หนั งสื อยืนยัน
ในกรณีขายคืนหน่ วยลงทุนกองทุน รวมเพือการเลีย งชี พของบลจ.ทหารไทย

สําหรั บ – ตัวแทนขาย

สําหรั บคําสังขายหน่ ว ยลงทุนเพือการเลีย งชี พวันที .............................................
เรี ยน

นายทะเบียนหน่ ว ยลงทุน
บริ ษ ัทหลัก ทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จํา กัด

ข้าพเจ้า.................................................................นามสกุล........................................................................ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน/ทายาทของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเลขที...............................................
ได้ส่ งคําสังการขายคืนหน่ วยลงทุนกองทุน รวมเพือการเลี ยงชี พ (“หน่ วยลงทุ น ”) ของข้าพเจ้า ในวันดังกล่าวข้างต้น

I. ข้ าพเจ้ าประสงค์ ให้ บริ ษัทจัดการ ไม่ หักภาษี ณ ทีจ่ายจากกําไรจากเงินลงทุนของข้ าพเจ้ า ทังนี ข้าพเจ้ าขอยืนยันว่ า ข้าพเจ้ าได้ป ฏิบัติตามเงือนไข ดังต่ อไปนี
1. ข้ าพเจ้ าได้ ลงทุนและปฏิบตั ติ ามเงือ นไขการได้ สิทธิประโยชน์ ทางภาษีทกี าํ หนดโดยกรมสรรพากรครบถ้ วนแล้ วทุกประการ รวมถึง
2. สถานะของผู้ขายหน่ วยลงทุน
 กรณี ผถู ้ ือหน่วยลงทุนอายุไม่ตากว่
ํ า 55 ปี ข้าพเจ้าได้ลงทุนในหน่วยลงทุนครบเงือนไขทางภาษี ดังต่อไปนี
2.1 ข้าพเจ้าได้ถือหน่วยลงทุนแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี นับตังแต่วนั ซือหน่วยลงทุนครังแรก และมีการลงทุนต่อเนืองทุกปี (ยกเว้น ระงับการลงทุนในหน่วย
ลงทุนไม่เกินกว่า 1 ปี ติดต่อกัน) จนถึงวันส่งคําสังขายหน่วยลงทุน
2.2 การลงทุนของข้าพเจ้าในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพเป็ นจํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมินทีได้รับในแต่ละปี ทีเข้าลงทุน หรื อมี
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 5,000 บาท และไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินทีได้รับในแต่ละปี ทีเข้าลงทุน ทังนี เงินทีจ่ายเป็ นค่าซือหน่วยลงทุนของ
กองทุนดังกล่าวเมือรวมกับเงินสะสมทีผูล้ งทุนจ่ายเข้ากองทุนสํารองเลียงชี พหรื อกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ เมือรวมกับเงินได้จากเบีย
ประกันภัยสําหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบํานาญหลังจาก ต้องมีจาํ นวนไม่เกิน 500,000 บาท สําหรับปี ภาษีทีเข้าลงทุนนันๆ
2.3 ตลอดระยะเวลาทีข้าพเจ้า / ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ได้ลงทุนและถือครองหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ ข้าพเจ้า / ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้รับ
สิ ทธิ ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับค่าซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการเลียงชีพตามทีกฎหมายกําหนดของปี ภาษีทีมีการลงทุนของ
กองทุนดังกล่าวทังจํานวน โดยมิได้รับการโต้แย้งจากกรมสรรพากรหรื อหน่วยงานทีเกียวข้อง และข้าพเจ้า / ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้รักษาสิ ทธิ
ประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้ รวมทังมิได้ขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพือการเลียงชีพอย่างผิดเงือนไข


กรณี ทุพพลภาพ แพทย์ทีทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า ข้าพเจ้าทุพพลภาพโดยข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานคํารับรองจากแพทย์ดงั กล่าว
มา ณ ทีนีดว้ ย

กรณี เสี ยชีวิต ผูถ้ ือหน่วยลงทุนถึงแก่ความตายในระหว่างการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ โดยข้าพเจ้า(ทายาทผูม้ ี อาํ นาจตามกฎหมาย)
ได้นาํ ส่ง หลักฐานทีเกียวข้อมา ณ ทีนี ดว้ ย
3. ในกรณีทขี ้ าพเจ้ ามิได้ ลงทุนต่ อเนืองในหน่ วยลงทุน กับ บลจ. ทหารไทยเพียงแห่ งเดียว
 ข้าพเจ้าขอนําส่งหลักฐาน/คํารับรอง ทีออกโดยบริ ษทั จัดการอืนทีแสดงถึง การซือขายหน่วยลงทุนกับ บริ ษทั จัดการอืนในปี ดังกล่าว มาเพือยืนยันว่า
หน่วยลงทุนของบลจ.ทหารไทยทีข้าพเจ้าประสงค์จะขายคืน เมือพิจารณาร่ วมกับการลงทุนในบลจ. อืนของข้าพเจ้าแล้ว เป็ นการลงทุนทีถูกเงือนไข การ
ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี


ข้ าพเจ้ าตกลงและรั บทราบว่ า หากข้ าพเจ้ านําเอกสารยืนยันดังกล่ าวมาไม่ ครบถ้ วนถู กต้ อง หรื อ ลง เครื อ งหมาย  ลงใน ( ) ไม่
ครบถ้ วนถูกต้ อง บลจ. ทหารไทยขอสงวนสิ ทธิ9ทจี ะไม่ ดาํ เนินการขายหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ การเลีย งชีพให้ กบั ข้ าพเจ้ า
II. ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริ ษัทจั ดการหักภาษี ณ ทีจ่ ายจากกําไรจากเงินลงทุนของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าประสงค์ จะขายคืนหน่ วยลงทุนโดยยิ น ยอมให้ บลจ.ทหารไทยหั กภาษี ณ ทีจ่ ายจากกําไรจาการลงทุนเงินลงทุน ของข้ าพเจ้ า เนืองจาก
 ข้าพเจ้าทําผิดเงื อนไขการลงทุนในกองทุน รวมเพือการเลี ยงชี พ โดยไม่ได้รั บสิ ทธิ ป ระโยชน์ทางภาษี หรื อ
 ข้าพเจ้าไม่สามารถให้ค ํายืนยันว่าการขายหน่ วยลงทุนของข้าพเจ้าเป็ นการลงทุน ทีถูกเงื อนไข (เพือได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี) หรื อไม่สามารถนําส่ งเอกสารเพือยืนยันการ
ลงทุ นของข้าพเจ้าทีบลจ. อืน เพือให้บลจ.นํามาพิจารณาประกอบในการระบุได้วา่ การลงทุน ของข้าพเจ้าในช่ วงเวลาทีเกี ยวข้อ งเป็ นการลงทุนทีถูกเงื อนไข
ทังนี ข้ าพเจ้ าขอเอกสารการหั กภาษี ณ ทีจ่ ายของกําไรทีได้ จากการลงทุนในกองทุ นรวมเพือการเลียงชี พ ใน บลจ. ทหารไทย เพือข้ าพเจ้ าอาจจะดําเนิ นการขอคืนภาษี หัก ณ ทีจ่ ายกับ
หน่ วยงานราชการด้ วยตนเอง
ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลต่างๆ ทีได้ให้ไว้/แสดงในหนังสื อฉบับนี เป็ นข้อมูลทีถูกต้องครบถ้วน และข้าพเจ้าได้ศึกษาและทํา ความเข้า ใจกฎหมายทีเกี ยวข้อ งและคู่มื อการลงทุ น ในกองทุ น
รวมเพือการเลียงชี พ พร้อมกับปฏิบ ตั ิให้เป็ นไปตามเงือนไขการใช้สิทธิทางภาษีอนั เกียวกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการเลียงชีพครบถ้วนแล้ว ซึ งพร้อมกันนี ข้าพเจ้าขอแสดง/นํา ส่ งเอกสาร
หลัก ฐานใดๆ อัน เกี ยวข้อ งซึ งมี ค วามถู ก ต้อ งและครบถ้วนเพือประกอบคํา ยืน ยัน ตามหนังสื อ ฉบับ นี รวมถึ งตกลงทีจะนํา ส่ งเอกสารอื นใดทีบริ ษ ทั จัด การร้อ งขอในภายหลังโดยไม่รี รอ และ
ข้าพเจ้ายินดีทีจะชีแจงต่อเจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที รวมถึงชดใช้ค่าเสี ยหายตลอดจนค่าใช้จ่า ยใดๆ แก่บ ริ ษ ทั จัด การ ทีเกิ ด ขึน จากความไม่ถูก ต้อ งและครบถ้วนของคํา ยืน ยัน ของข้า พเจ้า ตามหนังสื อ
ฉบับนี และ/หรื อตามใบคําสังขาย และ/หรื อเอกสารหลักฐานทีนํามาแสดง และ/หรื อเอกสารอื นใดทีบริ ษ ัท จัด การกํา หนดเพิมเติม ทัง นี ข้า พเจ้า ได้ท ราบถึงหน้า ทีในการชํา ระคืน สิ ท ธิ ป ระโยชน์
ทางภาษีทีเคยได้รับมา หากข้าพเจ้าทําผิดเงื อนไขทางภาษีของการลงทุนในหน่ วยลงทุน
ลงชื อ ...................................................
(...........................................................)
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน / ทายาทของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
โทรศัพท์ ...........................................
สําหรับเจ้าหน้าที
ตรวจสอบความถู กต้องครบถ้ว นของเอกสาร (ฉบับจริ ง)
 ตรวจสอบบัตรประจําตัวประชาชน / หนังสื อเดิ นทาง
 ตรวจสอบใบรั บรองแพทย์ ซึ งเป็ นแพทย์ทีทางราชการรับรอง
 ตรวจสอบใบมรณะบัตร
 ตรวจสอบเอกสารแสดงจํานวนเงิ นลงทุนเป็ นไปตามเงือนไข
 ตรวจสอบเอกสารยื นยันระยะเวลาการลงทุ น [สําหรับลูกค้าทีมีการลงทุนกับ บลจ.
อืนด้วยตามข้อ I (3)]

*OBJTRMFRED*
*OBJTRMFRED*

ลงชื อ .............................................................. Single License
(.....................................................)
ลงชื อ ............................................................. ผูท้ าํ รายการ
(.....................................................)
ลงชื อ .............................................................. ผูต้ รวจ
(.....................................................)
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