
                                                                                                                  

K-Cyber Invest: FAQs 
 
Q: K-Cyber Invest คืออะไร? 
A:  บริการด้านการลงทนุจาก บลจ.กสกิรไทย ความสะดวกสบายอีกก้าวหนึ�งของการลงทนุ ด้วยระบบการทํารายการผา่น
อินเทอร์เน็ต พร้อมมั�นใจยิ�งขึ 'นด้วยระบบรักษาความปลอดภยัของข้อมลูที�ได้มาตรฐานระดบัสากล 
 
Q: รายการที�สามารถทาํได้ผ่านบริการ K-Cyber Invest มีอะไรบ้าง 
A: ผู้ลงทนุสามารถทํารายการตา่งๆ ผา่น K-Cyber Invest ได้ ดงันี '  

• ตรวจสอบสถานะการลงทนุ ผา่นเมน ูพอร์ตการลงทนุ โดยมีการสรุปข้อมลู แบง่เป็นสว่นตา่งๆ ดงันี ' 
      - สรุปพอร์ตการลงทนุ ตามประเภทสนิทรัพย์ที�ได้ลงทนุ 
      - แสดงพอร์ตลงทนุแนะนําตามความระดบัความเสี�ยงที�รับได้  ซึ�งสามารถเลอืกนําไปปรับใช้หรือปรับสดัสว่นการลงทนุ
ตามประเภทสนิทรัพย์ให้เหมาะสมกบัระดบัความเสี�ยงของตนเองได้ 
      - ข้อมลูเปรียบเทียบผลตอบแทนเฉลี�ยย้อนหลงัของพอร์ตการลงทนุของตนเองกบัพอร์ตการลงทนุที�แนะนํา 
      - ข้อมลูการลงทนุ  ซึ�งจะแสดงข้อมลูทั 'งในสว่นของหนว่ยลงทนุคงเหลอื มลูคา่เงินลงทนุ ต้นทนุเฉลี�ย พร้อมทั 'งบอกกําไร
ขาดทนุในรูปของจํานวนเงิน (บาท) และ %  ตามแตล่ะกองทนุที�ได้ลงทนุไว้ 
      - ข้อมลูแสดงผลตอบแทนเฉลี�ยย้อนหลงัจากมลูคา่เงินลงทนุรวม 

• ซื 'อหนว่ยลงทนุ  สามารถชําระคา่ซื 'อหนว่ยลงทนุผา่นการหกับญัชีธนาคาร ซึ�งสามารถเลอืกสมคัรให้หกับญัชีธนาคารได้หลาย
แหง่ อาทิ ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และธนาคารทหารไทย ทั 'งยงั
สามารถเลอืกวนัทํารายการซื 'อหนว่ยลงทนุลว่งหน้าได้อีกด้วย  

นอกจากนี ' สาํหรับกองทนุ LTF/RMF สามารถเลอืกชําระผา่นบตัรเครดิตกสกิรไทยได้ 

• ขายหนว่ยลงทนุ สามารถทําการขายคนืกองทนุทั�วไป และกองทนุ LTF/RMF ที�ได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีได้ 
- กองทนุรวมทั�วไปสามารถเลอืกขายคืนแบบลว่งหน้าครั 'งเดียวหรือทําขายคืนลว่งหน้าหลายครั 'ง (แผนการลงทนุ)ได้ 
- LTF และ RMF สามารถเลอืกขายคืนเพื�อซื 'อกองทนุที�เคยซื 'อ หรือกองทนุที�ไมเ่คยซื 'อภายในบลจ.กสกิรไทยได้ และ

สามารถขายคืนเพื�อโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร 

• สบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ สามารถเลอืกกองทนุที�ต้องการสบัเปลี�ยนได้ทั 'ง กองทนุรวมทั�วไป กองทนุ LTF และ RMF 

• เปิดกองทนุใหม ่สามารถที�จะเปิดกองทนุใหมที่�ยงัไมเ่คยซื 'อมาก่อน พร้อมกนักบัทํารายการซื 'อหรือสบัเปลี�ยนเข้ากองทนุใหม่
ได้ในวนัเดียวกนั และสามารถเลอืกรับสมดุบญัชีกองทนุที�ธนาคารกสกิรไทยทกุสาขา หรือ บลจ.กสกิรไทยได้  

• ค้นหากองทนุรวม (Fund Navigator) เพื�อสะดวกในการค้นหากองทนุได้อยา่งงา่ยดายมากยิ�งขึ 'น ผา่นตวัช่วย 4 ทางเลอืก คือ  
- ค้นหาตามเป้าหมายการลงทนุ 
- ค้นหาตามประเภทสนิทรัพย์ 
- ค้นหาโดยการทํา Quiz  
- ค้นหาโดยการเลอืกตามเงื�อนไขตา่งๆ หรือ ค้นหาตามชื�อกองทนุ 

