์แบบขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ทางด้านการส่งเสริม
การตลาดกบันกัพฒันาแอพพลิเคช ัน่ในประเทศไทย เพื่อน าแอพพลิเคช ัน่ดีๆ สู่ผูใ้ชบ้ริการ และยงัเป็นการเปิดโอกาสใหน้ักพฒันา
แอพพลิเคช ัน่ไทยกา้วสู่เวทรีะดบัโลก จึงเกิดความร่วมมอืกบั Founder Institute หรือ Fl และต ั้งโครงการ dtac Accelerate 

ขึ้น 
 
       โดยในช่วงตน้ปี 2556 โครงการ dtac Accelerate เป็นโครงการที่สร้างความโดดเด่นและสะทอ้นให้เห็นถึงความจริงจัง
ในการสนบัสนุน StartUp ชาวไทยอย่างชดัเจน ดว้ยการจัดเวร์ิคชอ้ป ซึ่งมีผูบ้ริหารดีแทค นกัพฒันา นกัลงทุนและนักธุรกิจชือ่ดังที่
บินตรงมาจาก Silicon Valley เพื่อโครงการน้ีโดยเฉพาะ เช่น Matt Monday อดีต editor จาก Apple App Store Paul 

Jastrzebski ผูเ้ชี่ยวชาญด้าน Business Development ที่น าเกมดังมากมาย เช่น Grand Theft Auto 3, Shadowgun 
มาสู่ Google Play Fadi Bishara ผูก้่อต ั้ง Blackbook Accelerator จนกระท ัง่ได้ผูช้นะเลิศโครงการน้ีคือ ทมีฟาสอินโฟล 
(Fast in flow) ซึ่งไดบ้ินไปเขา้ร่วมโปรแกรม Blackbox Connect ที่ซลิิคอน แวลลีย์ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ฯการเขา้คอร์
สติว “Half-a-year Silicon Valley experience condensed in a two-week immersion program” 



        จากความส าเร็จดังกล่าว ซอีีโอ จอน เอ็ดด้ี อบัดุลลาห์ ก็เดินหน้า Level Up โครงการขึ้นมาในทนัที โดยต ัง้เป้าไวท้ีปี่ 2557

ว่า dtac Accelerate ในปีที่ 2 จะตอ้งพฒันาโครงการให้เขม้ขน้มากขึ้น เพือ่ป้ัน StartUp ให้มีคุณภาพ พรอ้มที่จะใหบ้ริการเชงิ
พาณิชยไ์ดอ้ย่างจริงจัง ดว้ยเงนิทนุสนับสนุนจากหน่วยงานทางด้านดิจิตอลของเทเลนอร์กรุ๊ป และเป็นทีจุ่ดก  าเนิดของการต ั้งบริษทั 
dtac Accelerate ขึ้นมาใจครั้งน้ี 
 
          Level Up อย่ำงไรบ้ำง 
 
          1. บริษทัฯที่ผา่นการคดัเลือกจะไดร้บัเงินทุนทีมละ 5 แสนบาททนัที และสามารถได้รบัเงินสนับสนุนตอ่เน่ืองรวมมลูค่าถึง 1.5 
ล้านบาท หากผา่นเกณฑ์การประเมนิผลงานในระดบัต่อไป 
          2. โครงการฯ ไมไ่ดจ้ ากดัเฉพาะผูป้ระกอบการใหม่ แตย่งัเปิดรับผูป้ระกอบการทีม่ีผลงาน อยู่แลว้ให้สามารถเขา้ร่วมโครงการ
ได้ ทางโครงการฯ จะใหค้วามสนบัสนุนและผลักดันตามความเหมาะสมของแตล่ะผลงานของผูส้มคัร 
          3. จัดหาทีป่รึกษา (Mentor) โลกจากซลิิคอน วลัเล่ย์และในภูมิภาคเอเซยี ทางด้ารการ Pitching การสร้าง User 

