ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา
โครงการพัฒนาระบบและกระบวนการ สาหรับ Digital Supervisory Project (Phase1)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์คดั เลือกผูป้ ระกอบกิจการพัฒนาระบบงาน (“ผูเ้ สนอ
งาน”) โดยมีรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ ขอบเขตงานตามสัญญา คุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื ข้อเสนองาน กาหนดการและข้อมูลอื่นที่
เกีย่ วข้องตามทีแ่ สดงไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference) (ซึง่ ต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “ข้อ
กาหนดการเสนองาน”)
ข้อกาหนด
1. งานตามสัญญา
1.1 ที่มาและภาพรวมของโครงการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีเป้ าหมายทีจ่ ะพัฒนากลไกการทางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นแหล่งลงทุนและ
ระดมทุนทีท่ นั สมัย เข้าถึงได้ และมีประสิทธิภาพ วิธกี ารหนึ่งทีจ่ ะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั กระบวนการทางานของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ทส่ี ามารถใช้งานได้จริง มาปรับใช้กบั งานของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น
เทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) ที่ช่ ว ยจัด การงานที่มีลัก ษณะท าซ้ า หรือ เทคโนโลยี Machine
Learning (ML) ทีช่ ่วยสอนให้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าใจรูปแบบข้อมูลและตัดสินใจได้ดว้ ยตัวเอง เป็ นต้น โดยในโครงการ
นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องการสร้างเครื่องมือส่วนกลางที่สามารถทาให้ส่วนงานต่าง ๆ นาเทคโนโลยีดงั กล่าวมาเพิม่
ประสิทธิภาพให้กบั กระบวนการทางานได้
สาหรับโครงการระยะที่ 1 (Phase1) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องการเพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั การกากับดูแลบริษัทจด
ทะเบียน รวมถึงการดูแลการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริษทั จดทะเบียนเพื่อให้ผลู้ งทุนได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ
เท่าเทียม และทันเวลาก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยปั จจุบนั บริษทั จดทะเบียนต้องเปิ ดเผยสารสนเทศก่อนการเปิ ดซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ในแต่ละรอบอย่างน้อย 1 ชัวโมงหรื
่
อหลังปิ ดการซือ้ ขาย ระหว่าง 6.30 – 22.30 น. และหากสารสนเทศไม่
ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง บริษทั จดทะเบียนต้องปรับปรุงข้อมูล ภายในช่วงเวลาดังกล่าว และเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภายในเวลาทีก่ าหนด จึงเป็ นทีม่ าของโครงการ Digital Supervisory Project (Phase1)
ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ดงั นี้
1.1.1 นาเทคโนโลยีด้านการทางานอัตโนมัติมาปรับใช้ในการทางานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ภายใน
เวลาทีก่ าหนด เพื่อให้ผลู้ งทุนนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการตัดสินใจลงทุน และหน่ วยงานกากับบริษทั จดทะเบียน
และหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลสามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
1.1.2 พัฒนาเครื่องมือส่วนกลางเพื่อสกัดข้อมูล จัดเก็บข้อมูล จากเอกสารทีก่ าหนด ให้อยู่ในรูปแบบดิจติ อล (digital)
มีโครงสร้างทีช่ ดั เจน (structured data) พร้อมนาไปใช้งานต่อ (machine readable) และพัฒนากระบวนการ
อัตโนมัตอิ ่นื ๆ (automation) เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (validation) การกรอกข้อมูลลงใน
ระบบงาน (fill-in) และส่งต่อข้อมูลในช่วงทางต่าง ๆ เป็ นต้น โดยเครื่องมือต้องทางานได้อย่างถูกต้องแม่นยา
รวดเร็ว สาหรับเอกสารจานวนมาก และเครื่องมือดังกล่าวต้องสามารถพัฒนาเพื่อรองรับงานทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน
หรือใกล้เคียงกันต่อไปได้

สาหรับโครงการในระยะถัดไป (Further Phases) ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเป้ าหมายจะนาเครื่องมือส่วนกลางที่พฒ
ั นา
ในโครงการระยะที่ 1 มาปรับใช้และเพิ่มประสิทธิภาพการทางานในกระบวนการอื่นของหน่ วยงานกากับบริษัทจด
ทะเบียนและหน่วยงานสนับสนุนข้อมูล รวมถึงปรับใช้กบั การทางานของหน่วยงานอื่นในตลาดหลักทรัพย์ เช่น การสร้าง
ฐานข้อมูลเพื่องานวิจยั จากข้อมูลในเอกสารเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน การเก็บข้อมูลสาคัญของบริษัทคู่ค้าจาก
เอกสารหลักฐานใบเสร็จรับเงิน เป็ นต้น
โดยโครงการนี้ ผูเ้ สนองานจะต้องดาเนินการพัฒนาและติดตัง้ ระบบและกระบวนการ ของโครงการฯ ให้สามารถใช้
งานได้ตามความต้องการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดูแลระบบ รับประกันผลงานและการบารุงรักษาภายใต้
ระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ตามสัญญา
1.2

