ตำแหน่ง หัวหน้ำส่วน / เจ้ำหน้ำที่อำวุโส / เจ้ำหน้ำที่บริหำรสินทรัพย์และหนี้สิน
สังกัด ฝ่ำยบริหำรสินทรัพย์และหนี้สิน สำยงำนบริหำรกำรเงิน
หน้ำที่รับผิดชอบ :
งำนกลยุทธ์บริหำรสินทรัพย์ (Assets Strategy Management)
1. ร่วมกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้ธนำคำรมีโครงสร้ำงสินทรัพย์ที่เหมำะสมต่อกำรสร้ำงอัตรำผลตอบแทนและผลกำไรโดยให้
อยู่ในระดับควำมเสี่ยงที่เหมำะสมที่ธนำคำรสำมำรถแข่งขันได้กับธนำคำรคู่เทียบได้
2. ติดตำมโครงสร้ำงสินทรัพย์และศึกษำกลยุทธ์ในกำรบริหำรสินทรัพย์ของธนำคำรคู่เทียบ เพื่อเปรียบเทียบควำม
แตกต่ำง และใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนกำรกำหนดกลยุทธ์ในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงสินทรัพย์ของธนำคำร
3. วิเครำะห์และจัดทำรำยงำนโครงสร้ำงสินทรัพย์ของธนำคำรในระดับภำพรวมและเชิงลึกของสินทรัพย์แต่ละประเภท
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในกำรวิเครำะห์กำหนดกลยุทธ์
4. ติดตำมและคำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของภำวะเศรษฐกิจ อัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปลี่ยน รวมทั้งปัจจัย
ทำงเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่กำรกำหนดกลยุทธ์ในกำรบริหำรสินทรัพย์ของธนำคำร
5. ติดตำมกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงสินทรัพย์และหนี้สินของธนำคำร พร้อมทั้งจัดทำรำยงำนกำรบริหำรสินทรัพย์และ
หนี้สินของธนำคำร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สิน (Assets and Liabilities Management
Committee : ALCO) และนำส่งธนำคำรแห่งประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. ร่วมกำหนดรำคำเงินให้สินเชื่อ ได้แก่ เงินให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย เงินให้สินเชื่ออื่นๆ เพื่อให้มีอัตรำผลตอบแทนที่
เหมำะสมและอยู่ในระดับที่ธนำคำรสำมำรถแข่งขันได้
7. ติดตำมกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อกำรธนำคำรของธนำคำร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงินของธนำคำร เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อกำรธนำคำร
8. ติดตำมและดูแลกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับนโยบำย กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรควำม
เสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อกำรธนำคำรของธนำคำร และกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร พร้อมทั้งจัดทำ
รำยงำนและวิเครำะห์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
9. ติดตำมและประสำนงำนกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนบริหำรเงิน ด้ำนตลำดทุน ด้ำนบริหำรควำมเสี่ยงจำกตลำด
ด้ ำ นสิ น เชื่ อ และหน่ ว ยงำนอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อง สำหรั บ กำรจั ดหำข้อ มูลประกอบกำรวิเครำะห์ และจั ด ท ำรำยงำน
โครงสร้ำงสินทรัพย์ของธนำคำร

