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Wealth PLUS: FAQs 

 

1. บริการของ Wealth PLUS คืออะไร 

- คือบริการแนะน าและบริหารจดัการการลงทุนในกองทุนรวมแบบอัตโนมติั เหมาะส าหรบัผูท่ี้สนใจ

ลงทุนระยะยาว มีเป้าหมายในการลงทุนท่ีชดัเจน โดยมีบริการครอบคลุมดงัต่อไปน้ี 

1.1 เลือกกองทุนใหอ้ตัโนมติั ตามแผนการลงทุนท่ีคุณไดย้ืนยนัไว ้ 

1.2 เปิดบญัชีลงทุนผ่านแอป Wealth PLUSไดเ้ลย (Paperless) 

1.3 ประเมินความเส่ียงการลงทุน มีทั้งหมด 5 ระดบั จาก “ระดบัต า่” ไปถึง “ระดบัสูง” 

1.4 วางแผนการลงทุนโดยกองทุนแนะน า ท่ีมีความเหมาะสมกบัแต่ละระดบัความเส่ียงแผน 

1.5 ซ้ือ-ขายกองทุน ดว้ยบริการ Wealth PLUS บน KPLUS 

1.6 ลงทุนรายครั้ง ครั้งแรกเร่ิม 1,000 บาท ครั้งถดัไปเร่ิม 500 บาท 

1.7 ลงทุนรายเดือน เร่ิมตน้ 500 บาท 

1.8 ปรบัสดัส่วนการลงทุนอตัโนมตั ิ
1.9 ช่วยตติดามผลการด าเนินงานและคอยใหค้ าแนะน าหากแผนการลงทุนไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

 

2. หากตอ้งการใชบ้ริการ Wealth PLUS ท าอยา่งไร 

- หากมี KPLUS อยูแ่ลว้ สามารถกดเขา้ปุ่ม ธุรกรรม ใส่รหสัผ่าน และเลือก ปุ่มลงทุน และเลือก Wealth 

PLUS และเร่ิมสรา้งแผนไดเ้ลย 

 

3. หากไม่เคยมีบญัชีกองทุนกบัธนาคารจะใชง้าน Wealth PLUS ไดห้รือไม่ 

- สามารถใชง้าน Wealth PLUS ได ้หากมี K PLUS อยูแ่ลว้ สามารถกดเขา้ปุ่ม ธุรกรรม ใส่รหสัผ่าน และ

เลือก ปุ่มลงทุน และเลือก Wealth PLUS และเร่ิมสรา้งแผนไดเ้ลย 

 

4. บริการ Wealth PLUS ตอ้งเริ่มตน้ลงทุนเท่าไหร่ ก่ีบาท 

- ลงทุนครั้งแรกขัน้ต า่ 1,000 บาท / DCA ครั้งถดัไปขัน้ต า่ 500 บาท (ถา้มี) 

 

5. บริการ Wealth PLUS มีค่าธรรมเนียมใดบา้ง และ คิดค่าธรรมเนียมอยา่งไร 

- มีค่าธรรมเนียมของกองทุน ตามปกติซ่ึงจะเป็นตามท่ีระบุในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั (Fund 

Fact Sheet) ของแต่ละกองทุน โดยไมม่ีการคิดค่าธรรมเนียมอ่ืนเพ่ิมเติม 
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6. การลงทุนแบบมัง่คัง่กบัแบบการลงทุนตามเป้าหมายตา่งกนัอยา่งไร 

- ลงทุนแบบมีเป้าหมาย คือ การเก็บเงินกอ้นเพ่ือจุดประสงค์ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเฉพาะ เช่น ดาวน์

บา้น, ซ้ือรถ, แต่งงาน ซ่ึงจะตอ้งตั้งเป้าหมายว่าจะตอ้งการเก็บเงินจ านวนเท่าไหร่ โดยสามารถลงทุน

เร่ิมตน้ไดจ้ านวนเท่าใด (เงินกอ้น/ รายเดือน) จากน้ันระบบจะแนะน ากองทุนท่ีเหมาะสมกบัเป้าหมาย

