Wealth PLUS: FAQs
1. บริการของ Wealth PLUS คืออะไร
- คือบริการแนะนาและบริหารจัดการการลงทุ นในกองทุ นรวมแบบอัตโนมัติ เหมาะสาหรับผูท้ ี่ สนใจ
ลงทุนระยะยาว มีเป้ าหมายในการลงทุนที่ชดั เจน โดยมีบริการครอบคลุมดังต่อไปนี้
1.1 จัดพอร์ตเลือกกองทุนให้อตั โนมัติ ตามแผนการลงทุนที่คุณได้ยืนยันไว้
1.2 สร้างแผนการลงทุน ด้วยบริการ Wealth PLUS บน K PLUS ได้เลย (Paperless)
1.3 ประเมินความเสี่ยงการลงทุน มีท้งั หมด 5 ระดับ จาก “ระดับตา่ ” ไปถึง “ระดับสูง”
1.4 วางแผนการลงทุนโดยจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมตามความเสี่ยงที่คุณรับได้
1.5 ซื้ อ-ขายกองทุนเป็ นพอร์ต ด้วยบริการ Wealth PLUS บน K PLUS
1.6 ลงทุนรายเดือนอัตโนมัติ (DCA) เริ่มต้น 1,000 บาท
1.7 ลงทุนรายครั้ง ครั้งแรกเริ่ม 10,000 บาท ครั้งถัดไปเริ่ม 1,000 บาท
1.8 ปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติ (Auto Rebalance)
2. หากต้องการใช้บริการ Wealth PLUS ทาอย่างไร
- หากมี K PLUS อยู่แ ล้ว สามารถกดเข้าปุ่ ม ธุ รกรรม ใส่ รหัส ผ่ าน และเลื อ ก ปุ่ มลงทุ น และเลื อ ก
Wealth PLUS และเริ่มสร้างแผนได้เลย
3. หากไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนกับธนาคารจะใช้งาน Wealth PLUS ได้หรือไม่
- สามารถใช้งาน Wealth PLUS ได้ หากมี K PLUS อยู่แล้ว สามารถกดเข้าปุ่ ม ธุ รกรรม ใส่รหัสผ่ าน
และเลือก ปุ่ มลงทุน และเลือก Wealth PLUS และเริ่มสร้างแผนได้เลย
4. บริการ Wealth PLUS ต้องเริ่มต้นลงทุนเท่าไหร่ กี่บาท
- ลงทุนครั้งแรกขัน้ ตา่ 10,000 บาท / ลงทุนรายเดือนอัตโนมัติ (DCA) ขัน่ ตา่ 1,000 บาท (ถ้ามี)
5. บริการ Wealth PLUS มีค่าธรรมเนียมใดบ้าง และ คิดค่าธรรมเนียมอย่างไร
- ไม่มีค่าธรรมเนี ยมเพิ่มเติม จะมีค่าธรรมเนี ยมการซื้ อ ขาย และ สับเปลี่ยนตามปกติ เช่นเดียวกันกับ
การลงทุ นในกองทุ น เดี่ ยว โดยค่าธรรมเนี ยมระบุตามหนั งสือชี้ ชวนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ (Fund Fact
Sheet) ของแต่ละกองทุน

6. การลงทุนแบบมั ่งคั ่งกับแบบการลงทุนตามเป้ าหมายต่างกันอย่างไร
- ลงทุนแบบมีเป้ าหมาย คือ การเก็บเงินก้อนเพื่อจุดประสงค์ในเรื่ องใดเรื่องหนึ่ งเฉพาะ เช่น ดาวน์บา้ น,
ซื้ อรถ, แต่งงาน ซึ่งจะต้องตั้งเป้ าหมายว่าจะต้องการเก็บเงินจานวนเท่าไหร่ โดยสามารถลงทุนเริ่มต้นได้
