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dtac Accelerate ประกาศผล 5 �̧¤�̧É¤ ไ̧อเดยีสุดเลศิและผลงานสุดเจ๋ง

ดีแทคประกาศผล 5 �̧¤  »��oµ¥�̧ÉÁ�oµ¦ °�°�¦ ¤�intensive boot camp กบัดีแทคในโครงการ dtac Accelerate 5 ทีม
ไดแ้ก่ Anywheretoclaim FastinFlow Piggipo Drivebot และ Stroylog โดยดีแทคไดก้ารจดัเวร์ิคช°้��Â̈ ³ Á�·��̧É
�¦ ¹�¬µ�́Ê��Îµ¦ ³ �́�Ã̈ ��(Mentors) ติวเขม้ตลอดระยะเวลา 90 วนั เตรียมความพร้อมเขา้สู่เดโมเดย ์(Demo Day) ในเดือน
 ·�®µ�¤�̧Ê��µ¥แอนดรู ควอลเสท ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่าย Corporate Strategy and Business Innovation ดีแทค 
กล่าววา่ dtac Accelerate ไดค้ดัเลือก 5�̧¤  »��oµ¥Á¡ ºÉ°�oµª Á�oµ ¼n�µ¦ °�¦ ¤�Intensive Boot Camp �́Ê��5 ทีม ดงักล่าวผา่น
�µ¦ �́� ·��µ���³�¦ ¦ ¤�µ¦ �̧É¤�̧ª µ¤Á®È��¦ ��́�ª nµ��»��̧¤�̧ÉÁ�oµ¦ °�¤µ̈ oª ��nµ��¦ ³  ��µ¦ �r�  nµ¢ �́�́�®µÂ̈ ³ ° »� ¦ ¦ �Ä��µ¦
Á�È��́�¡ �́�µ�́�¤µ�oµ�Â̈ oª �¤�̧ª µ¤�́Ê�Ä��¦ ·���̧É�³ Á�oµ ¼n�µ¦ Á�È��¼o�¦ ³�°��»¦ �·� �µ¦ r�° ¡́ �° ¥nµ��¦ ·��́��Ã�¥¤�̧̈�µ��̧ÉÃ��Á�n��
Á�È�Â° ¡ ¡ ¨ ·Á��́É��̧É ¦ oµ� ¦ ¦ �r��nª ¥° Îµ�ª ¥�ª µ¤  ³ �ª �Ä®o�́��¼oÄ�o�µ��¤�̧̧¤�µ��oµ�Å° �̧�̧ÉÂ�È�Â�¦ n��¤Ã̧¤Á�̈�µ¦ �Îµ�»¦ �·��
�µ¦ �̈µ��̧É�́�Á���ÎµÅ�o�¦ ·��Á®¤µ³  ¤�́��ª µ¤�o°��µ¦ Ä��̈µ�Á¤º°�Å�¥��µ��̈�µ��¹��́Ê��̧É�³ ¡ �́�µ n�Á ¦ ·¤�Îµ�̈µ�Ä�
�nµ��¦ ³ Á�«Å�o�oª ¥�Â̈ ³ �µ�ª nµ�³ Á�È�Â° ¡ ¡ ¨ ·Á��́É�Å�o¦ �́�ª µ¤�·¥¤�Â̈ ³ ¤�̧¼oÄ�o�µ��̧É µ¤µ¦ ��Îµ¦ µ¥Å�o° ¥nµ��n° Á�ºÉ°���»��̧¤�̧É
Å�o¦ �́�µ¦ �́�Á̈º°�Á�oµ ¼n�µ¦ �́�Á̈º°�¦ °� »��oµ¥�°�Ã��¥rÅ��̧ÉÁ�oµ®¤µ¥�°��“dtac Accelerate �̧�̧Ê��̧ÉÁ�o��µ¦  ¦ oµ� ¦ ¦ �r�
นวตักรรมทางธุรกิจใหม่ๆ ใหก้บัระบบ mobile Internet ecosystem �¹É�¤�̧¼o�·¥¤Ä�o�o° ¤¼̈Â̈ ³ �°�เทน้ทข์องไทย และเป็น
Â° ¡ ¡ ¨ ·Á��́É��̧É¤Â̧�ª �·�Ä®¤nÇ�̧É¤µ�nª ¥ ¦ oµ� ̧ �́และไลฟ์สไตลแ์ละยกระดบัคุณภาพชีวติสาํหรับคนไทย”

