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ข้อควรทราบก่อนการรับบริการวางแผนการเงินจาก Avenger Planner  

ค าช้ีแจง เอกสารชุดนี้มี 2 หน้า โปรดศึกษาอย่างละเอียด ก่อนสมัครรับบริการวางแผนการเงิน 

หัวข้อ แนวปฏิบัติของ Avenger Planner ข้อควรระวัง/ข้อจ ากัด 

การนัดหมาย 
รับบริการ 

▪ มีการนัดหมายอย่างน้อย 2 ครั้ง  
▪ การนัดหมายในครั้งแรกจ าเป็นต้องมีการพบหน้ากัน (Face-to-Face) 
▪ การนัดหมายในครั้งต่อๆ ไป สามารถนัดหมายผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นๆ  

อาทิทางโทรศัพท์ หรือ Video Call 
▪ โปรดเตรียมข้อมูลและเอกสารซ่ึง Planner จะแจ้งให้ทราบเม่ือนัดหมายมาให้พร้อม 

▪ ควรนัดหมายในสถานท่ีปลอดภัย และมีความเป็นส่วนตัวเพียงพอ  
ท่ีจะสามารถพูดคุยเรื่องการเงินและเรื่องส่วนบุคคลได้ 

▪ ไม่ควรน าผู้ติดตาม ท่ีท่านไม่ยินดีให้รับทราบข้อมูลส่วนตัวมาด้วย 
▪ เราขอสงวนสิทธิ์ปฏเิสธการให้บริการ กรณีไม่สามารถนัดหมาย 

เพื่อให้บริการได้ภายใน 2 เดือนนับจากวันที่ถึงคิวรับบริการ 

การเปิดบัญชี 
การลงทุน และ 
การซ้ือผลิตภัณฑ์ 
ทางการเงินอื่นๆ 

▪ Planner จะแนะน าและเสนอขายผลิตภัณฑ์การเงินให้กับท่าน  
เฉพาะเมื่อมีความจ าเป็นต้องใช้ เพื่อด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเท่าน้ัน 

▪ ท่านสามารถซ้ือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วยตนเองผ่านทางช่องทางอื่นได้ 
โดยไม่จ าเป็นต้องซื้อกับ Planner ท่ีให้บริการ 

▪ กรณีท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอ หรือต้องการตัวเลือกเพิ่มเติม  
โปรดอย่าเกรงใจท่ีจะสอบถามกับ Planner ของท่าน 

▪ ห้ามจ่ายเงินสดหรือโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ Planner หรือชื่อบุคคลอื่น  
ที่มิใช่สถาบันการเงินที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ท่ีท่านต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ 

▪ ในการเซ็นรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารต่างๆ ต้องมีการ “ขีดคร่อม”  
ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้งานเอกสารดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย 

▪ กรณีลูกค้าตัดสินใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยตนเอง 
Planner จะไม่สามารถทราบสถานะของการด าเนินการตามแผนส่วนนั้นได้ 

การติดตามสถานะ 
การเปิดบัญชี  
และงานเอกสาร 

▪ กรณีข้อมูลในการเปิดบัญชีและด าเนินการด้านเอกสารต่างๆ ไม่ครบถ้วน Planner จะ
สอบถามข้อมูลจากท่าน ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ อาทิ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต  
แมสเซนเจอร์เอกชน โดยไม่จ าเป็นต้องมีการนัดพบเพิ่มเติม 

▪ กรณีจ าเป็นต้องมีการจัดส่งเอกสารต่างๆ เพิ่มเติม  
Planner สามารถอ านวยความสะดวกในการไปรับเอกสารจากท่านได้  
โดยอาจเป็นการใชแ้มสเซนเจอร์เอกชน ไปรษณีย์ หรือวิธีการอื่นๆ ท่ีเหมาะสม 

▪ กรณี Planner ไม่สามารถไปรับเอกสารจากท่านได้ และท่านอยู่นอกพื้นท่ีให้บริการ
ของแมสเซนเจอร์เอกชน อาจมีความจ าเป็นท่ีต้องขอให้ท่านจัดส่งเอกสารให้ทาง
ไปรษณีย์ หรือด้วยวิธีการอื่นๆ 

▪ กระบวนต่างๆ อาจมีความล่าช้า และในการติดตามสถานะน้ัน  
เนื่องจาก Planner จ าเป็นต้องประสานงานกับสถาบันการเงินท่ีเกี่ยวข้อง 
อีกต่อหน่ึงหรือหลายต่อ ซ่ึงอาจต้องรอค าตอบ หากมีความล่าช้าเกิดขึ้น Planner 
จะแจ้งให้ท่านทราบถึงระยะเวลารอคอยโดยประมาณ 

การเปลี่ยนแปลง 
ท่ีมีนัยส าคัญ 
เกิดกับท่าน 

▪ กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยส าคัญเกิดกับท่าน อาทิ เปล่ียนงาน  
เปลี่ยนแปลงสถานะครอบครัว เจ็บป่วย มีค่าใช้จ่ายรายการใหญ่ท่ีคาดไม่ถึง ฯลฯ  
โปรดแจ้ง Planner ของท่าน เพื่อสามารถให้ค าแนะน าและปรับปรุงแผนการเงิน 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงได้โดยเร็ว 

