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Wealth PLUS: FAQs 

 

1. บริการของ Wealth PLUS คืออะไร 

- คือบริการแนะน าและบริหารจดัการการลงทุนในกองทุนรวมแบบอัตโนมติั เหมาะส าหรบัผูท่ี้สนใจ

ลงทุนระยะยาว มีเป้าหมายในการลงทุนท่ีชดัเจน โดยมีบริการครอบคลุมดงัต่อไปน้ี 

1.1 จดัพอรต์เลือกกองทุนใหอ้ตัโนมติั ตามแผนการลงทุนท่ีคุณไดย้ืนยนัไว ้

1.2 เปิดบญัชีลงทุนผ่านแอปWealth PLUSไดเ้ลย (Paperless) 

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

1.4 วางแผนการลงทุนตามความเส่ียงท่ียอมรบัได ้

1.5 ซ้ือ-ขาย กองทุนผ่านApp K+ 

1.6 ลงทุนรายเดือน เร่ิมตน้ 500 บาท 

1.7 ลงทุนรายครั้ง ครั้งแรกเร่ิม 1,000 บาท ครั้งถดัไปเร่ิม 500 บาท 

1.8 ปรบัสมดุลพอรต์การลงทุนอตัโนมตั ิ(Auto Rebalance) 
 

2. ปรบัสมดุลพอรต์การลงทุนอตัโนมตัิ (Auto Rebalance) หากตอ้งการใชบ้ริการ Wealth PLUS ท า

อยา่งไร 

- หากมี KPLUS อยู่แลว้ สามารถกดเขา้ปุ่ม ธุรกรรม ใส่รหสัผ่าน และเลือก ปุ่มลงทุน และเลือกWealth 

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 

- ไม่มีค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม จะมีค่าธรรมเนียมการซ้ือ ขาย และ สบัเปล่ียนตามปกติ เช่นเดียวกนักบั

การลงทุนในกองุนเด่ียว โดยค่าธรรมเนียมระบุตามหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคัญ (Fund Fact 

Sheet) ของแต่ละกองทุน 
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6. การลงทุนแบบมัง่คัง่กบัแบบการลงทุนตามเป้าหมายต่างกนัอยา่งไร 

- ลงทุนแบบมีเป้าหมาย คือ การเก็บเงินกอ้นเพ่ือจุดประสงคใ์นเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเฉพาะ เช่น ดาวน์บา้น, 

ซ้ือรถ, แต่งงาน ซ่ึงจะตอ้งตั้งเป้าหมายว่าจะตอ้งการเก็บเงินจ านวนเท่าไหร่ โดยสามารถลงทุนเร่ิมตน้ได้

จ านวนเท่าใด (เงินกอ้น/ รายเดือน) จากน้ันระบบจะแนะน าพอร์ตการลงทุน และประมาณการณ์

ระยะเวลาในการออมเป็นเท่าใด ส่วนลงทุนแบบมัง่คัง่ คือ การออมเงินไปเร่ือยๆ เพื่อมุง่หวงัผลตอบแทน

ท่ีสูงกวา่เงินฝาก 

 

7. การค านวนผลตอบแทนส าหรบัการสรา้งแผนโดยใช ้AI ท างานอยา่งไร 

- ระบบ AI ท างานโดยการค านวณผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมาจากการวิเคราะหข์อ้มูลราคายอ้นหลงัของ

กองทุนแต่ละตัวแล้วน ามาค านวณรวมกันกับผลการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจในอนาคตจาก

คณะกรรมการ การลงทุนของธนาคารเพ่ือใชค้ านวณผลตอบแทนคาดหวงั 

 

8. Wealth PLUS กบั Fund Manager แตกตา่งกนัอยา่งไร 

- Wealth PLUS เป็นการจดัพอรต์โดยใชก้องทุนหลายกองมาช่วยกระจายความเส่ียงและถ่วงดุลกนัเอง 

เมื่อซ้ือไปแลว้ลูกคา้จะเห็นกองทุนหลายตัวใน Port ซ่ึงแผนแต่ละแผนอาจได ้Port ท่ีมีสดัส่วนกองทุนท่ี

ต่างกันแมจ้ะมีระดับ CRR เท่ากัน แลว้แต่ความเหมาะสม โดยเมื่อครบระยะเวลาระบบจะด าเนินการ 

