FAQ – Smart Allocation Model (SAM)
การเปิ ดบัญชี
1. คุณสมบัติของผู้เปิ ดบัญชี
1.1 เป็ นบุคคลธรรมดา สาหรับผูม้ ีสญ
ั ชาติไทยเท่านัน้
1.2 มีอายุตงั้ แต่ 20 ปี ขนึ ้ ไป
1.3 มีขอ้ มูลบัตรประชาชนสาหรับกรอกเพื่อเปิ ดบัญชี
1.4 มีบญ
ั ชีและใช้งานโมบายแบงก์กิง้ ของธนาคารที่ให้บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทลั ผ่านแพลตฟอร์ม NDID
หรือ มีสาขาเคาน์เตอร์เซอร์วิสใน 7-Eleven ที่สามารถไปยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนได้
1.5 ไม่สามารถใช้กบั บัญชีรว่ มได้
2. เคยมีบัญชีกองทุนกับ บลจ.กรุ งศรีอยู่แล้ว สามารถนามาลงทุนกับ SAM ได้หรือไม่
ไม่ได้ ท่านจะต้องเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยกองทุนใหม่เท่านัน้ เพื่อให้การติดตามพอร์ตและสถานะการลงทุนเป็ นไป
ตามเป้าหมายที่ท่านได้เลือกไว้ โดยการเปิ ดบัญชีใหม่จะอยู่ในขั้นตอนภายหลังการทาแบบประเมินพอร์ตการลงทุนที่
เหมาะสม ซึ่งระบบ SAM และการเปิ ดบัญชีออนไลน์สามารถดาเนินการผ่าน @ccess mobile ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
3. สามารถสมัครใช้บริการ SAM ผ่านทางช่องทางใดได้บ้าง
ปั จจุบนั ระบบ SAM ให้บริการผ่าน @ccess Mobile เท่านัน้ ซึ่งท่านสามารถดาเนินการตามขัน้ ตอนเพื่อประเมิน
พอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายและเปิ ดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์ได้ทนั ทีตลอด 24 ชั่วโมง โดยภายหลังการเปิ ด
บัญชี ท่านจะต้องดาเนินการผูกบัญชีสาหรับชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนเพื่อดาเนินการลงทุนตามแผนที่ได้เลือกไว้
แผนการลงทุน
1. SAM มีกี่แผนการลงทุน
ปั จจุบนั ระบบ SAM มี 3 แผนการลงทุนหลัก คือ แผนตามเป้าหมาย, แผนเพื่อการเกษี ยณ และแผนแบบสูตร
สาเร็จ ภายใต้แต่ละแผนจะมีพอร์ตการลงทุนตามระดับผลตอบแทนที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล โดยจะขึน้ อยู่กับข้อมูลที่
ท่านระบุมา
2. สามารถสร้างแผนการลงทุนได้ทงั้ หมดกี่แผน
ท่านสามารถสร้างแผนการลงทุนได้ไม่จากัด อย่างไรก็ตาม การเริ่มลงทุนในแต่ละแผนจะต้องเปิ ดบัญชีกองทุน
ใหม่เพื่อให้การติดตามสถานะพอร์ตและเป้าหมายการลงทุนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ
3. สามารถแก้ไขประเภทแผนการลงทุนทีส่ ร้างไว้ได้หรือไม่
แก้ไขได้ โดยหากท่ า นยังไม่ ได้ด าเนิ น การเปิ ด บัญ ชี สามารถกดรู ป เครื่อ งหมาย

เพื่ อ แก้ไขประเภทหรื อ

รายละเอียดแผนการลงทุน แต่หากท่านเคยเปิ ดบัญชีหรือมีการลงทุนไปแล้วและต้องการเปลี่ยนแผนการลงทุน สามารถ
เข้าไปที่เมนู “ตัง้ ค่า” จากนัน้ เลือก “เปลี่ยนแผน” เพื่อประเมินแผนการลงทุนใหม่ โดยเมื่อเลือกแผนใหม่เรียบร้อย ระบบจะ
ดาเนินการแจ้งเตือนเพื่อให้ผลู้ งทุนกดดาเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เป็ นไปตามแผนใหม่ท่ที ่านเลือก

4. สามารถลบหรือยกเลิกแผนการลงทุนทีส่ ร้างไว้ได้หรือไม่
