
หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับเช็คเงินปันผลของกองทุนท่ีท่านลงทุน หรือไม่ได้รับเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะท าอย่างไร 

กรณีท่ีผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัเช็คเงินปันผล ของกองทุนท่ีท่านลงทุน หรือ ไม่ไดร้บัเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุน (รายละเอียดกองทุนตามตาราง

แนบ) หรือกองทุนอ่ืนภายใตก้ารบริหารจัดการของบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน เกียรตินาคินภทัร จาํกัด  

ล าดับ ช่ือย่อกองทุน ช่ือกองทุนปัจจุบัน 
ช่ือกองทุนเดิม (กองทุนมีการเปลี่ยนช่ือ ให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนช่ือของ บลจ.) 

1 KKP DIVIDEND 
กองทุนเปิดเคเคพี ดวิิเดนท ์อิควิตี ้ฟันด ์(หน่วย
ลงทุนชนิดทั่วไป) 

กองทุนเปิดภทัร ดิวิเดนด ์อิควติี ้(หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป) 

กองทุนเปิดเคเค ดวิิเดนด ์อิควิตี ้

2 KKP PROP-D 
กองทุนเปิดเคเคพี พร็อพเพอรต์ี ้เซคเตอร ์- ดิวิ
เดนด ์(หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป) 

กองทุนเปิดภทัร พร็อพเพอรต์ี ้เซคเตอร ์- ดวิิเดนด ์(หน่วย
ลงทุนชนิดทั่วไป) 

3 KKP LTFD กองทุนเปิดเคเคพี หุน้ระยะยาวปันผล 
กองทุนเปิดภทัร หุน้ระยะยาวปันผล  
กองทุนเปิดเคเค หุน้ระยะยาวปันผล  
กองทุนเปิดแมกซปั์นผลหุน้ระยะยาว 

4 KKP PROP กองทุนเปิดเคเคพี พร็อพเพอรต์ี ้เซคเตอร ์

กองทุนเปิดภทัร พร็อพเพอรต์ี ้เซคเตอร ์- ดวิิเดนด ์(หน่วย
ลงทุนชนิดทั่วไป) 

กองทุนเปิดเคเค พร็อพเพอรต์ี ้เซคเตอร ์- ดิวิเดนด ์

5 KKP ACT EQ กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี ้
กองทุนเปิดภทัร แอ็กทิฟ อิควิตี ้
กองทุนเปิดเคเค แอ็กทิฟ อิควิตี ้

6 KKP GHC กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล เฮลธแ์คร ์
กองทุนเปิดภทัร โกลบอล เฮลธแ์คร ์ 
กองทุนเปิดเคเค โกลบอล เฮลธแ์คร ์ 
กองทุนเปิดเอสซีไอ โกลบอล เฮลธแ์คร ์ 

7 KKP MP 
กองทุนเปิดเคเคพี มนัน่ี โพสิทีฟ (หน่วยลงทุน
ชนิดทั่วไป) 

กองทุนเปิดภทัร มนัน่ี โพสิทีฟ (หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป) 

กองทุนเปิดเคเค มนัน่ี โพสิทีฟ 
กองทุนเปิดเอสซีไอ มนัน่ี โพสิทีฟ 

8 KKP PLUS 
กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนีพ้ลสั  (หน่วยลงทุน
ชนิดทั่วไป) 

กองทุนเปิดภทัร ตราสารหนีพ้ลสั (หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป) 

กองทุนเปิดภทัร ตราสารหนีม้ั่นคง 
กองทุนเปิดเคเค ตราสารหนีม้ั่นคง 
กองทุนเปิดแมกซม์ั่นคง 

9 KKP SMART MV กองทุนเปิดเคเคพี สมารท์ มินิมั่ม โวลาติลิตี ้ กองทนุเปิดภทัร สมารท์ มินิมั่ม โวลาติลิตี ้ 

10 KKP EQRMF กองทุนเปิดเคเคพี หุน้ทุนเพื่อการเลีย้งชีพ 
กองทุนเปิดภทัร หุน้ทุนเพื่อการเลีย้งชีพ  
กองทุนเปิดเคเค หุน้ทุนเพื่อการเลีย้งชีพ 
กองทุนเปิดแมกซหุ์น้ทุนเพื่อการเลีย้งชีพ 

 

 

 



 

