ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา งานจัดจ้างบริ ษทั เพื่อพัฒนาระบบ กระบวนการ และให้คาปรึกษา
สาหรับโครงการ Big Data for Marketing Strategy Phase 3
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์จะสรรหา คัดเลือกผูร้ บั จ้างงานเพือ่ พัฒนาระบบ
กระบวนการ และให้คาปรึกษา (“ผูเ้ สนองาน”) เพือ่ ดาเนินการโครงการ Big Data for Marketing Strategy Phase 3 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
รวมตลอดถึงบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์[1] (“โครงการฯ”) ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อกาหนดและขอบเขตของงาน ภายในระยะเวลาที่
กาหนดและราคาทีต่ กลงกัน เพือ่ ให้ได้ผลงานทีด่ ี มีคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานและเงือ่ นไขของสัญญา คุณสมบัตขิ องผูย้ น่ื
ข้อเสนองาน กาหนดการและข้อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีแ่ สดงไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference) (ซึง่ ต่อไปใน
เอกสารนี้จะเรียกว่า “ข้อกาหนดการเสนองาน”)

ข้อกาหนด
1.1 ความต้องการด้านเทคนิ ค
สืบเนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องการพัฒนา Data Management Platform เพือ่ จัดการข้อมูล Big Data สาหรับใช้วเิ คราะห์พฤติกรรม
และแรงจูงใจต่าง ๆ ของกลุ่มผูล้ งทุน (Investors) เพือ่ ต่อยอดไปสู่การทาการตลาดหรือตอบสนองความต้องการกลุ่มผูล้ งทุนได้ตลอดทัง้
Ecosystem รวมถึงพัฒนารูปแบบ/กระบวนการทีเ่ หมาะสมในการได้มา & จัดเก็บข้อมูล (Data Acquisition & Collection) ในแต่ละ
Journey ของกลุ่มผูล้ งทุน เพือ่ สามารถต่อยอดไปสู่การทา CRM ได้ตลอด Customer Journey ในอนาคต ด้วยเหตุน้จี งึ ได้จดั ทาแผนงาน
โครงการ Big Data for Marketing Strategy ขึน้ โดยประกอบด้วย 4 เฟสสาคัญ ได้แก่
Phase 1 : Roadmap การจัดทา Solution ของ Data Analytic and System Architecture
Phase 2 : Data accumulation and investigation
Phase 3 : Insight Discovery
Phase 4 : Machine Intelligence
แผนดาเนินการโครงการ Big Data for Marketing Strategy Phase 3 มีดงั นี้
1.1.1) Data Mining & Exploration
1.1.1.1) ให้คาปรึกษา & ดาเนินการจัดทา Data Mining และ Data Exploration
1.1.1.2) พัฒนางาน เพิม่ Data Set ให้ครบทัง้ online-offline (1st, 2nd, 3rd Parties)
1.1.2) Data Analytics (Insight Discovery)
1.1.2.1) ให้คาปรึกษา ในการหา marketing insight
1.1.2.2) พัฒนางาน Marketing Insight โดยใช้เทคนิค Data Analytics และ Machine learning
1.1.3) Data Model : Segmentation & Personalization
1.1.3.1) ให้คาปรึกษาในการทา Machine Learning Model
1.1.3.2) พัฒนางาน Machine Learning Model ทีร่ องรับการทาการตลาดแบบ Personalization
1.1.3.3) ให้คาปรึกษาด้าน Content Management System และการพัฒนา Customer Experience
ผ่าน touchpoint ต่างๆ
การดาเนินงานโครงการใช้ Agile Methodology โดยเป็ นการจ้างแบบ Turn key ผูเ้ สนองานจะต้องดาเนินการพัฒนาระบบและกระบวนการ
รวมถึงให้คาปรึกษา โครงการ Big Data for Marketing Strategy Phase 3 ให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งานของตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนดูแลระบบฯ รับประกันผลงานและการบารุงรักษาภายใต้ระยะเวลาทีก่ าหนด โดยครอบคลุมขอบเขตงานตามสัญญา
1.2 การดาเนิ นงาน และสิ่ งที่ต้องส่งมอบ
1.2.1) การดาเนิ นงาน
1.2.1.1 ผูเ้ สนองานมีหน้าทีพ่ ฒ
ั นาและติดตัง้ ระบบ ณ สถานทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนดให้สามารถใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทัง้ ในส่วนของ Production และ UAT

[1]

หมายถึง บริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ โดยตลาดหลักทรัพย์หรือบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ถอื หุน้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั
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2.