จานวนเท่ าใด (เงิน ก้อน/ รายเดื อน) จากนั้ นระบบจะแนะน าพอร์ต การลงทุ น และประมาณการณ์
ระยะเวลาในการออมเป็ นเท่าใด ส่วนลงทุนแบบมัง่ คัง่ คือ การออมเงินไปเรื่อยๆ เพื่อมุง่ หวังผลตอบแทน
ที่สูงกว่าเงินฝาก
7. การคานวนผลตอบแทนสาหรับการสร้างแผนทางานอย่างไร
- ระบบท างานโดยการคานวณผลตอบแทนที่ คาดหวังมาจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลราคาย้อนหลังของ
กองทุ น แต่ ล ะตั ว แล้ว น ามาค านวณรวมกั น กั บ ผลการวิ เ คราะห์ ส ภาพเศรษฐกิ จ ในอนาคตจาก
คณะกรรมการ การลงทุนของธนาคารเพื่อใช้คานวณผลตอบแทนคาดหวัง
8. Wealth PLUS กับ Fund Manager แตกต่างกันอย่างไร
- Wealth PLUS เป็ นการจัดพอร์ตโดยใช้กองทุนหลายกองมาช่วยกระจายความเสี่ยงและถ่วงดุลกันเอง
เมื่อซื้ อไปแล้วลูกค้าจะเห็นกองทุนหลายตัวใน Port ซึ่งแผนแต่ละแผนอาจได้ Port ที่มีสดั ส่วนกองทุนที่
ต่างกันแม้จะมีระดับ CRR เท่ากัน แล้วแต่ความเหมาะสม โดยเมื่อครบระยะเวลาระบบจะดาเนิ นการ
Auto Rebalance เพื่อปรับให้ Port ให้ยงั คงมีความเสี่ยงอยูใ่ นระดับที่ได้เลือกไว้
- Fund Manager เป็ นการลงทุนเป็ น Port ผ่านกองทุนผสม K-FIT เพียงกองเดียว โดย K-FIT จะนาเงิน
ไปลงทุนผ่านกองทุนอื่นๆ ผ่านหลักการกระจายความเสี่ยงเพื่อสร้างเป็ น Port โดยผูจ้ ดั การกองทุน KFIT จะพิจารณาปรับเปลี่ยนกองทุนที่ K-FIT ไปลงทุน ทุกๆ 3 เดือน
9. Auto Rebalance คืออะไร
- เมื่อถึงรอบการ Rebalance ระบบจะดาเนิ นการเปรียบเทียบ Port ปั จจุบนั ของลูกค้ากับ Port แนะนา
ล่าสุดในปั จจุบนั ว่ามีความจาเป็ นต้องปรับสัดส่วนหรือไม่ เพื่อเป็ นการควบคุมระดับความเสียงพอร์ตให้
ยังอยุใ่ นระดับความเสี่ยงเดิม
- ระบบจะทา Auto rebalance ให้อตั โนมัติไม่สามารถยกเลิกได้
10. การปรับพอร์ตอัตโนมัติ (Auto Rebalance) ทางานอย่างไร
- เมื่ อ ถึ ง ระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ (6 เดื อ น) ระบบเปรี ย บเที ย บ Port ปั จจุ บั น และ Port ใหม่ แล้ว
คานวณหาสัดส่วนเฉพาะส่วนที่เกินแล้วจึงดาเนิ นการสับเปลี่ยน ไม่ใช่ขายหมดทั้ง Port แล้ว ซื้ อใหม่

11. สามารถเลือกไม่ยอมรับบริการปรับพอร์ตอัตโนมัติ (Auto Rebalance) ได้หรือไม่
- ขณะนี้ ระบบไม่อนุ ญาตให้ลูกค้าสามารถเลือกไม่รบั การ Rebalance ได้ เนื่ องจากการ Rebalance นั้น
นอกจากจะเป็ นช่วยให้ port ปั จจุบันของลูกค้าที่ อาจมีค่าความเสี่ยงที่ สูงหรือตา่ เกินไปกลับมาเป็ นค่า