• D.I.Y Target Fund   สามารถกําหนดเป้าหมายการลงทนุจากต้นทนุเฉลี�ย  และกําหนดเป้าหมายจากราคาลา่สดุ(NAV) เพื�อ
ช่วยเหลอืผู้ลงทนุในการวางแผนให้บรรลเุป้าหมายทางการเงินโดยทั 'งสองวิธีจะแจ้งเตือนผา่นทางemail เมื�อถงึเป้าหมายที�
กําหนดไว้  



                                                                                                                  

• NAV Alert  สามารถกําหนดเป้าหมายตามมลูคา่หนว่ยลงทนุได้  เมื�อมลูคา่หนว่ยลงทนุถงึเป้าหมายตามที�กําหนดไว้ จะได้รับ
การแจ้งเตือนทาง e-mail 

• SMS Alert  เมื�อสมคัรบริการ จะได้รับ SMS แจ้งเมื�อมีการจดัสรรรายการซื 'อ ขาย สบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ  แจ้งการขายคืน
อตัโนมตัิ พร้อมทั 'งแจ้งจดัสรรเงินปันผลรับ ซึ�งสามารถสมคัรได้โดยไมต้่องเสยีคา่บริการใดๆ  

• บริการวางแผนการลงทนุลว่งหน้า สามารถวางแผนการซื 'อ ขาย และสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุลว่งหน้า พร้อมทั 'งสามารถเลอืก
ความถี�ในการทํารายการลว่งหน้าได้ด้วยตนเอง ทั 'งรายสปัดาห์ รายเดือน และรายปี โดยสามารถระบวุนัเริ�มต้น และวนัสิ 'นสดุ
ของแผนการลงทนุของคณุได้ โดยระบบจะมกีารแจ้งเตอืนผา่นอีเมล์ของคณุ ในวนัทําการก่อนหน้าที�จะทํารายการตามความ
ประสงค์  

• บริการทางทะเบียน สามารถแก้ไขที�อยูปั่จจบุนัและแก้ไขการหกัภาษี ณ ที�จา่ยเงินปันผลผา่นระบบได้ โดยมีผลการ
เปลี�ยนแปลงทนัที ทั 'งยงัสามารถเพิ�มบญัชีกองทนุตั 'งแตว่นัแรกที�เปิดบญัชีได้เลย รวมถงึการขอหนงัสอืรับรองฯตา่งๆเช่น 
หนงัสอืรับรองการซื 'อกองทนุรวมเพื�อการเลี 'ยงชีพและกองทนุรวมหุ้นระยะยาว 

• สรุปการลงทนุในกองทนุ LTF/RMF เพิ�มประสทิธิภาพในการลงทนุ สาํหรับ Tax Saver โดยเฉพาะ ด้วยการรวบรวม
รายละเอียดการลงทนุในกองทนุ LTF/RMF ย้อนหลงัให้ทกุปี พร้อมแจ้งยอดหนว่ยลงทนุที�ครบอายกุารถือครองตามเงื�อนไข
ของกรมสรรพากร และต้นทนุเฉลี�ยของการลงทนุ คลกินี 'คลกิเดียว ก็คํานวณได้แล้ววา่ปีนี 'ควรลงทนุเพิ�มอีกเทา่ไหร่ หรือ เงิน
ลงทนุก้อนไหนสามารถขายคืนได้แล้ว 

• แจ้งวนัครบกําหนดอายกุองทนุ เพิ�มความแมน่ยําในการวางแผนการลงทนุ ด้วยเมนทีู�เอาใจผู้ลงทนุกองทนุตราสารหนี 'แบบมี
อายโุครงการ ที�บอกวนัครบอายขุองกองทนุลว่งหน้า เพื�อให้คณุวางแผนการเงินได้อยา่งตอ่เนื�อง 

 
Q: ต้นทุนเฉลี�ยที�แสดงใน K-Cyber Invest มีวิธีการคาํนวณอย่างไร 
A:  การคดิต้นทนุเฉลี�ยที�แสดงใน K-Cyber Invest มีวิธีการคิด ดงันี ' 

• ต้นทนุเฉลี�ยจะเปลี�ยนไปทกุครั 'งที�มีการซื 'อเพิ�มหรือสบัเปลี�ยนเข้า แตถ้่าเป็นรายการขายคืนหรือสบัเปลี�ยนออกต้นทนุ
เฉลี�ยจะไมเ่ปลี�ยนแปลง ยกเว้นกองทนุ LTF  

• สาํหรับกองทนุที�คิดคา่ธรรมเนียม Front End Fee นั 'นเป็นต้นทนุที�รวมคา่ธรรมเนียมดงักลา่วเข้าไปด้วยแล้ว 

