หนังสือยืนยัน
ในกรณีขายคืนหน่ วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพของบลจ.อีสท์ สปริง (ประเทศไทย)

สำหรับ – ตัวแทนขำย

สำหรับคำสั่งขำยหน่วยลงทุนเพื่อกำรเลี้ยงชีพวันที่ .............................................
เรี ยน นำยทะเบียนหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อีสท์สปริ ง (ประเทศไทย) จำกัด
ข้ำพเจ้ำ.................................................................นำมสกุล........................................................................ผูถ้ ือหน่วยลงทุน/ทำยำทของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเลขที่...............................................
ได้ส่งคำสั่งกำรขำยคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพ (“หน่วยลงทุน”) ของข้ำพเจ้ำ ในวันดังกล่ำวข้ำงต้น

I. ข้าพเจ้าประสงค์ให้บริษัทจัดการ ไม่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากกาไรจากเงินลงทุนของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. ข้ าพเจ้ าได้ ลงทุนและปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ สิทธิประโยชน์ ทางภาษีที่กาหนดโดยกรมสรรพากรครบถ้ วนแล้วทุกประการ รวมถึง
2. สถานะของผู้ขายหน่ วยลงทุน
 กรณี ผถู ้ ือหน่วยลงทุนอำยุไม่ต่ำกว่ำ 55 ปี ข้ำพเจ้ำได้ลงทุนในหน่วยลงทุนครบเงื่อนไขทำงภำษี ดังต่อไปนี้
2.1 ข้ำพเจ้ำได้ถือหน่วยลงทุนแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 5 ปี นับตั้งแต่วนั ซื้ อหน่วยลงทุนครั้งแรก และมีกำรลงทุนต่อเนื่องทุกปี (ยกเว้น ระงับกำรลงทุนในหน่วยลงทุนไม่
เกินกว่ำ 1 ปี ติดต่อกัน) จนถึงวันส่ งคำสั่งขำยหน่วยลงทุน
2.2 กำรลงทุนของข้ำพเจ้ำในกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพเป็ นจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในแต่ละปี ที่เข้ำลงทุน หรื อมีจำนวนไม่
น้อยกว่ำ 5,000 บำท และไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในแต่ละปี ที่เข้ำลงทุน ทั้งนี้ เงินที่จ่ำยเป็ นค่ำซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่ำวเมื่อ
รวมกับเงินสะสมที่ผูล้ งทุนจ่ำยเข้ำกองทุนสำรองเลี้ยงชี พหรื อกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร เมื่อรวมกับเงิ นได้จำกเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบบำนำญหลังจำก ต้องมีจำนวนไม่เกิน 500,000 บำท สำหรับปี ภำษีที่เข้ำลงทุนนั้นๆ
2.3 ตลอดระยะเวลำที่ขำ้ พเจ้ำ / ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน ได้ลงทุ นและถือครองหน่ วยลงทุนในกองทุ นรวมเพื่ อกำรเลี้ยงชี พ ข้ำพเจ้ำ / ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้สำหรับค่ำซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพตำมที่กฎหมำยกำหนดของปี ภำษีที่มีกำรลงทุนของกองทุนดังกล่ำวทั้ง
จำนวน โดยมิได้รับกำรโต้แย้งจำกกรมสรรพำกรหรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และข้ำพเจ้ำ / ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้รักษำสิ ทธิ ประโยชน์กำรยกเว้ นภำษีเงินได้
รวมทั้งมิได้ขำยหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อกำรเลี่ยงชีพอย่ำงผิดเงื่อนไข
 กรณี ทุพพลภำพ แพทย์ที่ทำงรำชกำรรับรองได้ตรวจและแสดงควำมเห็นว่ำ ข้ำพเจ้ำทุพพลภำพโดยข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนคำรับรองจำกแพทย์ดงั กล่ำวมำ ณ ทีน่ ้ ี
ด้วย
 กรณี เสี ยชีวิต ผูถ้ ือหน่วยลงทุนถึงแก่ควำมตำยในระหว่ำงกำรถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพ โดยข้ำพเจ้ำ (ทำยำทผูม้ ีอำนำจตำมกฎหมำย) ได้นำส่ ง
หลักฐำนที่เกี่ยวข้องมำ ณ ที่น้ ีดว้ ย
3. ในกรณีทขี่ ้ าพเจ้ ามิได้ ลงทุนต่ อเนื่องในหน่ วยลงทุน กับ บลจ. อีสท์ สปริง (ประเทศไทย) เพียงแห่ งเดียว
 ข้ำพเจ้ำขอนำส่ งหลักฐำน/คำรับรอง ที่ออกโดยบริ ษทั จัดกำรอื่นที่แสดงถึง กำรซื้อขำยหน่วยลงทุนกับ บริ ษทั จัดกำรอื่นในปี ดังกล่ำว มำเพื่อยืนยันว่ำหน่วยลงทุน
ของบลจ.อีสท์สปริ ง (ประเทศไทย) ที่ขำ้ พเจ้ำประสงค์จะขำยคืน เมื่อพิจำรณำร่ วมกับกำรลงทุนในบลจ. อื่นของข้ำพเจ้ำแล้ว เป็ นกำรลงทุนที่ถูกเงื่อนไขกำรได้รับ
สิ ทธิประโยชน์ทำงภำษี

