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Wealth PLUS: FAQs 

1. บริการของ Wealth PLUS คืออะไร 

- คือบริการแนะน าและบริหารจดัการการลงทุนในกองทุนรวมแบบอตัโนมติั เหมาะส าหรบัผูท่ี้สนใจลงทุนระยะยาว มี

เป้าหมายในการลงทุนท่ีชดัเจน โดยมีบริการครอบคลุมดงัต่อไปน้ี 

1.1 เลือกกองทุนใหอ้ตัโนมติั ตามแผนการลงทุนท่ีคุณไดย้ืนยนัไว ้ 

1.2 เปิดบญัชีลงทุนผ่านแอป Wealth PLUSไดเ้ลย (Paperless) 

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

1.4 วางแผนการลงทุนโดยกองทุนแนะน า ท่ีมีความเหมาะสมกบัแต่ละระดบัความเสี่ยงแผน 

1.5 ซ้ือ-ขายกองทุน ดว้ยบริการ Wealth PLUS บน KPLUS 

1.6 ลงทุนรายครั้ง ครั้งแรกเริ่ม 1,000 บาท ครั้งถดัไปเริ่ม 500 บาท 

1.7 ลงทุนรายเดือน เริ่มตน้ 500 บาท 

1.8 ปรบัสดัส่วนการลงทุน อย่างน้อย ทุก 3 เดอืน  
1.9 ช่วยตติดามผลการด าเนินงานและคอยใหค้ าแนะน าหากแผนการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

2. ท าความรูจ้กั New Model การบริหารความเสี่ยงแบบใหม่ของ Wealth PLUS 

Wealth PLUS Model ใหม่ มีกลไกบริหารความเสี่ยงท่ีดีข้ึน เหมาะกับสถานการณ์ท่ีผันผวน ตัวอย่างเช่น กรณีผลการ

ด าเนินงานของกองทุนติดลบเกินกวา่ค่าท่ีก าหนด (นับจากวนัท่ี Rebalance) ระบบจะท าการปรบัสดัส่วนกองทุนไปยงั

สินทรพัยท่ี์มีความเสี่ยงต า่ เพื่อป้องกนัไม่ใหก้องทุนติดลบมากกวา่ค่าท่ีก าหนด (ก าหนดค่าติดลบสูงสุดต่างกนัในแต่ละ

ระดบัความเสี่ยงแผน) และเมื่อเริ่มไตรมาสใหม่ จะมีการรีวิวสถานการณก์ารลงทุน และระบบจะปรบัสดัส่วนการลงทุน

ตามความเหมาะสมโดยอาจกลบัไปกระจายการลงทุนในแต่ละสินทรพัยต์ามปกติ เพื่อสรา้งโอกาสรบัผลตอบแทนท่ีมาก

ข้ึน 

 

ดว้ย model ใหม่ดงักล่าว ในชว่งตลาดขาลง กองทุน Wealth PLUS สามารถช่วยลูกคา้ควบคุมผลขาดทุนไม่ใหม้ากเกิน

กวา่ท่ีก าหนด และมาพรอ้มกบัการกระจายความเสี่ยงอยา่งเหมาะสม พรอ้มเผชิญกบัตลาดท่ีผนัผวนในอนาคต 

 

กราฟตวัอยา่งแสดงการท างาน 
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3. ผลตอบแทนกลบัมาเป็นบวกทุกความเสี่ยงหลงัระบบท าการปรบัสดัส่วนกองทุนอตัโนมตัิ เป็นอยา่งไรบา้ง 

• ช่วงท่ีผ่านมาตลาดมีความผนัผวน ระบบจึงมีการคดัเลือกกองทุนและกระจายการลงทุนไปในหลากหลาย

สินทรพัยม์ากกวา่เดิม ส่งผลใหผ้ลตอบแทนปรบัตวัเป็นบวกในแผนการลงทุนทุกระดบัความเสีย่ง 

กราฟแสดง Portfolio Performance ตั้งแต ่Rebalance 

บริการปรบัสดัสว่นกองทุน ส่งผลใหแ้ผนการลงทุนเป็นบวกทุกระดบัความเสี่ยง 

 

หมายเหตุ : ขอ้มูล จาก KAsset ตั้งแต่ 13/6/65 - 26/8/65 

 

 

