
แบบค ำขอก ำหนดแผนกำรลงทนุอย่ำงสม ่ำเสมอ(Saving Plan)  

ช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน .................................................................................................................................................... วันที่ ............................................... 

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน   โทรศัพท์ ........................................ 
 มีความประสงค์ขอสมัครใช้บริการหักเงนิจากบัญชีเงนิฝาก เพื่อก าหนดแผนการซือ้หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิ
รำยละเอียดมีดงันี ้
1. ช่ือกองทนุ................................................................................................ จ ำนวนเงิน......................................... ลงทนุทกุวนัท่ี............................................ 
2. ช่ือกองทนุ................................................................................................ จ ำนวนเงิน......................................... ลงทนุทกุวนัท่ี............................................ 
3. ช่ือกองทนุ................................................................................................ จ ำนวนเงิน......................................... ลงทนุทกุวนัท่ี............................................ 
รายละเอียดการหักบัญชีเงนิฝากธนำคำร............................................................... สำขำ.................................................................... ประเภทบญัชี................................... 
                                                    ช่ือบญัชี................................................................................................................ เลขท่ีบญัชี................................................................... 
ช่วงเวลาของแผนการซือ้โดยอัตโนมัต ิ   เร่ิมต้นในงวดเดือน............................. พ.ศ......................... และสิน้สดุในงวดเดือน............................. พ.ศ.........................  
*จ ำนวนเงินลงทนุ ต้องไม่ต ่ำกว่ำ 1,000 บำทตอ่กองทนุ  
 มีความประสงค์ขอยกเลิกใช้บริการหักเงนิจากบัญชีเงนิฝาก เพื่อก าหนดแผนการซือ้หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิ
รำยละเอียดมีดงันี ้
1. ช่ือกองทนุ................................................................................................ 
2. ช่ือกองทนุ................................................................................................ 
3. ช่ือกองทนุ................................................................................................ 
โดยประสงค์ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี............... เดือน............................ พ.ศ.......................... เป็นต้นไป (ลว่งหน้ำไม่น้อยกวำ่ 15 วนัก่อนวนัท่ีจะมีกำรหกับญัชี) 
เงื่อนไขการให้บริการ: 
1. กรณีวนัที่ก ำหนดหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำก ตรงกบัวนัหยุดท ำกำรหรือวนัหยุดท ำกำรซือ้ขำย บริษัทจะหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกเพ่ือซือ้หน่วยลงทุนในวนัท ำกำรหรือวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหน้ำ 
2. กรณีวนัที่ก ำหนดหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำก ไม่มีในเดือนนัน้ เช่น วนัที่ 31 แต่ในเดือนนัน้มี 30 วนั บริษัทจะหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรหรือวนัท ำกำรซือ้ขำยสดุท้ำยของเดือนนัน้ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกแผนกำรซือ้อตัโนมตัิของท่ำนโดยไม่แจ้งให้ทรำบ หำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถท ำกำรหกับญัชีเงินฝำกเพ่ือท ำรำยกำรซือ้เป็นเวลำ 3 งวดติดต่อกนั 
ในกรณีที่กองทุนที่ลงทุนมีระดับความเส่ียงสูงกว่าระดับความเส่ียงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามค าแนะน าของบริษัทจัดการ จากผลการ
ประเมินความเส่ียงล่าสุดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยให้ไว้  
(1) ข้ำพเจ้ำรับทรำบเป็นอย่ำงดีว่ำกองทุนที่ลงทุนมีระดบัควำมเสี่ยงสูงกว่ำระดบัควำมเสี่ยงในกำรลงทุนที่ยอมรับได้ของข้ำพเจ้ำและข้ำพเจ้ำยืนยันกำรยอมรับควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนที่สูงกว่ำนี ้  ทัง้นี ้

