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ประกาศผลดแีทคแอคเซอเลเรท 5ทีมสุดท้าย

ª �́�̧Ê(28 พค. 57) �̧É�̧Â��Á±oµ r° µ�µ¦ �µ¤�»¦ ̧ Â�ª ¦ r ดีแทคจดัแถลงข่าวการประกาศผลการเขา้รอบ5ทีมสุดทา้ยในโครงการ 
ดีแทค แอคเซอเลเรท  (dtac Accelerate ) ไดโ้ดยนายแอนดรู   ควอลเสท   ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่าย CorporateStrategy

and Business Innovation ดีแทค  กล่าววา่ โครงการ ดีแทค แอคเซอเลเรท ไดค้ดัเลือก 5 ทีมสุดทา้ย Á¡ ºÉ°�oµª Á�oµ ¼n�µ¦
อบรม อินเทนซีฟ บูท แคมป์ �¹É��³ ¤�̧µ¦ �·ª Á�o¤�̈°�ระยะเวลา 90 วนั Á¡ ºÉ° Á�¦ ¥̧¤�ª µ¤ ¡ ¦ o° ¤Ä®o�́��¼o�¦ ³ �°��µ¦ ®�oµÄ®¤n®¦ º°
สตาร์ทอพัก่อนเขา้สู่วนัเดโมเดย์ (Demo Day)Ä�Á�º°� ·�®µ�¤�̧Ê



�́Ê��̧Ê5 ทีม�̧ÉÁ�oµ¦ °�Â�n�Á�È��¦ ³ Á£�Acceleration จาํนวน 3 ทีมคือ Anywheretoclaim �¹É�Á�È�Â° ¡ ¡ ¨ ·Á��́É� Îµ®¦ �́
Á�oµ�°�¦ ��̧É µ¤µ¦ �Á�̈¤�¦ ³ �́�Å�o° ¥nµ�¦ ª �Á¦ Èª  ทีม FastinFlow Â° ¡ ¡ ¨ ·Á��́É�Á¡ ºÉ°�µ¦ ª ·�́¥�µ��µ¦ �̈µ��̧É µ¤µ¦ ��¦ µ��̈
จากกลุ่มตวัอยา่งนบัพนัรายภายในเวลา 1 วนั และทีม Piggipo Â° ¡ ¡ ¨ ·Á��́É��̧É�³�nª ¥�¦ ·®µ¦ �́��µ¦ Á¦ ºÉ°��µ¦ Ä�o�nµ¥�́�¦ Á�¦ �·�
Ä®oÁ�È�Á¦ ºÉ°��nµ¥ Á�È�Å�o�̈°�Áª ¨ µª nµÄ�oÁ�·�Å�Â̈ oª Á�nµÅ¦ ®¤��́�ª ¨ Á¦ ºÉ°��nµÄ�o�nµ¥�́�¦ Á�¦ �·�Á�·��́ª

ส่วนผูเ้ขา้รอบในประเภท Incubation มี 2 ทีม คือ ทีม Drivebot �̧É¡ �́�µ° »��¦ �r¡ ¦ o° ¤Á�ºÉ° ¤�n° �́�Â° ¡ ¡ ¨ ·Á��́É���¤º°
�º°�nª ¥Ä®o�¼oÄ�o¦ � µ¤µ¦ �̈�Áª ¨ µÂ̈ ³ �nµÄ�o�nµ¥Ä��µ¦ �¼Â̈ ¦ �Â̈ ³ �µ¦ Ä�o�ÎÊµ¤�́ ช่วยใหค้นใชร้ถขบัรถและดูแลรักษารถไดดี้
�¹Ê�  และทีม Storylog เอนเตอร์เทนเมน้ทแ์พลตฟอร์มโซเชียล เน็ตเวร์ิค �°��µ¦ Á̈nµÁ¦ ºÉ°�¦ µª �¦ ³ �́�Ä� สุข เศร้า เหงา �¹Ê�®¦ º°
Á¦ ºÉ°�¦ µª  ¦ oµ�Â¦ ��́��µ̈ Ä�Ä®oÁ�oµ¤µÁ̈nµÅ�o�̧ÉStorylog

° ¥nµ�Å¦ �È�̧�̧¤�́�¡ �́�µÂ° ¡ �̧ÉÁ�oµ¦ °��́Ê�5 ทีมจะไดรั้บ Á�·�̈��»�Á¦ ·É¤�o��̧¤¨ ³ 500,000 – 1,500,000 บาทและไดเ้ขา้
¦ nª ¤Áª ·¦ r��o°�Ã�¥¤�̧̧¤�̧É�¦ ¹�¬µ�̧É�·��¦ �¤µ�µ��·̈ ·�°�ª ´̈ Á̈ n¥r และในภูมิภาคเอเซีย  ไดรั้บโอกาสในการนาํเสนอผลงานใหก้บั
�́�̈��»��́Ê��ÎµÄ�£¼¤·£µ�Á°Á�̧¥Â̈ ³ Ä�¦ ³ �́�Ã̈ �Å�o¦ �́�µ¦  �́� �»�Â̈ ³ Ä®o�Îµ�¦ ¹�¬µ�µ��oµ���®¤µ¥Â̈ ³ �µ¦ Á�·��µ� ไพรซ์
วอเตอร์เฮาส์คูเปอส์หรือ พีดบับลิวซี °��r�¦ �̧É�¦ ¹�¬µ�́Ê��Îµ ¡ ¦ o° ¤�́Ê�Ã°�µ Ä��µ¦ Á�oµ¦ nª ¤Ã�¦ ��µ¦ BlackboxConnect �̧É
ซิลิคอน Âª ¨ ¨ Ȩ́¥r สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 2 สปัดาห์  และไดเ้ดินทางไปนาํเสนอผลงานกบัหาบริษทัร่วมลงทุน ในสิงคโปร์และ
�̧É�»n�

�°��µ��̧Ê�̧Â��¥�́ �́� �»��µ¦ �Îµ�̈µ�Å� ¼n�̈»n¤ ¨ ¼��oµ�̧Â��¦ ª ¤�¹�̈¼�Ä�ครือเทเลนอร์กรุ๊ปกวา่ 150 ¨ oµ����́Éª Ã̈ �
®¨ �́�µ��̧Ê�̧Â���³�¦ ³ �µ«�̈ »�¥°��̧¤�¼o��³ Ä�ª �́Á�Ã¤ เดย์ (Demo Day)  ·�®µ�¤�̧ÊÃ�¥¤�̧�³�¦ ¦ ¤�µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°�Ä�
วงการระดบัโลกมาร่วมตดัสิน
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