ข้ าพเจ้ าตกลงและรั บทราบว่ า หากข้ าพเจ้ านาเอกสารยืนยันดังกล่ าวมาไม่ ครบถ้ วนถูกต้ อง หรือ ลง เครื่องหมาย  ลงใน ( ) ไม่ ครบถ้ วน
ถูกต้ อง บลจ.อีสท์ สปริง (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ ดาเนินการขายหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพให้ กับข้ าพเจ้ า
II. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทจัดการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากกาไรจากเงินลงทุนของข้าพเจ้า
ข้ าพเจ้ าประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุนโดยยินยอมให้ บลจ.อีสท์ สปริง (ประเทศไทย) หักภาษี ณ ที่จ่ายจากกาไรจาการลงทุนเงินลงทุนของข้ าพเจ้ า เนื่องจาก
 ข้ำพเจ้ำทำผิดเงื่อนไขกำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพ โดยไม่ได้รับสิ ทธิประโยชน์ทำงภำษี หรื อ
 ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถให้คำยืนยันว่ำกำรขำยหน่วยลงทุนของข้ำพเจ้ำเป็ นกำรลงทุนที่ถูกเงื่อนไข (เพื่อได้รับสิ ทธิประโยชน์ทำงภำษี) หรื อไม่สำมำรถนำส่งเอกสำรเพื่อยืนยันกำรลงทุนของข้ำพเจ้ำที่
บลจ. อื่น เพื่อให้บลจ.นำมำพิจำรณำประกอบในกำรระบุได้ว่ำกำรลงทุนของข้ำพเจ้ำในช่วงเวลำที่เกี่ยวข้องเป็ นกำรลงทุนที่ถูกเงื่อนไข
ทั้งนี้ ข้ าพเจ้ าขอเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่ายของกาไรที่ได้จากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ใน บลจ. อีสท์ สปริง (ประเทศไทย) เพือ่ ข้ าพเจ้ าอาจจะดาเนินการขอคืนภาษี หัก ณ ที่จ่ายกับ
หน่ วยงานราชการด้วยตนเอง
ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้ให้ไว้/แสดงในหนังสื อฉบับนี้เป็ นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และข้ำพเจ้ำได้ศึกษำและทำควำมเข้ำใจกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและคู่มือ กำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
กำรเลี้ยงชีพ พร้อมกับปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ ทำงภำษีอนั เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพครบถ้วนแล้ว ซึ่งพร้อมกันนี้ ข้ำพเจ้ำขอแสดง/นำส่งเอกสำรหลักฐำนใดๆ อัน
เกี่ยวข้องซึ่ งมีควำมถูกต้องและครบถ้วนเพื่อประกอบคำยืนยันตำมหนังสื อ ฉบับนี้ รวมถึงตกลงที่จะนำส่ งเอกสำรอื่นใดที่บริ ษทั จัดกำรร้องขอในภำยหลังโดยไม่รีรอ และข้ำพเจ้ำยินดี ที่จะชี้ แจงต่อเจ้ำ
พนักงำน/เจ้ำหน้ำที่ รวมถึงชดใช้ค่ำเสี ยหำยตลอดจนค่ำใช้จ่ำยใดๆ แก่บริ ษทั จัดกำร ที่เกิดขึ้นจำกควำมไม่ถูกต้องและครบถ้วนของคำยืนยันของข้ำพเจ้ำตำมหนังสื อฉบับนี้ และ/หรื อตำมใบคำสั่งขำย และ/
หรื อเอกสำรหลักฐำนที่นำมำแสดง และ/หรื อเอกสำรอื่นใดที่บริ ษทั จัดกำรกำหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำได้ทรำบถึงหน้ำที่ในกำรชำระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทำงภำษีที่เคยได้รับมำ หำกข้ำพเจ้ำทำผิดเงื่อนไข
ทำงภำษีของกำรลงทุนในหน่วยลงทุน
ลงชื่อ ...................................................
(...........................................................)
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน / ทำยำทของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
โทรศัพท์ ...........................................
สาหรับเจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของเอกสำร (ฉบับจริ ง)
ลงชื่อ .............................................................. Investment Consultant
 ตรวจสอบบัตรประจำตัวประชำชน / หนังสือเดินทำง
(.....................................................)
 ตรวจสอบใบรับรองแพทย์ ซึ่งเป็ นแพทย์ที่ทำงรำชกำรรับรอง
ลงชื
่
อ
.............................................................
ผูท้ ำรำยกำร
 ตรวจสอบใบมรณะบัตร
(.....................................................)
 ตรวจสอบเอกสำรแสดงจำนวนเงินลงทุนเป็ นไปตำมเงื่อนไข
 ตรวจสอบเอกสำรยืนยันระยะเวลำกำรลงทุน [สำหรับลูกค้ำที่มีกำรลงทุนกับ บลจ.
ลงชื่อ .............................................................. ผูต้ รวจ
อื่นด้วยตำมข้อ I (3)]
(.....................................................)
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