Experience โมเดลทางธุรกิจ การท  าตลาดรวมถึงท  าเวร์ิคชอ้ป และได้ฝึกการลงสนามจริง พรอ้มท ั้งจดัองคก์รทีป่รึกษาช ั้นน า เชน่ 
ไพรซว์อเทอร์เฮาล์คูเปอร์ หรือ พีดบับลิวซ ีมาให้ค  าปรีกษาในด้านกฏหมายและการเงนิอีกดว้ย 
        4. สนันสนุนการท  าตลาดอย่างจริงจังไปสู่กลุ่มลูกคา้ดีแทครวมถึงลูกในเครือเทเลนอร์กรุ๊ปกว่า 150 ล้านคนท ัว่โลก 
         5.โคลงการไดร้บัความร่วมมือจากพนัธมิตรระดบัโลกท ั้งในเอเชยี และ อเมริกา เชน่ โกลเด้นท์ เกท เวนเจอร์ (Golden Gate 

Venture) ธุรกจิเงินร่วมลงทุนช ั้นน าในสิงคโปร์ ไซเบอร์ เอเจ้นท์เวนเจอร์ (Cyber Agent Ventuer) ธุรกิจเงินร่วมลงทุนที่มี
มูลค่า 6.4 พนัล้านบาทในญีปุ่่น แบล็คบอ็กซ ์เวนเจอร์ (Blacekbox Venture) ธุรกิจร่วมทุนจาก ซลิิคอน วลัเล่ย์สหรัฐอเมริกา 
         6. ไดร้ับโอกาสในการเขา้ร่วมโครงการ Blackbox Connect ที่ซลิิคอนแวลล้ีย์ สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 2 สปัดาห์และ
เดินทางไป Pitch  กบัธุรกิจเงินร่วมลงทุน หรือ VC ในสิงคโปร์และญีปุ่่น ซึ่งทีมจะได้รบัประสบการณ์อันล ้ าค่า ได้เรียนรูถึ้ง
หลกัการต่างๆในการเป็น สตาร์ทอัพ 
 
             Andrew กล่าวว่า “ปีน้ีเราเปิดกวา้งให้กบัผูท้ี่สนใจ โดยก  าหนดหลักเกณฑ์ผูร่้วมโครงการไว ้ 2 กลุ่ม คอื กลุ่มแรก 
Incubation เป็นกลุ่มที่มไีอเดียแล้วแตย่งัไมม่ีผลงาน และยงัไม่มโีมเดลธุรกิจ แต่มีเวลาเขา้มาร่วมอบรบตลอดโครงการ และกลุ่มที่
สอง กลุ่ม Acceleration กลุ่มน้ีคอืผูท้ีม่ีผลงานและเร่ิมมโีมเดลทางธุรกจิทีช่ดัเจน แตต่อ้งการปรบัปรุง พฒันา และผลกัดันให้
ผลิตภณัฑ์เติบโต มากขึ้นแบบกา้วกระโดด ท ั้งน้ี เราจะโอเพน่ให้ผูท้ี่สนใจสามารถส่งผลงานเขา้มาได้หลากหลายประเภท เช่น 
Mobile Application, Online Services ต่างๆ อาทิ สุขภาพ e-Commerce, m-Commerce, Online Transaction 

ไปจนถึงคอนเทนต์ด้านการศึกษาและบนัเทงิต่างๆ เป็นตน้” 
 
          บรรยำยใต้ภำพ 
          ชิคเว่ เบรคเก ้เจ้าหน้าทีบ่ริหารสูงสุด เทเลนอร์ เอเชยี และ จอน เอ็ดด้ี อบัดุลลาห์ ซอีีโอ ดีแทค บอกเล่าเกา้สิบ ถึงที่มาของ 
dtace Accelerate 

       Andrew Kvalseth 

       เปิดตวั Andrew Kvalseth ผูข้บัเคล่ือน dtac Accelerate และ กระทิง เรืองโรจน์ พลูผล Interim Director ของ 
dtac Accelerate 