ข้ำพเจ้ำได้ศกึษำถึงค ำแนะน ำกำรลงทนุ รวมถึงค ำเตือนและควำมเสี่ยงทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบักองทนุนีเ้ป็นอย่ำงดีแล้ว 
ในกรณีที่กองทุนที่ลงทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
(2) ข้ำพเจ้ำรับทรำบเป็นอย่ำงดีว่ำกองทุนที่ลงทนุอำจมีควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่เกิดจำกกำรลงทนุของกองทนุในกรณีที่กองทนุไม่ได้ป้องกนัควำมเสี่ยงอตัรำแลกเปลี่ยนทัง้จ ำนวนหรือเพียงบำงส่วน  

ซึง่ข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำ ข้ำพเจ้ำอำจขำดทนุหรือได้รับก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต ่ำกว่ำเงินทนุเร่ิมแรกก็ได้ ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบถึงค ำแนะน ำกำรลงทนุ ค ำเตือน รวมถึงแนวทำงบริหำร
ควำมเสี่ยงอตัรำแลกเปลี่ยน (ถ้ำมี) เป็นอย่ำงดีแล้ว 

............................................................................. ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ข้าพเจ้าตกลงซือ้หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในค าสั่งนี ้และขอให้ค ารับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการดังนี ้
1. ข้ำพเจ้ำขอรับรองถึงควำมถูกต้องของกำรท ำรำยกำรข้ำงต้น โดยจะไม่เพิกถอนค ำสัง่ ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ เว้นแต่เป็นข้อก ำหนดสิทธิของผู้ลงทนุที่ระบไุว้ในคู่มือผู้ลงทุน และในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ช ำระ

เงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุด้วยเชค็ขีดคร่อมเฉพำะ ข้ำพเจ้ำยอมรับถึงควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้และจะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบริษัทจดักำร  
2. ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำได้รับกำรจดัสรรหน่วยลงทุน ข้ำพเจ้ำรับทรำบและยินยอมเข้ำผกูพนัตำมรำยละเอียดโครงกำรที่ได้รับอนมุตัิจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยชอบด้วยกฎหมำย ตลอดจน

ข้อผกูพนัระหว่ำงบริษัทจดักำรและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ที่จดัท ำขึน้ชอบโดยกฎหมำยและลงนำมโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
3. ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ กำรลงทนุในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงินและมีควำมเสี่ยงของกำรลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอำจได้รับเงินลงทนุคืนมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำเงินลงทนุเร่ิมแรกก็ได้ และอำจไม่ได้รับช ำระ

เงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หรืออำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุได้ตำมที่ได้มีค ำสัง่ไว้ และผู้ลงทนุควรซือ้ขำยหน่วยลงทนุกบับคุคลที่ได้รับควำมเห็นชอบ 
4. หำกข้ำพเจ้ำลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ และ/หรือ กองทนุรวมหุ้นระยะยำว ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ ข้ำพเจ้ำจะไม่สำมำรถน ำหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ และ/หรือ กองทนุรวมหุ้น

ระยะยำวไปจ ำหน่ำย จ่ำยโอน จ ำน ำ หรือเป็นหลกัประกนัได้ 
5. หำกข้ำพเจ้ำลงทุนในกองทุนรวมส ำหรับผู้ลงทนุที่มิใช่รำยย่อยและผู้ มีเงินลงทนุสงู ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนจะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทุนไม่ว่ำทอดใด ๆ ไปให้ผู้ ถือหน่วย

ลงทนุอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทนุที่มิใช่รำยย่อยหรือผู้ มีเงินลงทนุสงู เว้นแต่เป็นกำรโอนทำงมรดก ซึง่เป็นไปตำมประกำศและข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
6. ข้ำพเจ้ำยอมรับและจะปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขทัง้หมดที่ระบไุว้ในค ำสัง่นี ้หนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุ รวมถึงเอกสำรอื่นใดที่เก่ียวข้องทกุประกำร 
 
ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจสำระส ำคญัของกองทนุรวมที่ข้ำพเจ้ำประสงค์จะลงทนุทัง้หมดแล้ว โดยข้ำพเจ้ำรับทรำบและยอมรับควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องทัง้หมดจำกกำรลงทนุนี  ้
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรท ำรำยกำรตำมค ำสัง่ฉบบันี ้หำกไม่ได้รับเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ หรือได้รับข้อมูลกำรสัง่ซือ้ที่ ไม่ชดัเจนหรือขัดกบัเง่ือนไขตำมที่ระบุไว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วย
ลงทนุ หรือบริษัทจดักำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ฉบบันีจ้ะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 

..................................................................... ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี เจ้ำหน้ำท่ี .................................................. ทะเบียนเลขท่ี .................... 
ตวัแทน/สำขำ 

ผู้บนัทกึ .......................................... ผู้อนมุตั ิ...................................... 

 
TL023 – 11/2017 



คู่มือผู้ลงทุน 
ข้อก าหนดสิทธิของผู้ลงทุน 
1. เนื่องจำกผู้ สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  (“ผู้ สนับสนุน”) สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ สนับสนุนให้กับบริษัทจัดกำรมำกกว่ำ 1 แห่งได้  

ดังนัน้  ผู้ ลงทนุมีสิทธิสอบถำมรำยชื่อของบริษัทจดักำรทกุแหง่ที่ผู้สนบัสนนุของทำ่น ท ำหน้ำที่เป็นผู้สนบัสนนุอยู ่
2. ผู้ลงทนุมีสิทธิในกำรขอทรำบข้อมลูเก่ียวกบั ชื่อ และที่อยูข่องบริษัทจดักำร ผู้จดัจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุ และผู้สนบัสนนุ รวมทัง้ ชื่อ ที่อยู ่และเลขประจ ำตวัของ

พนกังำนผู้ปฏิบตัิหน้ำที่ขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของบคุคลดงักลำ่ว 
3. เพ่ือประโยชน์ในกำรตดัสินใจลงทนุ ผู้ลงทนุมีสิทธิในกำรได้รับทรำบข้อมลูเก่ียวกบัควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบักองทนุรวมที่บริษัทจดักำร/ผู้สนบัสนนุแนะน ำให้

ทำ่นซือ้ ตลอดจนรับทรำบค ำเตือนและค ำอธิบำยเก่ียวกบัควำมเสี่ยงของกำรลงทนุในหน่วยลงทนุ 
4. เพ่ือให้ได้ข้อมลูของกองทนุอยำ่งครบถ้วนในกำรใช้ประกอบกำรตดัสินใจลงทนุของผู้ลงทนุ ผู้ลงทนุมีสิทธิที่จะทรำบข้อเท็จจริงของกองทนุที่อำจมีผลกระทบ

อยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่สิทธิประโยชน์ของผู้ลงทนุ หรือกำรตดัสินใจลงทนุ เชน่ กองทนุที่ลงทนุอยูใ่นระหวำ่งขัน้ตอนกำรควบรวมกบักองทนุรวมอ่ืน เป็นต้น 
5. เน่ืองจำกผู้สนบัสนนุสำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่เป็นผู้สนบัสนนุให้กับบริษัทจดักำรมำกกวำ่ 1 แหง่และอำจได้รับคำ่ธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจำกบริษัทจดักำร

แต่ละแหง่ไม่เท่ำกันได้  ผู้ลงทนุมีสิทธิที่จะขอทรำบอตัรำคำ่ธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ผู้สนบัสนนุได้รับเพ่ือเปรียบเทียบ หรือข้อมลูเก่ียวกบัควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ได้  

6. ถ้ำผู้สนบัสนนุเป็นฝ่ำยติดตอ่ผู้ลงทนุเพ่ือเสนอขำยหน่วยลงทนุโดยผู้ลงทนุไมไ่ด้เป็นผู้ ร้องขอ ผู้ลงทนุมีสิทธิที่จะปฏิเสธกำรเสนอขำยนัน้และแจ้งให้ระงบักำร
ติดตอ่เพ่ือเสนอขำยหน่วยลงทนุแก่ทำ่นในโอกำสตอ่ไป 