�̧¤�̧ÉÅ�o¦ �́Á̈ º°�Á�oµ ¼n¦ °� »��oµ¥�°��µ¦ Â�n��́��Ä��¦ ³ Á£��Acceleration �̧É¤�̧̈�µ�Â̈ oª �3 ทีม คือ Anywheretoclaim

�¹É�Á�È�Â° ¡ ¡ ¨ ·Á��́É� Îµ®¦ �́Á�oµ�°�¦ ��̧Éสามารถเคลมประกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่วา่จะเจอเหตุการณ์ เช่น ช่วยตรวจสภาพรถ ชน
แลว้แยก ชนไม่มีคู่กรณี แจง้อุบติัเหตุ ทีม FastinFlow Â° ¡ ¡ ¨ ·Á��́É�Á¡ ºÉ°�µ¦ ª ·�́¥�µ��µ¦ �̈µ���̧É µ¤µ¦ ��¦ µ��̈�µ��̈»n¤
ตวัอยา่งนบัพนัรายภายในเวลา 1 วนั ทาํใหน้กัการตลาดสามารถหา consumer insight ของลูกคา้ไดใ้นเวลาเพียง 5 นาที โดย
การหาขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายผา่น 3�́Ê��°��nµ¥�Ç�Á¦ ·É¤�µ�Ä®o�¼oÄ�o�o°��Îµ�µ¤�̧É�o°��µ¦ ��µ��́Ê��Îµ�µ¤�³ Â ���¹Ê��nµ�แอพและ
Á�·��ª�Ä®o��Á�oµ¤µ�°�Ã�¥¤�̧°�¦ µ�ª ´̈�°�Â���®¦ º° ¦ �́�³ Â��Á¡ ºÉ°�ÎµÅ�Â̈ ��°�¦ µ�ª ´̈�Á�È�แอพ�̧ÉÁ®¤µ³  Îµ®¦ �́�µ¦ Á�·��́ª
�̈·�£�́�rÄ®¤n��µ¦  Îµ¦ ª ��ª µ¤�·�Á®È�Á�̧É¥ª �́�Ã�¬�µ�̧ª �̧́ª Ä®¤n�®¦ º°�°�¥ÎÊµ�Îµ�°��̧É�́ª นกัการตลาดาดคะเนไว ้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 �Îµ®���nµ¥ª �́Å®��ÈÅ¤n¡ ¨ µ�



�̧¤�̧ÉÅ�o¦ �́Á̈ º°�Á�oµ ¼n¦ °� »��oµ¥�°��µ¦ Â�n��́��Ä��¦ ³ Á£��Acceleration �̧É¤�̧̈�µ�Â̈ oª �3ทีม คือ Anywheretoclaim �¹É�
Á�È�Â° ¡ ¡ ¨ ·Á��́É� Îµ®¦ �́Á�oµ�°�¦ ��̧Éสามารถเคลมประกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่วา่จะเจอเหตุการณ์ เช่น ช่วยตรวจสภาพรถ ชนแลว้
แยก ชนไม่มีคู่กรณี แจง้อุบติัเหตุ ทีม FastinFlow Â° ¡ ¡ ¨ ·Á��́É�Á¡ ºÉ°�µ¦ ª ·�́¥�µ��µ¦ �̈µ���̧É µ¤µ¦ ��¦ µ��̈�µ��̈»n¤�́ª ° ¥nµ�
นบัพนัรายภายในเวลา 1วนั ทาํใหน้กัการตลาดสามารถหา consumer insight ของลูกคา้ไดใ้นเวลาเพียง 5นาที โดยการหา
ขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายผา่น 3�́Ê��°��nµ¥�Ç�Á¦ ·É¤�µ�Ä®o�¼oÄ�o�o°��Îµ�µ¤�̧É�o°��µ¦ ��µ��́Ê��Îµ�µ¤�³ Â ���¹Ê��nµ�แอพและเชิญชวน
Ä®o��Á�oµ¤µ�°�Ã�¥¤�̧°�¦ µ�ª ´̈�°�Â���®¦ º° ¦ �́�³ Â��Á¡ ºÉ°�ÎµÅ�Â̈ ��°�¦ µ�ª ´̈�Á�È�แอพ�̧ÉÁ®¤µ³  Îµ®¦ �́�µ¦ Á�·��́ª �̈·�£�́�r
Ä®¤n��µ¦  Îµ¦ ª ��ª µ¤�·�Á®È�Á�̧É¥ª �́�Ã�¬�µ�̧ª �̧́ª Ä®¤n�®¦ º°�°�¥ÎÊµ�Îµ�°��̧É�́ª นกัการตลาดาดคะเนไว ้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 ��Îµ®���nµ¥ª �́Å®��ÈÅ¤n¡ ¨ µ�

บิล ไรเชิร์ท (Bill Reichert) ผู¦่ nª ¤�n° �́Ê��¦ ·¬�́��µ¦ µ��Á��Ã�Ã̈ ¥�̧Áª �เจอร์ (Garage Technology Venture) ร่วมกบั 
Guy Kawasagi �̧É¤�̧ºÉ° Á ¥̧�Ã�n��́�Ä�Ã̈ � �µ¦ r�° ¡́ Ä��·̈ ·�°�วลัเล่ย์ ดว้ยประสบการณ์มากกวา่ 20ปี สาํหรับการเป็น
ผูป้ระกอบการ มาอบรมในหวัขอ้ The Art of Startup, Art of Business Model, Getting to wow, Art of fund

raising และ Art of Team building

เจฟฟรี เพนน์ (Jeffrey Paine) �¼o¦ nª ¤�n° �́Ê�โกลเดน้ทเ์กทเวนเจอร์ (Golden Gate Venture) ผูมี้บทบาทระดมทุน ช่วยเหล่า
สตาร์ทอพัในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ใหก้า้วไปสู่ซิลิคอนวลัเล่ย ์บรรยายในหวัขอ้ Key Success Factors and First

Feedbacks

นีล อียาล (Nir Eyal) , ผูขี้ยน Hooked �¹É�Á�È�®�́� º° �̧ÉÁ�̧É¥ª �́��4�́Ê��°�Ä��µ¦  ¦ oµ��· ¥́¨ ¼��oµ�¤µ�¦ ¦ ¥µ¥Ä�®ª́ �o°�How

to create Habit-Forming Product

นีล พาเทล (Neil Patel) �¼o�n° �́Ê��KissMetrics นกัการตลาดผูติ้ดทอ้ปเทนออนไลน์ในโลก ในหวัขอ้ Growth Hacking

เป็นตน้

ทีมนักพฒันาแอพ�̧ÉÁ�oµ¦ ° �Ä�Ã�¦ ��µ¦ �dtac Accelerate �́Ê��5 �̧¤�³ Å�o¦ �́�Á�·�̈��»�Á¦ ·É¤�o��̧¤ ¨ ³ �500,000 –

1,500,000 ไดเ้ขา้ร่วมเวิร์คช°้ ��Ã�¥¤ �̧̧¤ �̧É�¦ ¹�¬µ�̧É�·��¦ �¤µ�µ��·̈ ·�°�วลัเล่ย ์และในภูมิภาคเอเซีย ไดรั้บโอกาสในการ
�ÎµÁ �° �̈�µ�Ä®o�́��́�̈��»��́Ê��ÎµÄ�£¼¤·£µ�เอเซียและในระดบัโลก ไดรั้บการสนบัสนุนและใหค้าํปรึกษาทางดา้นกฏหมายและ
การเงินจาก ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ ®¦ º° �¡ �̧́��̈ ·ª �̧�°��r�¦ �̧É�¦ ¹�¬µ�́Ê��Îµ�¡ ¦ o° ¤ �́Ê�Ã° �µ Ä��µ¦ Á�oµ¦ nª ¤ Ã�¦ ��µ¦ �
Blackbox Connect �̧É�·̈ ·�°��Âª ¨ ¨ Ȩ́¥r สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และเดินทางไป Pitch กบัธุรกิจเงินร่วมลงทุน หรือ 
VC Ä� ·��Ã�¦ rÂ̈ ³ �̧É�»n���¹É��̧¤�³ Å�o¦ �́�¦ ³  ��µ¦ �r° �̈́ ÎÊµ�nµ�Å�oÁ¦ ¥̧�¦ ¼o�¹�®¨ �́�µ¦ �nµ�ÇÄ��µ¦ Á�È�� �µ¦ r�° ¡́ ��°��µ��̧Êดีแทค
ยงัสนบัสนุนการทาํตลาดไปสู่กลุ่มลูกคา้ดีแทครวมถึงลูกในเครือเทเลนอร์กรุ๊ป กวา่ 150 ¨ oµ����́Éª Ã̈ ��®¨ �́�µ��̧Êดีแทคจะประกาศ
ผลสุดยอดทีมผูช้นะในวนัเดโมเดย ์ (Demo Day)  ·�®µ�¤�̧Ê�Ã�¥¤�̧�³�¦ ¦ ¤�µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°�Ä�ª��µ¦ ¦ ³ �́�Ã̈ �¤µ¦ nª ¤�́� ·�
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