▪ การปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่สุด มิใช่เพียงความ
รับผิดชอบของ Planner เท่านั้น แต่ถือเป็นความรับผิดชอบของตัวท่านด้วย 

▪ กรณีท่ีท่านไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงส าคัญให้กับ Planner ของท่านได้รับทราบ  
อาจส่งผลให้แผนการเงินเดิม ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบ เช่น ผิดเงื่อนไขทางภาษีต่างๆ เป็นต้น 
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หัวข้อ แนวปฏิบัติของ Avenger Planner ข้อควรระวัง/ข้อจ ากัด 

การติดตาม 
สถานการณ์ 
การลงทุน 

▪ เราให้ค าแนะน า โดยให้น้ าหนักกับปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวเป็นหลัก 
จึงไม่ได้มีการแนะน าให้ปรับพอร์ตหรือปรับแผนการลงทุนถี่นัก 

▪ ความถ่ีมาตรฐานในการทบทวนและปรับปรุงแผนการเงินคือปีละ 1 ครั้ง 
เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นท่ีต้องเพิ่มความถี่ ซ่ึงจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล 

▪ กรณีท่ีท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการค าแนะน าเพ่ิมเติมก่อนถึงก าหนด 
การทบทวนและปรับปรุงแผน ท่านยังสามารถสอบถามกับ Planner ได้ 
โดย Planner จะพิจารณารับนัดหมายของท่านตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

▪ บริการของเรา ไม่มีนโยบายให้ Planner รายงานข่าวสารหรือสถานการณ์ 
ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวันให้กับท่าน โดยจะมีการแจ้งข่าวสารและสถานการณ์ 
เฉพาะในกรณีท่ีส าคัญและกระทบกับแผนการเงินของท่านเท่าน้ัน 

▪ การที่พอร์ตการลงทุนมีมูลค่าติดลบหรือมีผลขาดทุนในระยะสั้น  
ถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เป็นปกติในการลงทุนเพื่อเป้าหมายระยะยาว  
เราไม่มีนโยบายให้ Planner รายงานสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นให้กับท่านทุกครั้งที่
ประสบกับเหตุการณ์ดังกล่าว แต่ท่านสามารถเป็นฝ่ายสอบถามเองได้ 

▪ กรณีที่ท่านสอบถามสถานการณ์ต่างๆ Planner อาจไม่สามารถตอบค าถามท่านได้
ในทันทีทันใด โดย Planner จะท าการแจ้งระยะเวลาโดยประมาณท่ีจะติดต่อกลับ 
เพื่อให้ค าตอบแก่ท่านอีกครั้งหนึ่ง 

ค่าบริการ 
ค่าตอบแทน 
สินน้ าใจ 

▪ เราไม่คิดค่าบริการวางแผนการเงิน และค่าให้ค าปรึกษา 
▪ รายได้เพียงอย่างเดียวของ Planner เกิดจากส่วนแบ่งรายได้  

ซ่ึงจะได้รับเม่ือท่านซ้ือผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยตรงกับ Planner เท่าน้ัน 
▪ ท่านมีสิทธิ์ท่ีจะสอบถามกับ Planner ได้ว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ี Planner แนะน าน้ัน 

Planner ได้รับส่วนแบ่งรายได้เท่าใด เพื่อประกอบการตัดสินใจของท่าน 

▪ กรณีท่ีท่านพอใจกับบริการท่ีได้รับ เพียงบอกกล่าวให้ Planner รับทราบ 
ก็เสมือนว่าเราได้รับค่าตอบแทนในรูปของก าลังใจในการท างานแล้ว 

▪ หากท่านประสงค์จะให้ของก านัลกับ Planner เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ 
ท่านสามารถพิจารณาให้ได้ตามท่ีท่านเห็นสมควร ท้ังนี้ของก านัลน้ัน  
ไม่ควรมีมูลค่ามากจนเกินไป 

การส ารวจ 
ความพึงพอใจ 
ในบริการ 

▪ หลังจากท่านได้รับการน าเสนอแผนการเงินเสร็จสิ้น  
ท่านจะได้รับแบบส ารวจความพึงพอใจในการรับบริการทางอีเมล์ 
โปรดอนุเคราะห์เวลาในการตอบแบบส ารวจดังกล่าว 

▪ โปรดตอบแบบส ารวจโดยไม่ต้องเกรงใจ Planner ท่ีให้บริการ  
เนื่องจากแบบส ารวจดังกล่าวจะส่งถึงฝ่ายบริหารของ Avenger Planner โดยตรง 

การแจ้งปัญหา  
การร้องเรียน 
การติดต่อกรณี
ฉุกเฉิน 

▪ กรณีท่ีท่านต้องการแจ้งปัญหา ร้องเรียน หรือติดต่อกับ Avenger Planner  
ในกรณีฉุกเฉินท่ีไม่สามารถติดต่อกับ Planner ของท่านได้ ท่านสามารถติดต่อเรา 
ได้ท่ีอีเมล์ avenger@avenger-planner.com หรือทางโทรศัพท์ 
ท่ีเบอร์ 093-5654195 (คุณศักดา) และ 089-5238118 (คุณอภิญญา)  

 

 

ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบข้อควรทราบก่อนรับบริการนี้แล้ว และยนิดีรับบริการวางแผนการเงินจาก Avenger Planner 
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