Auto Rebalance เพ่ือปรบัให ้Port ใหย้งัคงมีความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ีไดเ้ลือกไว ้

- Fund Manager เป็นการลงทุนเป็น Port ผ่านกองทุนผสม K-FIT เพียงกองเดียว โดย K-FIT จะน าเงิน

ไปลงทุนผ่านกองทุนอ่ืนๆ ผ่านหลกัการกระจายความเส่ียงเพ่ือสรา้งเป็น Port โดยผูจ้ดัการกองทุน K-

FIT จะพิจารณาปรบัเปล่ียนกองทุนท่ี K-FIT ไปลงทุน ทุกๆ 3 เดือน  

 

9. Auto Rebalance คืออะไร 

- เมื่อถึงรอบการ Rebalance ระบบจะด าเนินการเปรียบเทียบ Port ปัจจุบนัของลูกคา้กบั Port แนะน า

ล่าสุดในปัจจุบนั วา่มีความจ าเป็นตอ้งปรบัสดัส่วนหรือไม ่เพ่ือเป็นการควบคุมระดบัความเสียงพอรต์ให้

ยงัอยุใ่นระดบัความเส่ียงเดิม   

- ระบบจะท า Auto rebalance ใหอ้ตัโนมติัไมส่ามารถยกเลิกได ้

 

10. การปรบัพอรต์อตัโนมตั ิ(Auto Rebalance) ท างานอยา่งไร 

- เมื่อถึงระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้(6 เดือน) ระบบเปรียบเทียบ Port ปัจจุบัน และ Port ใหม่ แล้ว

ค านวณหาสดัส่วนเฉพาะส่วนท่ีเกินแลว้จึงด าเนินการสบัเปล่ียน ไมใ่ช่ขายหมดทั้ง Port แลว้ ซ้ือใหม ่
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11. สามารถเลือกไม่ยอมรบับริการปรบัพอรต์อตัโนมตั ิ(Auto Rebalance) ไดห้รือไม่ 

- ขณะน้ีระบบไม่อนุญาตใหลู้กคา้สามารถเลือกไม่รบัการ Rebalance ได ้เน่ืองจากการ Rebalance น้ัน 

นอกจากจะเป็นช่วยให ้port ปัจจุบันของลูกคา้ท่ีอาจมีค่าความเส่ียงท่ีสูงหรือต า่เกินไปกลับมาเป็นค่า

ความเส่ียงท่ีเหมาะสมแลว้ Portfolio ใหม่ท่ีน าเสนอน้ันอาจมีการเปล่ียนแปลงช่ือกองทุนเพ่ือความ

เหมาะสมของสภาวะการลงทุนในปัจจุบนัและอนาคตดว้ย 

 

12. ปรบัสมดุลของพอรต์การลงทุนบ่อยแค่ไหน? เม่ือไหร ่

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

กระทบกบัพอรต์การลงทุนอย่างมีนัยส าคญั จะมีการพิจารณาปรบัสดัส่วนของพอรต์เพ่ิมเติมเป็นกรณี

พิเศษ 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 
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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   

 

17. หากตอ้งการลงทุนเพ่ิมสามารถท าไดห้รือไม่ 

- สามารถท าได ้จะลงทุนเมื่อไหร่ก็ได ้โดยมีขัน้ต า่ในการลงทุน 500 บาท 

กรณีลงทุนเดือน ธ.ค. หรือ มิ.ย. อาจตอ้งแนะน าลูกคา้ว่า เดือนหน้าจะมีการ Rebalance แลว้ หาก

สามารถชะลอการลงทุนได ้ก็อาจลดตน้ทุนค่าธรรมเนียมในการซ้ือขายสบัเปล่ียนได ้

 

18. หากตอ้งการขายคืนระหว่างทางสามารถท าไดห้รือไม่ 

- สามารถขายไดผ่้านช่องทาง K+ เท่าน้ัน เน่ืองจากตอ้งมีการขายเป็นสดัส่วน port ท่ีจะไมท่ าให ้สดัส่วน 

port ท่ีเหลืออยูเ่พ้ียนไปจากเดิม 

 

19. หากตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิของบริการ Wealth PLUS มีช่องทางตดิตอ่ใดบา้ง 

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

 

 