ปั จจุบนั ยังไม่สามารถลบหรือยกเลิกแผนการลงทุนได้ แต่สามารถแก้ไขประเภทแผนการลงทุนได้ โดยหากท่าน
ประสงค์ทจี่ ะเลิกการลงทุนแบบจัดสรรพอร์ตการลงทุนนี้ สามารถเลือกขายคืนทั้งหมด และหากต้องการลงทุน
ด้วยแผนการลงทุนเดิมนี้ในอนาคต ก็สามารถลงทุนได้ทันทีโดยไม่ต้องเปิ ดบัญชีกองทุนใหม่ อย่างไรก็ตาม
หากกรณีทบี่ ัญชีกองทุนดังกล่าวไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และไม่มีการทารายการเป็ นเวลานานติดต่อกันเกิน
1 ปี บริษัทสงวนสิทธิทจี่ ะปิ ดบัญชี ซึ่งท่านจะไม่สามารถใช้บัญชีดังกล่าวในการทารายการได้ในภายหลัง
การทารายการ
1. Cut-off time เป็ นอย่างไร
รอบการทารายการ คือ 12.00 น. หากท่านส่งคาสั่งการทารายการเข้ามาภายในเวลาดังกล่าว รายการจะมีผลใน
วันทาการนั้น และระบบจะดาเนินการตัดเงิน ณ สิน้ วันที่รายการมีผล หากมีบางกองทุนในแผนที่ตรงกับวันหยุดกองทุน
ระบบจะเลื่อนเฉพาะรายการของกองทุนดังกล่าวนั้นให้เป็ นวันทาการถัดไป โดยเงินลงทุนในส่วนที่ยงั ไม่ได้ทารายการจะ
แสดงเป็ นยอดเงินรอจัดสรรในหน้าพอร์ตการลงทุน
2. หากต้องการปรับสัดส่วนในบางกองทุนหรือทุกกองทุนในแผนด้วยตนเอง ลูกค้าสามารถดาเนินการได้
หรือไม่
ไม่สามารถทาได้ เนื่องจากระบบ SAM มีการจัดสัดส่วนนา้ หนักการลงทุนและหรือขายคืนเพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนการลงทุนที่ผลู้ งทุนได้เลือกไว้ ดังนัน้ ผูล้ งทุนจึงไม่สามารถกาหนดสัดส่วนของกองทุนต่างๆด้วยตนเองได้
3. ยอดเงินขัน้ ตา่ สาหรับการทารายการ
• ยอดซือ้ ขัน้ ต่า สาหรับการซือ้ ครัง้ แรก 10,000 บาท สาหรับการซือ้ ครัง้ ต่อไป 1,000 บาท (ยอดรวมทุกกองทุน)
• ยอดขายคืนขัน้ ต่า 1,000 บาท (ยอดรวมทุกกองทุน)
4. การชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน
การชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนจะต้องตัดผ่านบัญชีเงินฝากที่ได้ดาเนินการผูกบัญชีไว้แล้ วเท่านั้น โดยระบบไม่
รองรับการชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่นๆ เช่น บัตรเครดิต, การสแกนจ่ายด้วย QR, การแลกพอยต์บตั รเครดิต ฯลฯ
5. สามารถตัง้ แผนการลงทุนแบบประจาได้หรือไม่
สามารถทาได้ โดยผู้ลงทุนจะต้องลงทุนครัง้ แรกและได้รบั การจัดสรรหน่วยก่อน จากนั้นจึงจะสามารถสร้าง
แผนการลงทุนแบบประจาได้ โดยมียอดการลงทุนขัน้ ต่า 1,000 บาท และมีความถี่ของการทารายการแบบรายเดือนและ
รายสัปดาห์ให้เลือก ทัง้ นี ้ 1 พอร์ตการลงทุนจะสามารถตัง้ แผนการลงทุนแบบประจาได้เพียง 1 แผน

6. การขายคืนจะได้รับเงินคืนภายในกี่วัน

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนจะเป็ นไปตามรอบของแต่ละกองทุน ซึ่งโดยปกติจะไม่เกิน 5 วันทาการนับถัดจาก
วันทารายการโดยไม่นบั รวมวันหยุดต่างประเทศ โดยระบบจะทยอยนาเงินค่าขายคืนของแต่ละกองทุนเข้าบัญชีท่ีท่านระบุ
ไว้ตอนทารายการ
7. ค่าธรรมเนียมเป็ นอย่างไร