การดาเนิ นงาน และสิ่ งที่ต้องส่งมอบ
1.2.1 ผูเ้ สนองานมีหน้าทีพ่ ฒ
ั นา ติดตัง้ ระบบ ณ สถานทีต่ ามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด ส่งมอบระบบทีพ่ ฒ
ั นาสาเร็จ
โดยมีคุณสมบัตขิ นั ้ ต่ าตามทีร่ ะบุในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 6 และสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ทร่ี ะบุใน
ข้อ 1.1 ทัง้ ในส่วนของ Production และ UAT ตลอดการรับประกันคุณภาพและการดูแลรักษาระบบหรือบริการหลัง
เริม่ ใช้งานแล้ว พร้อมส่งมอบเอกสารแสดงรายละเอียดการออกแบบโครงสร้างของระบบงาน (System Design)
และคาอธิบายหลักการสาคัญทีใ่ ช้ในระบบงาน (Key Functions and Methodologies)
1.2.2 ผูเ้ สนองานต้องติดตัง้ และเชื่อมต่อกับระบบงานในตลาดหลักทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการพัฒนาตามโครงการฯ ให้
ถูกต้องครบถ้วน
1.2.3 ผูเ้ สนองานต้องสร้าง model เพื่อใช้สกัดข้อมูลและจัดกลุ่มข้อมูลจากเอกสาร และสร้างกระบวนการอัตโนมัติท่ี
เกี่ยวข้องกับขอบเขตงานในระยะที่ 1 ตามที่ระบุในเอกสารเอกสารแนบท้ายหมายเลข 6 ให้สาเร็จ และมีความ
แม่นยาในการสกัดข้อมูลและจัดกลุ่มข้อมูลในแต่ละชนิดเอกสารร้อยละ 80 (แปดสิบ) เป็ นอย่างน้อย
1.2.4 ผูเ้ สนองานต้องมีแผนรองรับกรณีระบบเกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานระบบได้ (Disaster Recovery
Plan) รวมถึงเตรียมขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านและทาการทดสอบในกรณีดงั กล่าว
1.2.5 ผูเ้ สนองานต้องพัฒนาให้ระบบมีประสิทธิภาพ (Non-Fuctional Performance) ทีด่ แี ละทันท่วงทีกบั การทางาน
สามารถจัดการเอกสารจากบริษทั จดทะเบียนทีส่ ่งเอกสารเข้ามาพร้อมกัน และมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าข้ อมูลที่
แจ้งไว้ในเอกสารเอกสารแนบท้ายหมายเลข 6
1.2.6 ผูเ้ สนองานต้องจัดการฝึกอบรมการใช้งานระบบให้กบั เจ้าหน้าทีต่ ลาดหลักทรัพย์ สาหรับเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ช้งานระบบ
(User) และเจ้าหน้าทีด่ า้ นเทคนิค (IT) ตลอดช่วงระยะสัญญาโครงการฯ พร้อมส่งมอบเอกสารคู่มอื การใช้งานระบบ
ของเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ าน (User Operation Manual) และ เอกสารคู่มอื การติดตัง้ และดูแลระบบของเจ้าหน้าทีด่ า้ น
เทคนิค (Technical Operation Manual)
1.2.7 ผูเ้ สนองานต้องให้การรับประกันและบารุงรักษาตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 1.4
1.2.8 ผูเ้ สนองานต้องปรับปรุงเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องในโครงการฯ ให้ตรงกับสภาพของระบบงานทีพ่ ฒ
ั นาอยู่เสมอ

1.2.9 ตลอดระยะเวลาการดาเนินงาน ผู้เสนองานอาจมีหน้ าที่ท่จี ะออกแบบและพัฒนาระบบฯ เพิ่มเติมในส่วนที่
นอกเหนือจากข้อกาหนดการดาเนินงาน และสิง่ ที่ต้องส่งมอบในข้อ 1.2 นี้โดยจะต้องมีการกาหนดขอบเขตงาน
เพิม่ เติมร่วมกันระหว่างผูเ้ สนองานและตลาดหลักทรัพย์ และจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากตลาดหลักทรัพย ก่อนทีจ่ ะ
เริม่ ปฏิบตั งิ าน ทัง้ นี้ ตลาดหลักทรัพย์จะชาระค่าตอบแทนสาหรับการปฏิบตั งิ านเพิม่ เติมดังกล่าวให้แก่ผเู้ สนอราคา
ตามจริง คานวณตามอัตราค่าบริการ Man-day ในแต่ ละตาแหน่ งของบุคลากรของผู้เสนอราคา ที่ผู้เสนอราคา
นาเสนอและได้รบั การอนุมตั จิ ากตลาดหลักทรัพย์
1.3