• ต้นทนุเฉลี�ยเกิดจากการเฉลี�ยต้นทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุ ๆ ครั 'งที�มีรายการซื 'อหรือรายการสบัเปลี�ยนเข้าโดยใช้วิธีตาม
หลกัสากลเทา่นั 'น  ยกเว้นกองทนุ LTF  และรายการที�แสดงดงักลา่วจะไมต่รงตามนโยบายกองทนุบางกองทนุ เช่น  
1. กองทนุประเภทกองทนุรวมหุ้นระยะยาวหรือ LTF ที�ใช้วิธีเข้ากอ่นออกก่อน (FIFO) ในการคาํนวณต้นทนุที�แสดงใน
หนงัสอืรับรองการซื 'อ/โอน/ขายหนว่ยลงทนุ  
2. กองทนุรวมเพื�อการเลี 'ยงชีพ (RMF) ที�แบง่การคํานวณต้นทนุเฉลี�ยในหนงัสอืรับรองการซื 'อ/โอน/ขายหนว่ยลงทนุ
ออกเป็นยอดก่อน 1 มีนาคม 2551 และตั 'งแต ่1 มีนาคม 2551  
3. ไมไ่ด้ใช้ในการคิดคาํนวณรายการขายคืนอตัโนมตัิ (Auto Redemption) ของกองทนุ K-STAR และ กองทนุ K-Life 
Style ทั 'งนี 'เนื�องจากกองทนุทั 'ง 3 ประเภทดงักลา่วข้างต้นนั 'นเป็นกองทนุที�มีนโยบายเฉพาะในการคดิคํานวณต้นทนุหรือ
รายการขายคืนอตัโนมตั ิ 

 
Q: จะทราบได้อย่างไรว่ากองทุนตราสารหนี ;แบบมีอายุโครงการจะครบอายุกองทุนใดวนัใด 
A: ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบวนัครบกําหนดอายกุองทนุได้ในระบบ K-Cyber Invest  
    โดยเลอืกเมน ู>> ข้อมลูการลงทนุสว่นตวั >> วนัครบกําหนดอายโุครงการ  
 



                                                                                                                  

Q: สามารถดขู้อมูลการลงทุน LTF /RMF ในระบบ K-Cyber Invest ได้หรือไม่ 
A: ผู้ลงทนุสามารถดขู้อมลูการลงทนุ LTF/RMF ได้   
 โดยเลอืกเมน ู>> ข้อมลูการลงทนุสว่นตวั >> สรุปการลงใน LTF หรือ สรุปการลงใน RMF 

Q: กองทุน IPO สามารถทาํการซื ;อผ่านระบบ K-Cyber Invest ได้หรือไม่ 
A:  สามารถซื 'อผา่นระบบ K-Cyber Invest ได้   โดยไปที�เมน ู“ซื 'อ” >> เลอืกเมน ู“ซื 'อกองทนุที�ไมเ่คยซื 'อ” >>    
เลอืกเลขที�บญัชีกองทนุ  >> เลอืกประเภทกองทนุ เป็น กองทนุที�เปิดขายครั 'งปรก (IPO) >> และเลอืกกองทนุ IPO ที�ต้องการซื 'อ 
 
Q: ลกูค้าที�สมัครใช้บริการ K Cyber Invest ซื ;อกองทุน สามารถให้หักบัญชีธนาคารอะไรได้บ้าง 
A:  สามารถเลอืกหกับญัชีจาก ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
และธนาคารทหารไทย  
 
Q: การหกับัญชีธนาคารเพื�อซื ;อหน่วยลงทุนของบริการ K-Cyber Invest จะต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ 
A: โดยปกติการหกับญัชีเงินฝากตา่งธนาคารจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียม แตข่ณะนี 'ทางบลจ.กสกิรไทยได้ออกคา่ใช้จา่ยสว่นนี 'ให้แก่ผู้
ลงทนุ และในอนาคตหากจะมกีารเรียกเก็บ ทาง บลจ.กสกิรไทยจะประกาศให้ทางผู้ลงทนุทราบ คะ่ 

Q: การซื ;อกองทุน LTF/RMF ด้วยบตัรเครดติกสกิรไทย ขั ;นตํ�าต้องซื ;อจาํนวนเท่าไหร่ 
A: 500 บาท 
 
Q: สามารถขาย LTF/RMF ผ่านทาง K-Cyber Invest ได้หรือไม่ 
A:  ผู้ลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุกองทนุ LT/RMFF ผา่น K-Cyber Invest ได้ในวนัและเวลาทําการ ซึ�งระบบจะแสดงจํานวน
หนว่ยลงทนุที�สามารถขายคืนได้ โดยได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษี  
 