บริการจัดสรรพอร์ตการลงทุนนีไ้ ม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ ท่านยังคงต้องเสียค่าธรรมเนียม Front-end, Backend, Brokerage fee เช่นเดียวกับการซือ้ กองทุนปกติ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะยกเว้นค่าธรรมเนียม Switching fee ที่เกิด
จากการปรับสมดุลพอร์ตภายใต้บริการนี ้
8. สามารถยกเลิกรายการได้หรือไม่
สามารถยกเลิกรายการที่ยงั ไม่ถึงกาหนดเวลาสิน้ สุดการส่งคาสั่งซือ้ ขายได้ (cut-off time)
9. ทารายการได้ทชี่ ่องทางไหนบ้าง
บัญชีท่ีเปิ ดเพื่อบริการ SAM สามารถส่งคาสั่งทารายการได้เฉพาะช่องทาง @ccess Mobile ที่เมนูบริการ SAM
เท่านัน้
10. สามารถใช้บัญชี SAM ทารายการซือ้ ขาย สับเปลี่ยนกองทุนแบบเลือกกองทุนเองได้หรือไม่
ไม่ได้ กรณีท่ีตอ้ งการซือ้ ขาย สับเปลี่ยน กองทุนแบบเลือกกองทุนเอง ท่านจะต้องเปิ ดบัญชีใหม่เพื่อทารายการ
โดยสามารถเปิ ดบัญชีใหม่จากเมนูเปิ ดบัญชีในช่องทาง @ccess mobile
การจัดสรรพอร์ตการลงทุน
1. ระบบมีแนวทางการจัดสรรพอร์ตการลงทุนอย่างไร
หลักเกณฑ์ท่ใี ช้ในการจัดสัดส่วนการลงทุนคือการสร้างผลตอบแทนให้ได้ตามเป้าหมายมากที่สดุ บนความเสี่ยง
ของพอร์ตการลงทุนที่ต่าที่สดุ ซึ่งการคานวณความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนนัน้ จะพิจารณาจากความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เป็ นตัวแทนของมาตรวัดความเสี่ยง โดยกระบวนการคานวณนีจ้ ะเริ่มจากการกาหนดสินทรัพย์,
กองทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์, ข้อจากัดนา้ หนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ เพื่อให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของผู้
ลงทุน ซึ่งเป็ นการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี White Paper
2. ทาไมสัดส่วนการลงทุนเวลาทีม่ ีการลงทุนเพิม่ หรือขายคืน จึงไม่เป็ นไปตามสัดส่วนของพอร์ตแนะนา
การจัดสรรพอร์ตการลงทุนสาหรับการลงทุนเพิ่มหรือขายคืน จะใช้หลักการปรับสัดส่วนการลงทุนโดยใช้กระแส
เงินสด (Cash flow rebalancing) โดยจะพิจารณาขายสินทรัพย์ท่ีมีนา้ หนักการลงทุนมากกว่านา้ หนักการลงทุนที่แนะนา
(Overweight) หรือดาเนินการซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนที่มีนา้ หนักการลงทุนต่ากว่าการลงทุนที่แนะนา (Underweight)
เพื่อปรับนา้ หนักการลงทุนให้ใกล้เคียงแผนการลงทุนที่ผู้ลงทุนเลือกไว้ให้ได้มากที่สดุ
3. ระบบมีการติดตามพอร์ตการลงทุนอย่างไร
ทุกไตรมาส คณะกรรมการจะมีการวิเคราะห์เพื่อประเมินสภาวะตลาดและมุมมองการลงทุน เพื่อ ปรับเปลี่ยน
พอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลตอบแทนคาดหวังของผูล้ งทุน

ในระหว่างการลงทุน ระบบจะมีการติดตามพอร์ตการลงทุนของผูล้ งทุนอยู่เสมอ โดยทาการเปรียบเทียบนา้ หนัก
การลงทุนจริงของผูล้ งทุนแต่ละรายกับพอร์ตการลงทุนที่แนะนา โดยหากนา้ หนักการลงทุนจริงของผูล้ งทุนเบี่ยงเบนจาก