4. หากตอ้งการใชบ้ริการ Wealth PLUS ท าอยา่งไร 

- หากมี KPLUS อยูแ่ลว้ สามารถกดเขา้ปุ่ ม ธุรกรรม ใส่รหสัผ่าน และเลือก ปุ่ มลงทุน และเลือก Wealth PLUS และเริ่ม

สรา้งแผนไดเ้ลย 

 

5. หากไม่เคยมีบญัชีกองทุนกบัธนาคารจะใชง้าน Wealth PLUS ไดห้รือไม่ 

- สามารถใชง้าน Wealth PLUS ได ้หากมี K PLUS อยู่แลว้ สามารถกดเขา้ปุ่ ม ธุรกรรม ใส่รหัสผ่าน และเลือก ปุ่ ม

ลงทุน และเลือก Wealth PLUS และเริ่มสรา้งแผนไดเ้ลย 

 

6. บริการ Wealth PLUS ตอ้งเริ่มตน้ลงทุนเท่าไหร่ ก่ีบาท 

- ลงทุนครั้งแรกขั้นต า่ 1,000 บาท /ลงทุนรายเดือนอตัโนมติั DCA ครั้งถดัไปขั้นต า่ 500 บาท (ถา้มี) 
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7. บริการ Wealth PLUS มีค่าธรรมเนียมใดบา้ง และ คิดค่าธรรมเนียมอยา่งไร 

- มีค่าธรรมเนียมของกองทุน ตามปกติซ่ึงจะเป็นตามท่ีระบุในหนังสือชี้ ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั (Fund Fact Sheet) 

ของแต่ละกองทุน โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมอื่นเพิ่มเติม 

 

8. การลงทุนแบบมัง่คัง่กบัแบบการลงทุนตามเป้าหมายตา่งกนัอยา่งไร 

- ลงทุนแบบมีเป้าหมาย คือ การเก็บเงินกอ้นเพื่อจุดประสงค์ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงเฉพาะ เช่น ดาวน์บา้น, ซ้ือรถ, 

แต่งงาน ซ่ึงจะตอ้งตั้งเป้าหมายว่าจะตอ้งการเก็บเงินจ านวนเท่าไหร่ โดยสามารถลงทุนเริ่มตน้ไดจ้ านวนเท่าใด (เงิน

กอ้น/ รายเดือน) จากน้ันระบบจะแนะน ากองทุนท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายและความเสี่ยงของผูล้งทุน และประมาณ

การณร์ะยะเวลาในการออมเป็นเท่าใด  

- ส่วนลงทุนแบบมัง่คัง่ คือ การออมเงินไปเรื่อยๆ เพื่อมุ่งหวงัผลตอบแทนท่ีสูงกวา่เงินฝาก 

 

9. การค านวนผลตอบแทนส าหรบัการสรา้งแผน ค านวณอยา่งไร 

- ระบบค านวณผลตอบแทนทคาดหวงัมาจากการวิเคราะหข์อ้มูลราคายอ้นหลงัของกองทุนแต่ละตวัแลว้น ามาค านวณ

รวมกนักบัผลการวิเคราะหส์ภาพเศรษฐกิจในอนาคตจากผูจ้ดัการกองทุน 

 

10. Wealth PLUS กบั Fund Manager แตกตา่งกนัอยา่งไร 

- Wealth PLUS การลงทุนในกองทุน ท่ีระบบอจัฉริยะของ Wealth PLUS คดัเลือกสินทรพัย ์และจดัสดัส่วนการลงทุนให ้

- Fund Manager การลงทุนในกองทุน ท่ีผูจ้ัดการกองทุนวิเคราะห์ และจัดสัดส่วนการลงทุน ใหเ้หมาะสมกับระดับ

ความเสี่ยงของผูล้งทุน 

 

11. การปรบัสดัส่วนการลงทุน คืออะไร 

- เมื่อถึงรอบการปรบัสัดส่วนการลงทุน จะมีการปรบัสัดส่วนของสินทรัพยท่ี์กองทุนแนะน าไปลงทุนไว ้เพื่อเป็นการ

ควบคุมระดับความเสียงแผนการลงทุนใหย้งัอยู่ในระดับความเสี่ยงเดิม และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ตลาด ณ 

ขณะน้ัน - กองทุนจะท าการปรบัสดัส่วนการลงทุนไม่สามารถยกเลิกได ้

 