การส่งมอบและการติ ดตัง้
ส่ง มอบงานทัง้ หมดรวมถึง การติด ตัง้ ที่ผ่ า นการตรวจรับ จากตลาดหลัก ทรัพ ย์เ รีย บร้อ ยแล้ว ไม่ เ กิน วัน ที่ 31
ธันวาคม 2565 หรือ เปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมตามทีต่ กลงกัน

1.4

การรับประกันและบารุงรักษา
1.4.1 การรับ ประกัน ผลงานและการบารุง รัก ษาตลอดระยะเวลาตามสัญ ญา 1 (หนึ่ง ) ปี นับ ตัง้ แต่วนั ที่ร ะบบฯ
สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ และผ่านการทดสอบโดยเจ้าหน้าทีข่ องตลาดหลักทรัพย์ (User Acceptance Test) และ
ผ่านการตรวจรับจากคณะทางานตรวจรับของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียด/หน้าทีข่ องผูเ้ สนองาน ในการ
รับประกันผลงานและการบารุงรักษา เช่น การ Upgrade Version หรือมีช่องทางในการตอบคาถาม และช่วย
แก้ปั ญ หาจากเจ้า ของผลิต ภัณฑ์ ดาเนิ น การ Patch หรือ Update ระบบฯ ทัง้ ด้า นการใช้ง านและด้า นความ
ปลอดภัยให้ทนั ต่อสถานการณ์
(1) หากตลาดหลักทรัพย์แจ้งปั ญหา ผูเ้ สนองานต้องมีการ response อย่างช้าภายใน 4 (สี)่ ชัวโมง
่
หรือ ตามที่
ตกลงกันตามระดับความเร่งด่วนของปั ญหาตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 6 นับตัง้ แต่ผเู้ สนองานได้รบั แจ้งปั ญหา
และผูเ้ สนองานสามารถระบุประเภทของปั ญหา และขัน้ ตอนการแก้ไขปั ญหาแต่ละประเภท
(2) ผูเ้ สนองานต้องให้บริการสนับสนุ นหลังการขายแบบ E-mail / On Call Support ตัง้ แต่เวลา 9.00 – 17.00
น. ของวันทาการตลาดหลักทรัพย์ (5 x 8 x Normal Business Day) และให้บริการสนับสนุ นหลังการขายแบบ
Onsite Support โดยเข้าถึงสถานทีต่ ดิ ตัง้ ระบบฯ อุปกรณ์ได้ ณ วันเวลาทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด ตามการร้องขอ
หรือแจ้งเหตุจากตลาดหลักทรัพย์
(3) ผู้เ สนองานต้อ งมีบ ริก ารสนับ สนุ น หลัง การขายทัง้ แบบ E-mail / On Call Support และ แบบ Onsite
Support กรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน (Emergency Support) นอกเหนือจากช่วงเวลาทีร่ ะบุไว้ในข้อ (2) โดยผูเ้ สนองาน
ต้องมีการ response อย่างช้าภายใน 1 (หนึ่ง) ชัวโมง
่
และต้องระบุเงื่อนไขการให้บริการในเอกสารแนบท้าย
หมายเลข 6
1.4.2 กรณีที่ก ารปฏิบตั หิ น้า ที่ของผู้เ สนองานสิน้ สุด ลงก่อ นระยะเวลาที่กาหนดไว้ขา้ งต้น ไม่ว่า ด้วยสาเ หตุใด ๆ
(Exit Clause) ผูเ้ สนองานจะต้องนาส่ง Source Code คู่มอื การดาเนินงาน หรือเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดที่แล้ว
เสร็จ หรือที่ผู้เสนองานได้ดาเนิน การไปแล้ว (แล้วแต่ กรณี) ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ต ลาด
หลักทรัพย์กาหนด พร้อมจัดอบรมให้พนักงานของตลาดหลักทรัพย์ และให้สทิ ธิตลาดหลักทรัพย์ในการดาเนินการ
บริหารจัดการระบบฯ ไม่ว่าด้วยตนเอง หรือโดยบุคคลอื่นต่อไปได้

2.

ระยะเวลา
กาหนดเริม่ ดาเนินการ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2565 ทัง้ นี้กาหนดการเริม่ ดาเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสมตามทีต่ กลงกัน

3.