และความเส่ียงของผูล้งทุน และประมาณการณร์ะยะเวลาในการออมเป็นเท่าใด  

- ส่วนลงทุนแบบมัง่คัง่ คือ การออมเงินไปเร่ือยๆ เพ่ือมุง่หวงัผลตอบแทนท่ีสูงกวา่เงินฝาก 

 

7. การค านวนผลตอบแทนส าหรบัการสรา้งแผน ค านวณอยา่งไร 

- ระบบค านวณผลตอบแทนทคาดหวงัมาจากการวิเคราะหข์อ้มูลราคายอ้นหลงัของกองทุนแต่ละตวัแลว้

น ามาค านวณรวมกนักบัผลการวิเคราะหส์ภาพเศรษฐกิจในอนาคตจากผูจ้ดัการกองทุน 

 

8. Wealth PLUS กบั Fund Manager แตกตา่งกนัอยา่งไร 

- Wealth PLUS การลงทุนในกองทุน ท่ีระบบอัจฉริยะของ Wealth PLUS คัดเลือกสินทรัพย์ และจัด

สดัส่วนการลงทุนให ้

- Fund Manager การลงทุนในกองทุน ท่ีผู้จัดการกองทุนวิเคราะห์ และจัดสัดส่วนการลงทุน ให้

เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงของผูล้งทุน 

 

9. การปรบัสดัส่วนการลงทุนอตัโนมตัิ คืออะไร 

- เมื่อถึงรอบการปรบัสดัส่วนการลงทุนอตัโนมติั จะมีการปรบัสดัส่วนของสินทรพัยท่ี์กองทุนแนะน าไป

ลงทุนไว ้ เพ่ือเป็นการควบคุมระดบัความเสียงแผนการลงทุนใหย้งัอยุ่ในระดบัความเส่ียงเดิม และเพ่ือให้

สอดคลอ้งกับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะน้ัน - กองทุนจะท า การปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติไม่

สามารถยกเลิกได ้

 

10. การปรบัสดัส่วนการลงทุนอตัโนมตัทิ  างานอยา่งไร 

- เมื่อถึงระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้(6 เดือน) บริการ Wealth PLUS จะปรบัสดัส่วนการลงทุนของสินทรพัย์

ท่ีกองทุนแนะน าไปลงทุนใหเ้ป็นไปตามสภาวะตลาดเพ่ือใหไ้ดค้วามเส่ียงท่ีเหมาะสม โดยเป็นการซ้ือ/

ขาย/สบัเปล่ียน ของกองทุนท่ีอยู่ในสดัส่วนการลงทุนภายในกองทุน Wealth PLUS ไม่ใช่การซ้ือ/ขาย/

สบัเปล่ียน กองทุน Wealth PLUS โดยตรง ซ่ึงการปรบัสดัส่วนการลงทุนอตัโนมติัในรูปแบบใหม่น้ีจะไม่

ส่งผลกระทบต่อการซ้ือ/ขาย/สบัเปล่ียน ของแผนการลงทุน ท าใหนั้กลงทุนสามารถท ารายการซ้ือ/ขาย/

สบัเปล่ียนไดต้ามปกติ 

 

11. สามารถไม่รบัการปรบัสดัส่วนการลงทุนอตัโนมตัิ ไดห้รือไม่ 

- ขณะน้ีระบบไม่อนุญาตใหลู้กคา้สามารถเลือกไม่รบัการปรบัสดัส่วนการลงทุนอตัโนมติั ได ้เน่ืองจาก

การปรบัสดัส่วนการลงทุนอตัโนมติั น้ัน เป็นการกระท าผ่านกองทุน Wealth PLUS ซ่ึงถือเป็นการปรบั
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สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเอง นอกจากจะเป็นการช่วยใหก้องทุน Wealth มีค่าความเส่ียงท่ีสูงหรือต า่

เกินไปกลับมาเป็นค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสมแล้ว สัดส่วนการลงทุนใหม่ท่ีน าเสนอน้ันอาจมีการ

เปล่ียนแปลงช่ือกองทุนท่ีกองทุน Wealth PLUS ไปลงทุน เพ่ือความเหมาะสมของสภาวะการลงทุนใน

ปัจจุบนัและอนาคตดว้ย 

 