งำนกลยุทธ์บริหำรหนี้สินและต้นทุนของธนำคำร (ALCO Support and Liability Strategy Management)
10. ดำเนินงำนในงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สิน
11. ติดตำมกำรนำมติของคณะกรรมกำร ALCO ไปปฏิบัติในหน่วยงำนต่ำงๆ ของธนำคำร
12. ดำเนินกำรเจรจำต่อรอง พิจำรณำควำมเหมำะสมและนำเสนอ เพื่อพิจำรณำอนุมัติอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกพิเศษแก่
ลูกค้ำเงินฝำกของธนำคำร เพื่อควบคุมต้นทุนของธนำคำรให้มีควำมเหมำะสม
13. รวบรวมและจัดทำข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเงินฝำก ตั๋วแลกเงิน และต้นทุนของธนำคำรเพื่อเป็นข้อมูลในกำร
บริหำรจัดกำรของผู้บริหำร (Management Report)
14. วิเครำะห์และจัดทำรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงเงินฝำกและตั๋วแลกเงินของธนำคำรในมุมมองต่ำงๆ เช่น โครงสร้ำงเงิน
ฝำกและตั๋วแลกเงิน ส่วนแบ่งกำรตลำด (Market Share) เป็นต้น เพื่อใช้ในกำรกำหนดกลยุทธ์กำรจัดกำรด้ำนเงินฝำก
ของธนำคำร
15. นำเสนอช่วงเวลำที่เหมำะสมสำหรับกำรออกผลิตภัณฑ์เงินฝำกและตั๋วแลกเงินใหม่ๆ โดยอำศัยกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ด้ำนกำรแข่งขัน แนวโน้มอัตรำดอกเบี้ย ควำมต้องกำรเงินทุนและสภำพคล่อง เพื่อทำให้ธนำคำรมีโครงสร้ำงเงินฝำก
และต้นทุนในระดับที่เหมำะสม
16. วิเครำะห์และจัดทำรำยงำนต้นทุนเงินฝำกของธนำคำร เพื่อใช้ในกำรกำหนดกลยุทธ์กำรจัดกำรด้ำนต้นทุนของ
ธนำคำร
17. จัดทำสำรสนเทศสำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนของธนำคำรและธนำคำรคู่เทียบ เช่น กำรเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ำงของเงินฝำก ต้นทุน เพื่อใช้ในกำรวำงแผนกลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน Financial Ratio ที่สำคัญของ
ธนำคำร รวมทั้งกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงธุรกิจของธนำคำร กำรบริหำรโครงสร้ำงของเงินฝำกและตั๋วแลกเงิน ฯลฯ ให้
มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
18. ติดตำมสภำวะกำรแข่งขันและกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของธนำคำรคู่เทียบต่ำงๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรบริหำร
สินทรัพย์และหนี้สิน และกำรตัดสินใจในกำรกำหนดนโยบำยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแข่งขัน
19. ประสำนงำนร่วมกับหน่วยงำนภำยในที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจรำยย่อยและเครือข่ำย สำยงำนธุรกิจภำครัฐ เป็นต้น ใน
กำรนำข้อมูลในเชิงลึก รวมถึงนโยบำยและกลยุทธ์ต่ำงๆ ในกำรนำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกลยุทธ์ในภำพรวมของ
ธนำคำรให้มีประสิทธิภำพสูงสุด
20. จัดทำรำยงำนกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สินของสำขำต่ำงประเทศ และจัดส่งให้แต่ละสำขำ

งำนกลยุทธ์บริหำรสภำพคล่องและควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย (Liquidity and IRRBB Strategy Management)
21. ร่วมวำงแผนและเสนอกลยุทธ์ในกำรจัดกำรด้ำนสภำพคล่องของธนำคำรให้เหมำะสม สำมำรถรองรับกำรเจริญเติบโต
ของธนำคำรและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของธนำคำร
22. วิเครำะห์และติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงสภำพคล่องของธนำคำรและระบบธนำคำรพำณิชย์เพื่อนำมำใช้ในกำรวำงกลยุทธ์
เพื่อบริหำรจัดกำรสภำพคล่องของธนำคำรให้มีประสิทธิภำพสูงสุด รวมถึงกำรติดตำมอัตรำส่วนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สภำพคล่อง เช่น Loan to Deposit Ratio, Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR)
เป็นต้น
23. ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกธนำคำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรจัดหำแหล่งเงินทุนของธนำคำรในรูปแบบต่ำง ๆ
ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สินอนุมัติสำมำรถดำเนินกำรได้โดยเรียบร้อย ถูกต้อง และสอดคล้องกับ
ระเบียบของธนำคำรและธนำคำรแห่งประเทศไทย
24. บริหำรจัดกำรรวมถึงเสนอกลยุทธ์เพื่อให้ธนำคำรมี Liquidity Gap และ Repricing Gap ที่เหมำะสม

25. รวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอกลยุทธ์ที่เหมำะสมในกำรปิดควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย สำหรับบัญชีเพื่อกำรธนำคำร
(Balance Sheet Hedging)
26. ติดตำมนโยบำย กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องกับกำรบริหำรสภำพคล่อง พร้อมทั้งดูแลกำรปฏิบัติงำนให้
สอดคล้องกับนโยบำย กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ รวมทั้งติดตำมแนวโน้มภำวะเศรษฐกิจและอัตรำดอกเบี้ยที่จะมี
ผลกระทบต่อสภำพคล่องและอัตรำผลตอบแทน ในภำพรวมของธนำคำร ตลอดจนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
คำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคต โดยใช้เครื่องมือที่เหมำะสม เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรกำหนดกลยุทธ์เพื่อบริหำรควำมเสี่ยง
ด้ำนสภำพคล่อง และควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำร

งำนสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สิน 1 (บริหำรสภำพคล่องและควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย ข้อมูลสินทรัพย์) (ALM Data Analytic – Asset Data)
27. ร่วมกำหนดและจัดทำโครงสร้ำง Chart of Account ในระบบงำนบริหำรสินทรัพย์และหนี้สินของธนำคำร และกำหนด
พำรำมิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ส่วนข้อมูลสินทรัพย์ เพื่อให้กำรประมวลถูกต้อง เหมำะสม เป็นไปตำมควำมต้องกำร ตลอดจน
จัดทำโครงสร้ำงของรำยงำนข้อมูลกำรประมวลผลที่ได้จำกระบบงำนบริหำรสินทรัพย์และหนี้สิน ส่วนข้อมูลทรัพย์ ให้มี
ควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
28. ดำเนินงำนด้ำนข้อมูลสินทรัพย์ที่จะใช้ประมวลผลในระบบบริหำรสินทรัพย์และหนี้สินให้ครอบคลุมรำยกำรที่มีนัยสำคัญ
และมีข้อมูลที่จำเป็นในกำรจัดทำรำยงำนสภำพคล่องสุทธิ และรำยงำนควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำร
29. ดำเนินงำนร่วมกับงำนสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สิน 2 และประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน
กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบงำนบริหำรสินทรั พย์และหนี้สินให้เป็ นปัจจุบั น แล้วเสร็จทันตำมควำมต้องกำร และ
สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งกำรจัดทำรำยงำนสภำพคล่องสุทธิของธนำคำรในภำวะปกติทั้ง Contractual และ
Behavioral (Static และ Dynamic) และรำยงำนควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย Banking Book ของธนำคำร
30. จัดทำแบบจำลองพฤติกรรมของลูกค้ำในกำรชำระคืนเงินต้นของสินทรัพย์ ให้สอดคล้องกับสมมติฐำนกำรปรับพฤติกรรม
ในภำวะปกติที่ธนำคำรได้อนุมัติไว้ในนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง รวมทั้งทบทวนสมมติฐำนที่ใช้ใน
กำรปรับพฤติกรรมทุกปี หรือทันทีที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อพฤติกรรมของลูกค้ำอย่ำงมีนัยสำคัญ
31. ศึกษำ และวิเครำะห์ควำมต้องกำรในกำรสนับสนุนข้อมูลสำรสนเทศสำหรับกำรบริหำร ส่วนข้อมูลสินทรัพย์ ตลอดจน
กำรออกแบบและจัดทำโดยใช้เครื่องมือต่ำงๆ และ/หรือระบบฐำนข้อมูลที่มีของธนำคำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
32. ติดตำมแนวโน้มภำวะเศรษฐกิจ ตลำดเงินและตลำดทุน และหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่นำออกมำใช้ของธนำคำร และธนำคำร
แห่งประเทศไทย และร่วมกับส่วนงำนอื่น เพื่อคำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคต ตลอดจนกำรสนับสนุนด้วยกำรประมวลผล
ในระบบงำนบริหำรสินทรัพย์และหนี้สินหรือเครื่องมืออื่น เพื่อให้ได้มำซึ่งรำยงำนผลกำรทดสอบ สำหรับใช้ในกำรกำหนด
กลยุทธ์เพื่อบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง และควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำร
33. ดำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดหำข้อมูลหรือรำยงำนที่เป็นประโยชน์ในกำรประเมินและควบคุมควำมเสี่ยง
ด้ำนสภำพคล่อง กำรประเมินควำมเสี่ยงตนเองของธนำคำรตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด และตำมที่ผู้ตรวจสอบ
ของธนำคำรแห่งประเทศไทยร้องขอ
34. ติดต่อประสำนงำนและให้กำรสนับสนุนในกำรประมวลผลรำยงำนกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สินของสำนักงำนสำขำ
ต่ำงประเทศ

คุณสมบัติ :
1. วุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขนึ้ ไป ด้ำนบริหำรธุรกิจ กำรบัญชี กำรเงิน เศรษฐศำสตร์ กำรตลำด หรือสำขำวิชำที่
เกี่ยวข้อง
2. มีประสบกำรณ์ทำงำนด้ำนกำรบริหำรสินเชื่อ หรือกำรบริหำรเงินทุน
3. มีควำมรู้ดำ้ นกำรบริหำรควำมเสีย่ ง แนวทำงกำรดำเนินงำนตำมหลัก Basel II และ ALM Management
4. มีควำมรู้ดำ้ นสถิติ Econometric
5. มีทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลตัวเลข
6. มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษ

ระยะเวลำกำรเปิดรับสมัคร : “ ตั้งแต่วนั นี้ ถึง วันที่ 28 ธันวำคม 2561 ”
วิธีกำรสมัคร
โปรดส่งประวัติของผู้สมัคร ( Resume) ไปที่ E-Mail : pipat.suwannawong@ktb.co.th
โดยระบุหัวข้อเรื่องว่ำ “สมัครงำนฝ่ำยบริหำรสินทรัพย์และหนี้สนิ ”
หำกต้องกำรสอบถำมข้อมูลกำรสมัครงำนเพิ่มเติม สำมำรถติดต่อคุณพิพัฒน์ โทร 02-345-1847