Q: สามารถเข้าใช้งาน K-Cyber Invest ผ่านอุปกรณ์ใดได้บ้าง 
A: สามารถใช้งานได้ทั 'งผา่นทางคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และ Tablet ตา่งๆ ทั 'งนี 'จะขึ 'นอยูก่บัระบบปฏิบตัิการ และ browser ที�ใช้
งาน 
 
Q: ทาํไมเวลาเข้าระบบคลิกตกลงที�หน้าคาํเตือนแล้วไม่สามารถเข้าสู่ระบบ K-Cyber Invest ได้ 
A: ในปัญหาเบื 'องต้น เนื�องมาจากติด pop-up blocker ทําได้โดยปลดลอ็ค Pop-up  
เข้าเมน ูTools > Pop-up Blocker > Turn off Pop-up Blocker 
 
Q: ทาํไมไม่เห็นเมนู “ซื ;อกองทุนที�ไม่เคยซื ;อ” และเมนู “สับเปลี�ยนเข้ากองทุนที�ไม่เคยซื ;อ” ได้ในช่วงเสาร์ อาทติย์ 
A: ผู้ลงทนุไมส่ามารถซื 'อ/ สบัเปลี�ยนกองทนุใหมผ่า่นระบบ K-Cyber Invest ในชว่งเวลา 20:00 น. – 07:00 น. รวมถึงในช่วง
วนัหยดุทําการของบลจ.กสกิรไทยได้ 
 
Q: ทาํไมหน้าจอคอมพิวเตอร์ที�ใช้งาน จึงไม่สามารถแสดงข้อมูล K-Cyber Invest ได้ครบถ้วน เต็มหน้าจอ และสามารถ
แก้ไขปัญหานี ;ได้อย่างไร 
A: เบื 'องต้น อาจเกิดจากการตั 'งคา่ความละเอียดของหน้าจอ (Screen Resolution) ไว้ในคา่ที�ไมเ่หมาะสมที�สดุตอ่การใช้งาน K-
Cyber Invest เช่น มกีารตั 'งคา่ไว้ที� 800x600 pixels ดงันั 'น ให้ทําการปรับการตั 'งคา่ไว้ที� 1024x768 pixels เป็นต้นไว้   
 



                                                                                                                  

Q: บริการ K-Cyber Invest เพื�อให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบรูณ์แบบ ควรเข้าใช้งานด้วยเว็บเบราเซอร์ (Web 
Browser) อะไร 
A: แนะนําให้เข้าใช้งานด้วย Internet Explorer ตั 'งแต ่version 9.0, Chrome เวอร์ชั�น 35 ขึ 'นไป, Safari เวอร์ชั�น 5 ขึ 'นไป 
 หรือ Firefox เวอร์ชั�น 26 ขึ 'นไป 
 
Q: กรณีที�เข้าใช้งาน K-Cyber Invest ด้วย Internet Explorer 10  แล้วไม่สามารถกดปุ่มยนืยนั ในระหว่างการทาํรายการ
ได้ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร  
A: ปัญหาดงักลา่วเกิดจากการที� IE 10 ไมร่องรับฟังค์ชั�นการทํางาน Java Script บางอยา่งบน K-Cyber Invest  
ทั 'งนี ' สามารถแก้ไขปัญหาโดยเบื 'องต้นได้ โดยตั 'งคา่ IE10ให้อยูใ่นโหมด Compatibility View ตามขั 'นตอนดงันี ' 
      เปิดโปรแกรม IE10 >> คลกิเมน ูTools (จาก Toolsbar ด้านบนของหน้าจอ) >> คลกิ Compatibility View Settings >> จะมี
หน้าตา่งขึ 'นมา ให้คลกิเลอืก Display all websites in Compatibility View 
     หรือ  เปิดโปรแกรม IE10 >> เข้าหน้าจอ Login ของ K-Cyber Invest (ยงัไมต้่องทําการ Login) >> คลกิที�รูปกระดาษขาด 
(ด้านขวามือบนของหน้าจอ) ซึ�งเป็นการตั 'งคา่ Compatibility View   
 
Q: ทาํไมเข้าใช้งาน K-Cyber Invest ผ่าน iPad หรือ iPhone ไม่สามารถเลื�อน Scroll Barได้ 
A: เนื�องจาก iPad หรือ iPhone มีฟังก์ชั�นการทํางานแตกตา่งจากอปุกรณ์อื�นๆ ดงันั 'นเพื�อให้สามารถดขู้อมลูตา่งๆได้นั 'น สามารถ
ทําได้ได้โดยใช้ 2 นิ 'วสมัผสัที�หน้าจอ ในตาํแหนง่ที�ต้องการเลื�อน Scroll Bar  
 
 

 
 
    