ล าดับ ช่ือย่อกองทุน ช่ือกองทุน 

11 KK MM กองทุนเปิดเคเค มนัน่ีมารเ์ก็ต ฟันด ์
12 MAX BL กองทุนเปิดแมกซบ์าลานซ ์
13 MAX FIX IN3/1 กองทุนเปิดแมกซต์ราสารหนี3้/1 
14 SCI FG กองทุนเปิดเอสซีไอ ฟิกซ ์โกรท 

15 
SCI 
FTBD6M1/08 

กองทุนเปิดเอสซีไอ ฟิกซเ์ทอม บีดี 6M1/08 

16 SPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยส์นามบินสมยุ  

17 URBNPF  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยเ์ออรบ์านา 

 

• ตรวจสอบประวตัิการจ่ายเงินปันผลของกองทุน ไดท่ี้ : https://am.kkpfg.com/th/fund/dividend-historical 

กรุณาติดต่อบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน เกียรตินาคินภทัร จาํกดั(KKPAM) หรือ บลจ. ผ่านช่องทาง ดงันี ้

ช่องทางการติดต่อ รายละเอียด 

ด้วยตนเองท่ี  
ฝ่ายบริการลกูคา้ ชัน้ 17 อาคารเคเคพี ทาวเวอร ์เอ เลขท่ี 209 ถนนสขุุมวิท 21 (อโศก) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 (MRT สถานีเพชรบรีุ)  

ไปรษณีย ์
ฝ่ายบริการลกูคา้ ชัน้ 17 อาคารเคเคพี ทาวเวอร ์เอ เลขท่ี 209 ถนนสขุุมวิท 21 (อโศก) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

อีเมล์ kkpam.customer@kkpfg.com 

โทรศัพท ์ 02 305 9800  

 Fax. 02 305 9803 
 

เพื่อสอบถามว่ามีเอกสารตีคืนไปยงับริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน เกียรตินาคินภทัร จาํกัด หรือไม่ หากมีเอกสารตีคืน ใหแ้จง้ความประสงค์

ขอรบัเอกสารและเช็ค ดงันี ้

• กรณีติดต่อดว้ยตนเอง พรอ้มแสดงหลกัฐานบตัรประชาชน  

• กรณีมอบอาํนาจได ้จัดทาํหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มแนบเอกสารประกอบสาํเนาบตัรประชาชน ท่ีลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งของผู้

มอบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ โดยใหผู้ร้บัมอบอาํนาจยื่นเอกสารดงักล่าว  

โดยตดิต่อท่ี ฝ่ายบริการลกูคา้ (ตามท่ีอยู่ในการติดต่อขา้งตน้) 

แต่หากไม่มีเอกสารตีคืน หรือเช็คสญูหายใหข้อรายละเอียดโทรสอบถามขอ้มลูไดท่ี้ ฝ่ายบริการลกูคา้  โทร. 02-305-9800 ดงันี ้ 

• เลขท่ีเช็ค 

• จาํนวนเงินหนา้เช็ค 

• วนัท่ีระบหุนา้เช็ค  

• ธนาคารผูอ้อกเช็ค   



เพื่อนาํรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ไปแจง้ความเช็คสญูหาย พรอ้มนาํใบแจง้ความเช็คสญูหายมาติดต่อท่ี บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน 

เกียรตินาคินภทัร จาํกัด ฝ่ายบริการลกูคา้ เพื่อขอออกเช็คเงินปันผล/ค่าขายคืนหน่วยลงทุน ฉบบัใหม่ พรอ้มแนบเอกสารดงัต่อไปนี ้

• หนังสือแจง้แกไ้ข / ขอออกเช็ค / เงินปันผล / เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (D2) พรอ้มลงนาม 

• บนัทึกแจง้ความเช็คสญูหาย ตามรายละเอียดขา้งตน 

• สาํเนาบตัรประชาชนผูถ้ือหน่วยลงทุน พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

• สาํเนาหนา้สมดุบญัชีเงินฝากธนาคารผูถ้ือหน่วยลงทุน พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง (กรณีประสงคใ์หโ้อนเงิน/นาํฝากเช็คเขา้ 

บญัชี) 

• เอกสารประกอบเพิ่มเติมตามแต่กรณี (ถา้มี) อาทิเช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, คาํสั่งศาล, หนังสือมอบอาํนาจ ฯลฯ 

 

หากท่านผูถ้ือหน่วยลงทุน มีขอ้สงสยั หรือตอ้งการข้อมลูเพิ่มเติมได ้โปรดติดต่อฝ่ายบริการลกูคา้ บลจ. โทร.02 305 9800  มีความ

ยินดีท่ีจะสนับสนุนขอ้มลูเพิ่มเติมในทุกประเด็น 


