หนังสือรับรองถินทีอยู่สาํ หรั บการหักภาษีจากกําไรส่ วนเกินทุน
กรณีขายคืนหน่ วยลงทุนกองทุนรวม RMF / LTF กับบลจ.ทิสโก้ จํากัด
Residence Confirmation for withholding tax on capital gain
from the redemption of investment unit in RMF or LTF with TISCO Asset Management Co., Ltd.

วันที่ / Date.............................................................................
ตามทีข่ า พเจา / I ................................................................เลขทะเบียนผูถ อื หนวยลงทุน / Unitholder Number .....................................
ไดทําการขายคืนหนวยลงทุนกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ และ/หรือกองทุนรวมหุน ระยะยาว / have redeemed the RMF and / or LTF units
ชือ่ กองทุน / Fund Name ..............................................................................................................................................................................................
โดยขาพเจารับทราบวาการขายหนวยลงทุนของขาพเจาผิดเงือ่ นไขการลงทุนและ/หรือขาพเจามิไดลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ (RMF)
ตอเนือ่ งกับ บลจ.ทิสโก ซึง่ บลจ.ทิสโก มีหนาทีใ่ นการหักภาษี ณ ทีจ่ ายจากเงินไดจากการขายคืนหนวยลงทุนของขาพเจา เฉพาะสวนซึง่ ตีราคา
เปนเงินไดเกินกวาที่ลงทุน (Capital Gain) ตามอัตราทีก่ ฎหมายกําหนด I acknowledge that my redemption is not complied with the
investment condition and/or I did not invest in RMF with TISCO Asset Management continuously; hence, TISCO Asset Management
has a duty to withhold the tax on the capital gain at the rate specified by law.
ดังนั้ น เพื่อใหการหักภาษี ณ ที่จายเปนไปตามอัตราที่ถูกตองตามกฎหมาย ขาพเจาขอใหคํารับรองและยืนยันตอ บลจ.ทิสโก วา:
Therefore, for the purpose of the accuracy of withholding tax, I hereby warrant and confirm that:
ขาพเจาเปนผูอยูในประเทศไทยครบหนึ่งรอยแปดสิบวันในปภาษี (บลจ.ทิสโก จะหักภาษีตามอัตราภาษีเงินได)
I am a resident of Thailand; a person staying in Thailand for a period or periods aggregating 180 days or more in a
tax year. (TISCO Asset Management shall withhold the tax at the income tax rate.)
ขาพเจามิไดเปนผูอยูในประเทศไทยครบหนึ่งรอยแปดสิบวันในปภาษี (บลจ.ทิสโก จะหักภาษีในอัตรารอยละ 15)
I am a non-resident of Thailand; a person staying in Thailand for a period or periods less than 180 days in a tax year.
(TISCO Asset Management shall withhold the tax at the rate of 15%)
การใดที่ บลจ.ทิสโก ดําเนินการตามคํารับรอง คํายืนยัน ของขาพเจานัน้ หากจะพึงมีการเรียกรอง หรือฟองรอง หรือกอใหเกิดคาเสียหาย
หรือคาใชจายใด ๆ แก บลจ.ทิสโก ขาพเจายินยอมรับผิดชอบและชดใชคาเสียหาย และคาใชจายตาง ๆ (ซึ่งรวมถึงคาใชจายในการวาจาง
ทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมาย) แก บลจ.ทิสโก จนครบถวนโดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ ทัง้ สิน้ / If there is any claim or cause of any
damages and expenses to TISCO Asset Management due to the proceeding above, I will be responsible for all damages and
expenses (including but not limited to legal expenses) to TISCO Asset Management without any condition.

ลงชือ่ / Signature ............................................................ ผูถ อื หนวยลงทุน / Unitholder
(
)

สําหรั บเจ้ าหน้ าที
รับรายการโดย................................................................................

วัน เดือน ป .......................................................เวลา.......................

ตรวจสอบโดย..................................................................................

วัน เดือน ป .......................................................เวลา.......................

FORM CODE : MK(MF)-EM-19-077/02-10-19