ความเสี่ ย งที่ เหมาะสมแล้ว Portfolio ใหม่ที่ น าเสนอนั้ น อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงชื่ อกองทุ น เพื่ อความ
เหมาะสมของสภาวะการลงทุนในปั จจุบนั และอนาคตด้วย
12. ปรับสมดุลของพอร์ตการลงทุนบ่อยแค่ไหน? เมื่อไหร่
- เบื้ องต้นกาหนดไว้ทุกๆ 6 เดื อน โดยจะเป็ นทุกเดือน ม.ค. และ ก.ค. แต่หากมีสถานการณ์ที่ส่งผล
กระทบกับพอร์ตการลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ จะมีการพิจารณาปรับสัดส่วนของพอร์ตเพิ่มเติมเป็ นกรณี
พิเศษ โดยจะมีการแจ้งให้ลกู ค้าทราบโดยทันที
13. สร้างแผนแล้วยังไม่ซื้อ สามารถเก็บแผนไว้ได้ม้ยั
- เก็บได้ 7 วันปฏิทิน หลังจากนั้นระบบจะลบทิ้ งอัตโนมัติ
14. หากเคยประเมินความเสี่ยงมาแล้ว สามารถเปลี่ยนได้หรือไม่
- หากลูกค้ามีการปรับความเสี่ยงของแผน ระดับความเสี่ยงในการลงทุน (CRR) ที่ลูกค้าเคยทาไว้น้ันจะ
ไม่ปรับ ซึ่งเมื่อลูกค้าไปซื้ อกองทุนผ่านช่องทางอื่นๆของธนาคาร ระดับความเสี่ยงในการลงทุ น (CRR)
ของลูกค้าจะยังคงเป็ นค่าเดิม จนกว่าลูกค้าจะมีการทาแบบประเมินฯใหม่ หรือมีการทบทวน เมื่อระดับ
ความเสี่ยงครบกาหนด (2ปี )
15. กรณีเลือกลงทุนรายเดือน หากต้องการหยุดการลงทุนบางเดือน สามารถทาได้หรือไม่?
- การหยุดลงทุนบางเดือนสามารถทาได้ดว้ ยตนเองโดยเข้าที่ K PLUS > ลงทุน > Wealth PLUS > ปรับ
แผนการลงทุ น > ยกเลิกการลงทุ นรายเดื อน เมื่อระบบแจ้งว่าท ารายการสาเร็จ ให้คุณลูกค้า เข้าไปที่
K PLUS > ลงทุ น > Wealth PLUS > ปรับแผนการลงทุ น >ปรับเงินลงทุนรายเดื อน> เลือกวันที่ ตอ้ งการ
ตัดเงิน > เลือกเดือนที่ตอ้ งการเริ่มต้นและสิ้ นสุด
16. หากต้องการลงทุนเพิ่มสามารถทาได้หรือไม่
- สามารถทาได้ จะลงทุนเมื่อไหร่ก็ได้ โดยมีขน้ั ตา่ ในการลงทุน 1,000 บาท
กรณี ลงทุ น เดื อน ธ.ค. หรือ มิ.ย. อาจต้องแนะน าลูก ค้าว่า เดื อนหน้าจะมีก าร Rebalance แล้ว หาก
สามารถชะลอการลงทุนได้ ก็อาจลดต้นทุนค่าธรรมเนี ยมในการซื้ อขายสับเปลี่ยนได้
17. หากต้องการขายคืนระหว่างทางสามารถทาได้หรือไม่
- สามารถขายได้ผ่านช่องทาง K PLUS เท่านั้ น เนื่ องจากต้องมีการขายเป็ นสัดส่วน port ที่จะไม่ทาให้
สัดส่วน port ที่เหลืออยูเ่ พี้ ยนไปจากเดิม

18. หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของบริการ Wealth PLUS มีช่องทางติดต่อใดบ้าง
- ติดต่อ K-Contact Center 02 8888888 กด 4 กด 1

