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หนังสือยืนยัน 
ในกรณีขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื�อการเลี�ยงชีพของบลจ.ทหารไทย 

 

สําหรับคาํสั
งขายหน่วยลงทุนเพื
อการเลี� ยงชีพวนัที
 ............................................. 
เรียน นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

 บริษัทหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทหารไทย จาํกดั 
 

ข้าพเจา้.................................................................นามสกุล........................................................................ผูถ้ือหน่วยลงทุน/ทายาทของผูถ้ือหน่วยลงทุนเลขที
............................................... 
ไดส้่งคาํสั
งการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื
อการเลี� ยงชีพ (“หน่วยลงทุน”) ของข้าพเจา้ ในวนัด ังกล่าวขา้งตน้ 

 

����I. ข้าพเจ้าประสงค์ให้บริษัทจัดการ ไม่หักภาษี ณ ที�จ่ายจากกําไรจากเงินลงทนุของข้าพเจ้า ทั�งนี� ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามเงื�อนไข ดังต่อไปนี� 
 

 

1. ข้าพเจ้าได้ลงทนุและปฏิบตัติามเงื�อนไขการได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที�กาํหนดโดยกรมสรรพากรครบถ้วนแล้วทกุประการ รวมถึง 
 

2. สถานะของผู้ขายหน่วยลงทนุ 
� กรณีผูถื้อหน่วยลงทุนอายุไม่ต ํ
ากวา่ 55 ปี ขา้พเจา้ไดล้งทุนในหน่วยลงทุนครบเงื
อนไขทางภาษี ดงัต่อไปนี� 

2.1 ขา้พเจา้ไดถื้อหน่วยลงทุนแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปีนบัตั�งแต่วนัซื�อหน่วยลงทุนครั� งแรก และมีการลงทุนต่อเนื
องทุกปี (ยกเวน้ ระงบัการลงทุนในหน่วย
ลงทุนไม่เกินกวา่ 1 ปีติดต่อกนั) จนถึงวนัส่งคาํสั
งขายหน่วยลงทุน 

2.2 การลงทุนของขา้พเจา้ในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 3 ของเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บในแต่ละปีที
เขา้ลงทุน หรือมี
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5,000 บาท และไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บในแต่ละปีที
เขา้ลงทุน ทั�งนี�  เงินที
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนของ
กองทุนดงักลา่วเมื
อรวมกบัเงินสะสมที
ผูล้งทุนจ่ายเขา้กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพหรือกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ เมื
อรวมกบัเงินไดจ้ากเบี�ย
ประกนัภยัสาํหรับกรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบบาํนาญหลงัจาก ตอ้งมีจาํนวนไม่เกิน 500,000 บาท สาํหรับปีภาษีที
เขา้ลงทุนนั�นๆ 

2.3 ตลอดระยะเวลาที
ขา้พเจา้ / ผูถื้อหน่วยลงทุน ไดล้งทุนและถือครองหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ ขา้พเจา้ / ผูถื้อหน่วยลงทุนไดรั้บ
สิทธิประโยชนย์กเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับค่าซื�อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพตามที
กฎหมายกาํหนดของปีภาษีที
มีการลงทุนของ
กองทุนดงักลา่วทั�งจาํนวน โดยมิไดรั้บการโตแ้ยง้จากกรมสรรพากรหรือหน่วยงานที
เกี
ยวขอ้ง และขา้พเจา้ / ผูถื้อหน่วยลงทุนไดรั้กษาสิทธิ
ประโยชนก์ารยกเวน้ภาษีเงินได ้รวมทั�งมิไดข้ายหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื
อการเลี
ยงชีพอยา่งผิดเงื
อนไข 

 

� กรณีทุพพลภาพ แพทยที์
ทางราชการรับรองไดต้รวจและแสดงความเห็นวา่ ขา้พเจา้ทุพพลภาพโดยขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานคาํรับรองจากแพทยด์งักลา่ว
มา ณ ที
นี�ดว้ย 

 
� กรณีเสียชีวิต ผูถ้ือหน่วยลงทุนถึงแก่ความตายในระหวา่งการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ โดยขา้พเจา้(ทายาทผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย)

ไดน้าํส่ง หลกัฐานที
เกี
ยวขอ้มา ณ ที
นี� ดว้ย 

3. ในกรณทีี�ข้าพเจ้ามิได้ลงทนุต่อเนื�องในหน่วยลงทนุ กบั บลจ. ทหารไทยเพยีงแห่งเดียว 
� ขา้พเจา้ขอนาํส่งหลกัฐาน/คาํรับรอง ที
ออกโดยบริษทัจดัการอื
นที
แสดงถึง การซื�อขายหน่วยลงทุนกบั บริษทัจดัการอื
นในปีดงักลา่ว มาเพื
อยืนยนัวา่ 

หน่วยลงทุนของบลจ.ทหารไทยที
ขา้พเจา้ประสงคจ์ะขายคืน  เมื
อพิจารณาร่วมกบัการลงทุนในบลจ. อื
นของขา้พเจา้แลว้ เป็นการลงทุนที
ถูกเงื
อนไข การ
ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

 

ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า หากข้าพเจ้านําเอกสารยืนยันดังกล่าวมาไม่ครบถ้วนถูกต้อง หรือ ลง เครื�องหมาย ���� ลงใน (  ) ไม่
ครบถ้วนถูกต้อง บลจ. ทหารไทยขอสงวนสิทธิ9ที�จะไม่ดาํเนินการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื�อการเลี�ยงชีพให้กบัข้าพเจ้า   

����II. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทจัดการหักภาษี ณ ที�จ่ายจากกําไรจากเงินลงทุนของข้าพเจ้า 
 

ข้าพเจ้าประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนโดยยินยอมให้บลจ.ทหารไทยหักภาษี ณ ที�จ่ายจากกําไรจาการลงทุนเงินลงทุนของข้าพเจ้า เนื�องจาก 

� ขา้พเจา้ทาํผิดเงื
อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี� ยงชีพ โดยไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือ 
� ขา้พเจา้ไม่สามารถให้ค ํายืนยนัวา่การขายหน่วยลงทุนของขา้พเจา้เป็นการลงทุนที
ถูกเงื
อนไข (เพื
อไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางภาษี) หรือไม่สามารถนาํส่งเอกสารเพื
อยนืยนัการ 

ลงทุนของข้าพเจ้าที
บลจ. อื
น เพื
อให้บลจ.นาํมาพิจารณาประกอบในการระบุไดว้า่การลงทุนของขา้พเจา้ในช่วงเวลาที
เกี
ยวขอ้งเป็นการลงทุนที
ถูกเงื
อนไข 
 

ทั�งนี� ข้าพเจ้าขอเอกสารการหักภาษี ณ ที�จ่ายของกําไรที�ได้จากการลงทุนในกองทุนรวมเพื�อการเลี �ยงชีพ ใน บลจ. ทหารไทย เพื�อข้าพเจ้าอาจจะดําเนินการขอคืนภาษี หัก ณ ที�จ่ายกับ
หน่วยงานราชการด้วยตนเอง 

 

ขา้พเจา้รับรองวา่ขอ้มูลต่างๆ ที
ไดใ้ห้ไว/้แสดงในหนงัสือฉบบันี� เป็นขอ้มูลที
ถูกตอ้งครบถว้น และขา้พเจา้ไดศ้ึกษาและทาํความเขา้ใจกฎหมายที
เกี
ยวขอ้งและคู่มือการลงทุนในกองทุน
รวมเพื
อการเลี�ยงชีพ พร้อมกบัปฏิบตัิให้เป็นไปตามเงื
อนไขการใชสิ้ทธิทางภาษีอนัเกี
ยวกบัหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพครบถว้นแลว้  ซึ
 งพร้อมกนันี�  ขา้พเจา้ขอแสดง/นาํส่งเอกสาร
หลกัฐานใดๆ อันเกี
ยวขอ้งซึ
 งมีความถูกตอ้งและครบถ้วนเพื
อประกอบคาํยืนยนัตามหนังสือฉบบันี�   รวมถึงตกลงที
จะนาํส่งเอกสารอื
นใดที
บริษทัจดัการร้องขอในภายหลงัโดยไม่รีรอ และ
ขา้พเจา้ยนิดีที
จะชี� แจงตอ่เจา้พนักงาน/เจา้หนา้ที
 รวมถึงชดใช้ค่าเสียหายตลอดจนคา่ใช้จ่ายใดๆ แก่บริษทัจดัการ ที
เกิดขึ�นจากความไม่ถูกตอ้งและครบถว้นของคาํยนืยนัของขา้พเจา้ตามหนังสือ
ฉบบันี�  และ/หรือตามใบคาํสั
งขาย และ/หรือเอกสารหลกัฐานที
นาํมาแสดง และ/หรือเอกสารอื
นใดที
บริษ ัทจดัการกาํหนดเพิ
มเติม ท ั�งนี�  ขา้พเจา้ไดท้ราบถึงหน้าที
ในการชาํระคืนสิทธิประโยชน์
ทางภาษีที
เคยไดร้ับมา หากขา้พเจา้ทาํผิดเงื
อนไขทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุน 

 ลงชื
อ ................................................... 

 (...........................................................) 

 ผูถ้ือหน่วยลงทุน / ทายาทของผูถ้ือหน่วยลงทุน 

 โทรศพัท์ ........................................... 

สาํหรับเจา้หน้าที
 

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร (ฉบับจริง) 
� ตรวจสอบบัตรประจาํตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง 
� ตรวจสอบใบรับรองแพทย ์ ซึ
 งเป็นแพทยท์ี
ทางราชการรับรอง 
� ตรวจสอบใบมรณะบัตร 
� ตรวจสอบเอกสารแสดงจาํนวนเงินลงทุนเป็นไปตามเงื
อนไข 
� ตรวจสอบเอกสารยืนยันระยะเวลาการลงทุน [สําหรับลูกคา้ที
มีการลงทุนกบั บลจ. 

อื
นดว้ยตามขอ้ I (3)] 

 

ลงชื
อ .............................................................. Single License 

 (.....................................................) 

 ลงชื
อ .............................................................    ผูท้าํรายการ 

 (.....................................................) 

 ลงชื
อ ..............................................................   ผูต้รวจ 
 (.....................................................) 

 

สําหรับ – ตัวแทนขาย 

*OBJTRMFRED* 
 

*OBJTRMFRED* 