พอร์ตการลงทุนที่แนะนาอย่างมีนยั สาคัญ ระบบจะแจ้งเตือนว่าพอร์ตการลงทุนของผูล้ งทุนเข้าเกณฑ์ท่ีจะต้องมีการปรับ
สมดุลพอร์ตการลงทุน (Portfolio rebalancing) ซึ่งผูล้ งทุนจะต้องเป็ นผูก้ ดดาเนินการยอมรับหรือปฎิเสธการปรับสมดุล
พอร์ตด้วยตนเอง ระบบจึงจะดาเนินการต่อตามความประสงค์ท่ผี ลู้ งทุนแจ้งไว้
4. การปรับสมดุลพอร์ตคืออะไร และมีแนวทางอย่างไร
กระบวนการปรับสมดุลพอร์ตช่วยทาให้พอร์ตการลงทุนของผูล้ งทุนแต่ละรายมีความเหมาะสมและสามารถสร้าง
ผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายที่คาดหวังในระยะยาว โดยหลักเกณฑ์การปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน จะพิจารณาขาย
สินทรัพย์ท่มี ีนา้ หนักการลงทุนมากกว่านา้ หนักการลงทุนที่แนะนา (Overweight) และดาเนินการซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุน
ที่มีนา้ หนักการลงทุนต่ากว่าการลงทุนที่แนะนา (Underweight) เพื่อปรับนา้ หนักการลงทุนให้ใกล้เคียงแผนการลงทุนที่
ผูใ้ ช้บริการเลือกและยืนยันไว้ให้ได้มากที่สดุ
สาหรับวิธีการปรับสมดุลพอร์ต เมื่อผูใ้ ช้งานแจ้งความประสงค์ให้ระบบดาเนินการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน
ระบบจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุน KFCASH-A หรือกองทุนอื่นๆตามที่บริษัทฯกาหนด เมื่อ
การสับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทางสมบูรณ์แล้ว ระบบจะทาการสับเปลี่ยนจากกองทุน KFCASH-A ไปยังกองทุนปลายทาง
เพื่อให้สดั ส่วนการลงทุนใกล้เคียงกับพอร์ตการลงทุนแนะนามากที่สดุ
5. เงือ่ นไขการปรับสมดุลพอร์ตเป็ นอย่างไร
• มูลค่าพอร์ตการลงทุนขัน้ ต่า 5,000 บาท
• พอร์ตการลงทุนจะต้องไม่มีรายการที่รอจัดสรรหน่วย รวมถึงรายการที่รอดาเนินการค้างไว้
• นา้ หนักการลงทุนของแต่ละสินทรัพย์จะต้องแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนแนะนามากกว่าสัดส่วนที่กาหนด
หรือ นา้ หนักการลงทุนรวมของทุกสินทรัพย์จะต้องแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนแนะนามากกว่าสัดส่วนที่
กาหนด
• กรณี สัดส่วนในพอร์ตการลงทุนมีการเบี่ยงเบนจากพอร์ตการลงทุนแนะนาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาด จะต้องเว้นระยะจากการปรับสมดุลพอร์ตในรอบก่อนหน้า 30 วัน
6. สามารถตรวจสอบสถานะการลงทุนได้อย่างไร
ท่านสามารถเรียกดูรายงานสถานะการลงทุน ได้ดว้ ยตนเองผ่านเมนู SAM ใน @ccess Mobile ได้ตลอด 24
ชั่วโมง โดยจะมีขอ้ มูลเกี่ยวกับมูลค่าการลงทุนรวมในปั จจุบนั , ข้อมูลผลตอบแทน, ข้อมูลการลงทุนจริงของผูล้ งทุน เทียบ
กับสัดส่วนการลงทุนตามคาแนะนา นอกจากนี ้ ท่านยังสามารถเรียกดูประวัติการลงทุนย้อนหลัง เพื่อดูสถานะการทา
รายการต่างๆ และเรียกดูแผนภาพแสดงคาดการณ์การเติบโตของเงิ นลงทุนภายใต้พอร์ตการลงทุนคาดหวัง โดยสามารถ
ทดลองปรับข้อมูลต่างๆ เช่น เงินลงทุนต่อเดือน, อายุท่ีคาดว่าจะเกษี ยณ เพื่อพิจารณาว่าจะส่งผลต่อเงินลงทุนเป้าหมาย
อย่างไร

