หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับเช็คเงินปั นผลของกองทุนที่ท่านลงทุน หรือไม่ได้รับเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะทาอย่างไร
กรณีที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ได้รบั เช็คเงินปันผล ของกองทุนที่ท่านลงทุน หรือ ไม่ได้รบั เช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุน (รายละเอียดกองทุนตามตาราง
แนบ) หรือกองทุนอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด
ชื่อกองทุนเดิม (กองทุนมีการเปลี่ยนชื่อ ให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนชื่อของ บลจ.)

ลาดับ

ชื่อย่อกองทุน

ชื่อกองทุนปั จจุบัน

1

KKP DIVIDEND

กองทุนเปิ ดเคเคพี ดิวิเดนท์ อิควิตี ้ ฟั นด์ (หน่วย
ลงทุนชนิดทั่วไป)

กองทุนเปิ ดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี ้ (หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป)

กองทุนเปิ ดเคเคพี พร็อพเพอร์ตี ้ เซคเตอร์ - ดิวิ
เดนด์ (หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป)

กองทุนเปิ ดภัทร พร็อพเพอร์ตี ้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ (หน่วย
ลงทุนชนิดทั่วไป)

2

KKP PROP-D

3

KKP LTFD

กองทุนเปิ ดเคเคพี หุน้ ระยะยาวปันผล

4

KKP PROP

กองทุนเปิ ดเคเคพี พร็อพเพอร์ตี ้ เซคเตอร์

กองทุนเปิ ดเคเค ดิวิเดนด์ อิควิตี ้

กองทุนเปิ ดภัทร หุน้ ระยะยาวปันผล
กองทุนเปิ ดเคเค หุน้ ระยะยาวปันผล
กองทุนเปิ ดแมกซ์ปันผลหุน้ ระยะยาว
กองทุนเปิ ดภัทร พร็อพเพอร์ตี ้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ (หน่วย
ลงทุนชนิดทั่วไป)
กองทุนเปิ ดเคเค พร็อพเพอร์ตี ้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์

5

KKP ACT EQ

กองทุนเปิ ดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี ้

6

KKP GHC

กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล เฮลธ์แคร์

KKP MP

กองทุนเปิ ดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ (หน่วยลงทุน
ชนิดทั่วไป)

7

กองทุนเปิ ดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี ้
กองทุนเปิ ดเคเค แอ็กทิฟ อิควิตี ้
กองทุนเปิ ดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์
กองทุนเปิ ดเคเค โกลบอล เฮลธ์แคร์
กองทุนเปิ ดเอสซีไอ โกลบอล เฮลธ์แคร์
กองทุนเปิ ดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป)
กองทุนเปิ ดเคเค มันนี่ โพสิทีฟ
กองทุนเปิ ดเอสซีไอ มันนี่ โพสิทีฟ
กองทุนเปิ ดภัทร ตราสารหนีพ้ ลัส (หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป)

กองทุนเปิ ดเคเคพี ตราสารหนีพ้ ลัส (หน่วยลงทุน กองทุนเปิ ดภัทร ตราสารหนีม้ ่นั คง
ชนิดทั่วไป)
กองทุนเปิ ดเคเค ตราสารหนีม้ ่นั คง
กองทุนเปิ ดแมกซ์ม่นั คง

8

KKP PLUS

9

KKP SMART MV กองทุนเปิ ดเคเคพี สมาร์ท มินิม่มั โวลาติลิตี ้

กองทุนเปิ ดภัทร สมาร์ท มินิม่ มั โวลาติลิตี ้

KKP EQRMF

กองทุนเปิ ดภัทร หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ
กองทุนเปิ ดเคเค หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ
กองทุนเปิ ดแมกซ์หนุ้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ

10

กองทุนเปิ ดเคเคพี หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ

ลาดับ
11
12
13
14
15

ชื่อย่อกองทุน
KK MM
MAX BL
MAX FIX IN3/1
SCI FG
SCI
FTBD6M1/08

ชื่อกองทุน
กองทุนเปิ ดเคเค มันนี่มาร์เก็ต ฟั นด์
กองทุนเปิ ดแมกซ์บาลานซ์
กองทุนเปิ ดแมกซ์ตราสารหนี3้ /1
กองทุนเปิ ดเอสซีไอ ฟิ กซ์ โกรท
กองทุนเปิ ดเอสซีไอ ฟิ กซ์เทอม บีดี 6M1/08

16

SPF

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย

17

URBNPF

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา

• ตรวจสอบประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุน ได้ที่ : https://am.kkpfg.com/th/fund/dividend-historical
กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด(KKPAM) หรือ บลจ. ผ่านช่องทาง ดังนี ้
ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียด

อีเมล์

ฝ่ ายบริการลูกค้า ชัน้ 17 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ เลขที่ 209 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 (MRT สถานีเพชรบุรี)
ฝ่ ายบริการลูกค้า ชัน้ 17 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ เลขที่ 209 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
kkpam.customer@kkpfg.com

โทรศัพท์

02 305 9800

Fax.

02 305 9803

ด้วยตนเองที่
ไปรษณีย์

เพื่อสอบถามว่ามีเอกสารตีคืนไปยังบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด หรือไม่ หากมีเอกสารตีคืน ให้แจ้งความประสงค์
ขอรับเอกสารและเช็ค ดังนี ้
• กรณีติดต่อด้วยตนเอง พร้อมแสดงหลักฐานบัตรประชาชน
• กรณีมอบอํานาจได้ จัดทําหนังสือมอบอํานาจพร้อมแนบเอกสารประกอบสําเนาบัตรประชาชน ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องของผู้
มอบอํานาจและผูร้ บั มอบอํานาจ โดยให้ผูร้ บั มอบอํานาจยื่นเอกสารดังกล่าว
โดยติดต่อที่ ฝ่ ายบริการลูกค้า (ตามที่อยู่ในการติดต่อข้างต้น)
แต่หากไม่มีเอกสารตีคืน หรือเช็คสูญหายให้ขอรายละเอียดโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ ายบริการลูกค้า โทร. 02-305-9800 ดังนี ้
• เลขที่เช็ค
• จํานวนเงินหน้าเช็ค
• วันที่ระบุหน้าเช็ค
• ธนาคารผูอ้ อกเช็ค

เพื่อนํารายละเอียดดังกล่าวข้างต้นไปแจ้งความเช็คสูญหาย พร้อมนําใบแจ้งความเช็คสูญหายมาติดต่อที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เกียรตินาคินภัทร จํากัด ฝ่ ายบริการลูกค้า เพื่อขอออกเช็คเงินปันผล/ค่าขายคืนหน่วยลงทุน ฉบับใหม่ พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี ้
•

หนังสือแจ้งแก้ไข / ขอออกเช็ค / เงินปันผล / เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (D2) พร้อมลงนาม

•

บันทึกแจ้งความเช็คสูญหาย ตามรายละเอียดข้างตน

•

สําเนาบัตรประชาชนผูถ้ ือหน่วยลงทุน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

•

สําเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารผูถ้ ือหน่วยลงทุน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีประสงค์ให้โอนเงิน/นําฝากเช็คเข้า
บัญชี)

•

เอกสารประกอบเพิ่มเติมตามแต่กรณี (ถ้ามี) อาทิเช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, คําสั่งศาล, หนังสือมอบอํานาจ ฯลฯ

หากท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน มีขอ้ สงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมได้ โปรดติดต่อฝ่ ายบริการลูกค้า บลจ. โทร.02 305 9800 มีความ
ยินดีที่จะสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมในทุกประเด็น