12. ปรบัสดัส่วนการลงทุนอตัโนมตับิ่อยแค่ไหน? เม่ือไหร ่

- เบ้ืองตน้ก าหนดไวทุ้กๆ 6 เดือน โดยจะเป็นทุกเดือน ม.ค. และ ก.ค.  แต่หากมีสถานการณ์ท่ีส่งผล

กระทบกบัการลงทุนอย่างมีนัยส าคญั จะมีการพิจารณาปรบัสดัส่วนการลงทุนเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ 

โดยจะมีการแจง้ใหล้กูคา้ทราบโดยทนัที 

 

13. สรา้งแผนแลว้ยงัไม่ซ้ือ สามารถเก็บแผนไวไ้ดม้ั้ย 

- เก็บได ้7 วนัปฏิทิน หลงัจากน้ันระบบจะลบท้ิงอตัโนมติั 

 

14. หากเคยประเมินความเสี่ยงมาแลว้ สามารถเปล่ียนไดห้รือไม่ 

- หากลูกคา้มีการปรบัความเส่ียงของแผน ระดบัความเส่ียงในการลงทุน (CRR) ท่ีลูกคา้เคยท าไวน้ั้นจะ

ไม่ปรบั ซ่ึงเมื่อลูกคา้ไปซ้ือกองทุนผ่านช่องทางอ่ืนๆของธนาคาร ระดับความเส่ียงในการลงทุน (CRR) 

ของลูกคา้จะยงัคงเป็นค่าเดิม จนกว่าลูกคา้จะมีการท าแบบประเมินฯใหม่ หรือมีการทบทวน เมื่อระดับ

ความเส่ียงครบก าหนด (2ปี) 

 

15. เม่ือก าหนดเงินลงทุน และ เงินลงทุนรายเดือนเสร็จแลว้จะตดัเงินเงินเลยหรือไม่ จะตดัเงิน

เม่ือไร 

- เงินลงทุนครั้งแรกตดัเลยทนัที 

- แต่เงินลงทุนรายเดือน (DCA) จะถูกตัดในเดือนถัดไป เช่น ณ วนัท่ี 14 กนัยายน ลูกคา้เลือกวนัตัด

เงิน DCA ไวเ้ป็น ตัดทุกๆ วนัท่ี 25, เงินลงทุนรายเดือน(DCA) จะถูกตัดวนัท่ี 25 ตุลาคม ไม่ใช่ 25 

กนัยายน 

- กรณีเปล่ียนแปลงวนัตั้งตดั DCA จะมีผลในเดือนถดัไป 

 

16. กรณีเลือกลงทุนรายเดือน หากตอ้งการหยุดการลงทุนบางเดือน สามารถท าไดห้รือไม่? 

- การหยุดลงทุนบางเดือนสามารถท าไดด้ว้ยตนเองโดยเขา้ท่ี K PLUS > ลงทุน > Wealth PLUS > ปรบั

แผนการลงทุน > ยกเลิกการลงทุนรายเดือน เมื่อระบบแจง้ว่าท ารายการส าเร็จ ใหคุ้ณลูกคา้ เขา้ท่ี K 

PLUS > ลงทุน > Wealth PLUS > ปรบัแผนการลงทุน >ปรบัเงินลงทุนรายเดือน> เลือกวนัท่ีตอ้งการตัด

เงิน > เลือกเดือนท่ีตอ้งการเร่ิมตน้และส้ินสุด   
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17. หากตอ้งการขายคืนระหว่างทางสามารถท าไดห้รือไม่ 

- สามารถขายไดผ่้านช่องทาง Wealth PLUS บน KPLUS เท่าน้ัน 

18. หากตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิของบริการ Wealth PLUS มีช่องทางตดิตอ่ใดบา้ง 

- ติดต่อ K-Contact Center 02 8888888 กด 4 กด 1 

 

หมายเหตุ ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิ เปล่ียนแปลง ขอ้ก าหนดต่างๆ รวมถึงเงินลงทุนขั้นต า่ได้ตาม

เห็นสมควร ซ่ึงอาจหรือไม่อาจส่งผลถึงสิทธ์ิการใหบ้ริการ Wealth PLUS ในอนาคตได ้ตามเเต่ประกาศ

จากธนาคารโดยท่ีไมต่อ้งเเจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

 