การนาเสนอรายละเอียดข้อเสนอ (Presentation) และ การทดสอบหลักการตามข้อเสนอ (POC)
3.1 ผูเ้ สนองานทีผ่ ่านเกณฑ์เบือ้ งต้นจากการพิจารณาคุณสมบัตจิ ากเอกสาร ต้องเตรียมนาเสนอข้อเสนอให้กบั ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาไม่เกิน 40 (สีส่ บิ ) นาที โดยหัวข้อการนาเสนออย่างน้อยต้องประกอบด้วย

3.1.1 ภาพรวมการทางานของระบบทีเ่ สนอ (Solution Design) ข้อมูลและหลักการทางานของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
(Product or Service) และ ฟี เจอร์ (Feature) สาคัญที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชี้แจงว่าส่วนใดเป็ นระบบหรือบริการที่
พร้อมใช้งาน (off-the-shelf) ต้องพัฒนาเพิม่ เติมจากของเดิม (Customization) หรือเป็ นซอฟต์แวร์ของบุคคลทีส่ าม
(3rd Party Software)
3.1.2 แนวทางการใช้งานระบบและตัวอย่างหน้าจอเพื่อให้ระบบเรียนรูร้ ูปแบบข้อมูลจากเอกสาร (Model Training :
Walk-Through or Action Flow) เช่น เจ้าหน้ าที่ของตลาดหลักทรัพย์สามารถสร้าง model ใหม่ผ่านระบบหรือ
บริการเองได้หรือไม่ เจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์สามารถเพิม่ ความแม่นยาให้กบั model เองได้หรือไม่ และ
รูปแบบการทางานของผูใ้ ช้งานของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเพิม่ ความแม่นยาเป็ นอย่างไร เป็ นต้น
3.1.3 แนวทางการใช้งานระบบและตัวอย่างหน้าจอเพื่อสร้างการทางานแบบอัตโนมัตใิ นระบบ (Automation Task
Setup & Monitoring : Walk-Through or Action Flow) เช่น การตัง้ ค่าการจัดการและเปรียบเทียบข้อมูลทีส่ กัดได้
การตัง้ ค่าการส่งออกผลลัพธ์ และการตรวจสอบผลการทางาน เป็ นต้น
3.1.4 วิธกี ารและแผนการพัฒนาโครงการ (Project Management Methodology and Timeline)
3.1.5 แนวทางการดูแลและบารุงรักษาระบบหรือบริการ (Support and Maintenaince) รวมถึงรูปแบบการกาหนด
ราคา (Pricing Model) โดยไม่ระบุราคา
ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิในการที
จ่ ะเปลีย่ นแปลงหัวข้อการนาเสนอดังกล่าว โดยหากมีการเปลีย่ นแปลง จะแจ้งให้ผู้
์
เสนองานทราบผ่านผูป้ ระสานงานโครงการตามทีร่ ะบุในเอกสารข้อเสนองาน
3.2

ผู้เสนองานที่ผ่านการคัดเลือกหลังจากการนาเสนอ ต้องเตรียมพร้อมสาหรับการทาการทดสอบหลักการตาม
ข้อเสนอ (POC) ภายใน 5 (ห้า) วัน หลังจากนาเสนอรายละเอียดการให้บริการ โดยตลาดหลักทรัพย์จะเป็ น ผู้
กาหนดเอกสาร เงื่อนไข และแนวทางในการทดสอบ

กาหนดการ
ลาดับ
รายละเอียด
1. ประกาศเชิญชวนประกวดราคา
2. สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรผ่าน
E-mail : itprocurementunit@set.or.th
3. ชีแ้ จงข้อกาหนดและขอบเขตงานผ่าน MS Team Clickเพื่อเข้า
รวมประชุม

4. กาหนดตอบคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรผ่าน
E-mail : itprocurementunit@set.or.th
5. ยื่นข้อเสนองาน และซองประกวดราคา
6. การนาเสนอรายละเอียดข้อเสนอ (Presentation)
7. ผูท้ ผ่ี ่านการคัดกรอง นาเสนอการทดสอบหลักการตามข้อเสนอ
(POC)
8. ประกาศรายชื่อผูช้ นะการประกวดราคา

กาหนดการ
26 เมษายน 2565
26 เมษายน – 10 พฤษภาคม
2565
3 พฤษภาคม 2565
เวลา 10:00 – 11:00 น.

ภายใน 13 พฤษภาคม 2565
ภายใน 16 พฤษภาคม 2565
23 - 27 พฤษภาคม 2565
ภายใน 1 มิถุนายน 2565
ภายหลังวันที่ 15 มิถุนายน
2565

หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
Email: itprocurementunit@set.or.th
ฝ่ ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชัน้ ที่ 10 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ Visit us at http://www.set.or.th
Visit us at www.set.or.th