1.2.1.2 ผูเ้ สนองานต้องติดตัง้ และเชือ่ มต่อระบบงานทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน
1.2.1.3 ผูเ้ สนองานต้องจัดทาแผน และทดสอบการสารองข้อมูลการ Replicate Data และการนาข้อมูลกลับ
(Backup/ Recovery Plan)
1.2.1 .4 ผูเ้ สนองานต้องจัดทาเอกสารประกอบการดาเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้
+ วิธกี าร Monitor ระบบ เช่น Monitor Service, Performance
+ วิธกี าร Scale ระบบฯ ในกรณีทต่ี ลาดหลักทรัพย์ตอ้ งการขยาย Capacity ของระบบงาน
1.2.1.5 ผูเ้ สนองานต้องจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าทีต่ ลาดหลักทรัพย์ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตาม
สถานทีอ่ ่นื ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด โดย
+ ผูเ้ สนองานต้องจัดทาเอกสารคู่มอื เพือ่ ฝึกอบรมวิธกี ารใช้งานระบบฯ สาหรับ Business User อย่าง
น้อย จานวน 5 ท่าน
+ ผูเ้ สนองานต้องจัดทาเอกสารคู่มอื ในส่วนของการติดตัง้ และดูและระบบฯ และ Development and
Configuration Guide และจัดอบรมเจ้าหน้าที่ IT อย่าง น้อยจานวน 5 ท่าน
1.2.2) สิง่ ทีต่ อ้ งส่งมอบ
1.2.2.1 Data Mining & Exploration
+ Data Set ทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ online-offline (1st, 2nd, 3rd Parties)
+ รายงาน เอกสารทางเทคนิค ขัน้ ตอน คู่มอื การดาเนินการ และ เอกสารอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง ในการทา
Data Mining และ Data Exploration รวมถึง Source Code
1.2.2.2 Data Analytics (Insight Discovery)
+ Marketing insights หรือ Dashboard ของ 6 หน่วยงาน ได้แก่ Retail Marketing, Domestic
Institute, TSI, TFEX, Equities, Digital Media ( ทัง้ นี้ อาจจะมีการจัดลาดับการ Deliver งาน
marketing insights ภายหลัง )
+ โปรแกรมและ Source Code ในการทา Data Analytics
+ Machine Learning Model ทีร่ องรับการทาการตลาดแบบ Personalization อาทิ retargeting,
lookalike, personalized ad รวมถึง Source Code ในการทา Model
+ รายงาน เอกสารทางเทคนิค ขัน้ ตอน คู่มอื การดาเนินการ และ เอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ในการทา
Content Management System และการพัฒนา Customer Experience ผ่าน touchpoint ต่างๆ
1.3 การส่งมอบและการติ ดตัง้
ส่งมอบงานทัง้ หมดภายในไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2563
1.4 การรับประกันและบารุงรักษา
1.4.1
การรับประกันผลงานและการบารุงรักษาตลอดระยะเวลาตามสัญญา 3 เดือน นับตัง้ แต่วนั ทีร่ ะบบฯ สามารถใช้
งานได้สมบูรณ์ และผ่านการทดสอบโดยเจ้าหน้าทีข่ องตลาดหลักทรัพย์ (User Acceptance Test) และผ่านการ
ตรวจรับ จากคณะทางานตรวจรับ ของตลาดหลักทรัพ ย์ โดยมีร ายละเอีย ด/หน้ า ที่ข องผู้เ สนองาน ในการ
รับประกันผลงานและการบารุงรักษา เช่น การ Upgrade Version หรือมีช่องทางในการตอบคาถาม และช่วย
แก้ปัญหาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ดาเนิน การ Patch หรือ Update ระบบฯ ทัง้ ด้า นการใช้งานและด้านความ
ปลอดภัยให้ทนั ต่อสถานการณ์
1.4.2
ตลอดระยะเวลาดาเนินงาน และรับประกันผลงาน ผูเ้ สนองานมีหน้าทีอ่ อกแบบและพัฒนาระบบฯ เพิม่ เติมใน
ส่วนทีน่ อกเหนือจากข้อกาหนดในข้อ 2.1 – 2.4 โดยกาหนดขอบเขตงานเพิม่ เติมร่วมกันระหว่างผูเ้ สนองานและ
ตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ตลาดหลักทรัพย์จะชาระค่าตอบแทนสาหรับการปฏิบตั งิ านเพิม่ เติมดังกล่าวให้แก่ผเู้ สนอ
ราคาตามจริง คานวณตามอัตราค่าบริการ Man-day ในแต่ละตาแหน่ งของบุคลากรของผูเ้ สนอราคา ทีผ่ เู้ สนอ
ราคานาเสนอ
1.4.3
กรณีทก่ี ารปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูเ้ สนองานสิ้นสุดลงก่อนระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ขา้ งต้น ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ (Exit
Clause) ผูเ้ สนองานจะต้องนาส่ง source code คู่มอื การดาเนินงาน หรือเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดทีแ่ ล้วเสร็จ
หรือทีผ่ เู้ สนองานได้ดาเนินการไปแล้ว (แล้วแต่กรณี) ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาทีต่ ลาดหลักทรัพย์
กาหนด พร้อมจัดอบรมให้พนัก งานของตลาดหลักทรัพย์ สามารถดาเนินการบริหารจัดการระบบฯ ไม่ว่าด้วย
ตนเอง หรือโดยบุคคลอื่นต่อไปได้
ระยะเวลาการปฏิ บตั ิ งานตามสัญญา
กาหนดเริม่ ดาเนินการ ตัง้ แต่ประมาณวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 ทัง้ นี้กาหนดการเริม่ ดาเนินการอาจมีการ
เปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมตามทีต่ กลงกัน
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ทัง้ นี้ ข้อ ก าหนดมีร ายละเอีย ดอยู่ห ลายข้อ โปรดอ่ า นรายละเอีย ดในเอกสารข้อ ก าหนดและขอบเขตของงาน ( Term of
Reference)
กาหนดการ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
1

รำยละเอียด
ประกาศเชิญชวนประกวดราคา
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรผ่าน
E-mail : itprocurementunit@set.or.th
กาหนดตอบคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรผ่าน E-mail :
itprocurementunit@set.or.th
ยืน่ ซองประกวดราคา
นาเสนอข้อมูลรายละเอียดการให้บริการ ณ อาคารตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศรายชือ่ ผูช้ นะการประกวดราคา
ประกาศเชิญชวนประกวดราคา

กำหนดกำร
3 - 19 เมษายน 2562
3 - 9 เมษายน 2562
10 เมษายน 2562
ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 ก่อนเวลา 17.00 น.
22 - 23 เมษายน 2562
ภายหลังวันที่ 25 เมษายน 2562
3 - 19 เมษายน 2562

หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2562
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
Email: itprocurementunit@set.or.th
ฝ่ ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนจัดซื้อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชัน้ ที่ 10 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ Visit us at http://www.set.or.th
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