7. ถ้ำท่ำนมิใช่ผู้ลงทนุสถำบนั และได้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัจำกที่ผู้สนับสนุนเสนอขำยโดยที่ท่ำนไม่ได้ร้องขอ  ท่ำนมีสิทธิที่จะยกเลิกค ำสัง่ซือ้ หรือ ขำยคืน
หน่วยลงทนุนัน้ได้ตำมระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนดไว้ 

 
การรับข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ท่ำนสำมำรถยื่นค ำร้องเรียนเก่ียวกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัทจดักำร  กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของพนกังำน และผู้สนับสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ได้โดย
ผ่ำนหน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้ 
 
บริษัทจัดการ 
ท่ำนสำมำรถร้องเรียนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรือด้วยวำจำได้ที่   “บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ทำลิส จ ำกัด   เลขที่ 89 ชัน้ 10 ห้อง 1001-1002 อำคำร AIA 
Capital Center  ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร   โทรศพัท์ 02 015 0222   โทรสำร 02 015 0223 หรือ  www.talisam.co.th” 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ท่ำนร้องเรียนด้วยวำจำ ท่ำนสำมำรถให้บริษัทจดักำรบนัทึกข้อร้องเรียนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยท่ำนจะต้องลงนำมรับรองและสอบทำนควำม
ถกูต้องในบนัทกึข้อร้องเรียนทกุครัง้ และบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียนของทำ่น อีกทัง้มีหน้ำที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมกำรแก้ไขปัญหำให้แก่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เป็นรำยไตรมำส ภำยใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัสิน้ไตรมำส  
 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (“ผู้สนับสนุน”) 
ท่ำนสำมำรถร้องเรียนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรือด้วยวำจำ  ในกรณีที่ท่ำนร้องเรียนด้วยวำจำ ท่ำนสำมำรถให้ผู้สนับสนนุบนัทึกข้อร้องเรียนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
โดยท่ำนจะต้องลงนำมรับรองและสอบทำนควำมถกูต้องในบนัทกึข้อร้องเรียนทกุครัง้  และผู้สนับสนนุจะด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำของท่ำน และมีหน้ำที่รวบรวมข้อ
ร้องเรียนพร้อมกำรแก้ไขปัญหำให้แก่บริษัทจดักำรทรำบภำยใน 7 วนั นบัตัง้แตว่นัที่มีข้อยตุิ  
 
เม่ือด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำแล้วเสร็จ บริษัทจดักำร หรือผู้สนับสนนุ (แล้วแต่กรณี) มีหน้ำที่แจ้งเร่ืองให้กบัทำ่นทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ภำยใน 7 วนั นับตัง้แต่
วนัที่มีข้อยตุิ 
 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทำ่นสำมำรถยื่นข้อร้องเรียนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ได้  ซึง่เม่ือส ำนกังำนฯ ได้รับทรำบข้อร้องเรียนดงักลำ่ว  ส ำนกังำนฯ จะจดัสง่ข้อร้องเรียนให้บริษัท
จดักำรเพื่อด ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียนนัน้ตำมขัน้ตอนวิธีกำรพิจำรณำกำรแก้ไขปัญหำ และบริษัทจดักำรจะต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ส ำนกังำนฯ ทรำบ
ภำยใน 30 วนันับตัง้แต่วนัที่ได้รับร้องเรียนนัน้ หำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถแก้ไขให้แล้วเสร็จ ให้บริษัทจดักำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรต่อส ำนักงำนฯ  ทกุ 30 วนั
จนกวำ่จะแล้วเสร็จ  

 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จ ากัด    
เลขท่ี 89 ชัน้ 10 ห้อง 1001-1002 อำคำร AIA Capital Center  ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร   โทรศัพท์ 02 015 0222   โทรสำร 02 015 0223  