12. การปรบัสดัส่วนการลงทุนท างานอยา่งไร 

- เมื่อถึงระยะเวลาท่ีก าหนดไวบ้ริการ Wealth PLUS จะปรบัสดัส่วนการลงทุนของสินทรพัยท่ี์กองทุนแนะน าไปลงทุนให้

เป็นไปตามสภาวะตลาดเพื่อใหไ้ดค้วามเสี่ยงท่ีเหมาะสม โดยเป็นการซ้ือ/ขาย/สับเปลี่ยน ของกองทุนท่ีอยู่ในสัดส่วน

การลงทุนภายในกองทุน Wealth PLUS ไม่ใช่การซ้ือ/ขาย/สับเปลี่ยน กองทุน Wealth PLUS โดยตรง ซ่ึงการปรับ

สัดส่วนการลงทุนน้ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อการซ้ือ/ขาย/สับเปลี่ยน ของแผนการลงทุน ท าใหนั้กลงทุนสามารถท า

รายการซ้ือ/ขาย/สบัเปลี่ยนไดต้ามปกติ 

 

13. ปรบัสดัส่วนการลงทุนอตัโนมตัิบ่อยแค่ไหน? เม่ือไหร่ 

- อย่างน้อยทุก 3 เดือน ส าหรบัแผนแบบใหม่ แต่หากมีสถานการณท่ี์ส่งผลกระทบกบัการลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั จะมี

การพิจารณาปรบัสดัส่วนการลงทุนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ โดยจะมีการแจง้ใหลู้กคา้ทราบโดยทนัที 

 

14. สรา้งแผนแลว้ยงัไม่ซ้ือ สามารถเก็บแผนไวไ้ดม้ั้ย 

- เก็บได ้7 วนัปฏิทิน หลงัจากน้ันระบบจะลบท้ิงอตัโนมติั 
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15. หากตอ้งการเปลี่ยนระดบัความเสี่ยงแผนท าไดห้รือไม่   

- เน่ืองจากในระหว่างการลงทุนลูกคา้อาจตอ้งการเพิ่มหรือลดระดับความเสี่ยงของแผนการลงทุนในบางช่วงเวลา 

Wealth PLUS จึงมี Function ใหลู้กคา้สามารถปรบัเปลี่ยนระดับความเสี่ยงของแผนการลงทุนดว้ยตนเองไดอ้ย่างไม่มี

ขอ้จ ากดั ทั้งดา้นจ านวนครั้งและระยะเวลาการลงทุน 

 

16. เม่ือก าหนดเงินลงทุน และ เงินลงทุนรายเดือนเสร็จแลว้จะตดัเงินเงินเลยหรือไม่ จะตดัเงินเม่ือไร 

- เงินลงทุนครั้งแรกตดัเลยทนัที 

- แต่เงินลงทุนรายเดือน (DCA) จะถูกตัดในเดือนถัดไป เช่น ณ วนัท่ี 14 กนัยายน ลูกคา้เลือกวนัตดัเงิน DCA ไวเ้ป็น 

ตดัทุกๆ วนัท่ี 25, เงินลงทุนรายเดือน(DCA) จะถูกตดัวนัท่ี 25 ตุลาคม ไม่ใช่ 25 กนัยายน 

- กรณีเปลี่ยนแปลงวนัตั้งตดั DCA จะมีผลในเดือนถดัไป 

 

 

17. กรณีเลือกลงทุนรายเดือน หากตอ้งการหยุดการลงทุนบางเดือน สามารถท าไดห้รือไม่? 

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

ยกเลิกการลงทุนรายเดือน เมื่อระบบแจง้ว่าท ารายการส าเร็จ ใหคุ้ณลูกคา้ เขา้ท่ี K PLUS > ลงทุน > Wealth PLUS > 

ปรบัแผนการลงทุน >ปรบัเงินลงทุนรายเดือน> เลือกวนัท่ีตอ้งการตดัเงิน > เลือกเดือนท่ีตอ้งการเริ่มตน้และสิ้ นสุด   

 

18. หากตอ้งการขายคืนระหว่างทางสามารถท าไดห้รือไม่ 

- สามารถขายไดผ้่านช่องทาง Wealth PLUS บน KPLUS เท่าน้ัน 

 

19. หากตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมของบริการ Wealth PLUS มีช่องทางติดตอ่ใดบา้ง 

- ติดต่อ K-Contact Center 02 8888888 กด 4 กด 1 หรือ KA Contact Center 02-6733888 กด 1 

 

 


