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ข้อควรทราบกอ่นการรับบริการวางแผนการเงินจาก Avenger Planner  

คำชี้แจง เอกสารชุดน้ีมี 2 หน้า โปรดศึกษาอย่างละเอียด และลงนามรบัทราบกอ่นเร่ิมต้นรับบริการวางแผนการเงิน 

หัวข้อ แนวปฏบิัตขิอง Avenger Planner ข้อควรระวัง/ข้อจำกดั 

เง่ือนไข 
การเริ่มต้นใช้บริการ 
วางแผนการเงิน 

▪ สถานะความเป็นลูกค้าของ Avenger Planner จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ  
เมื่อลูกค้าเปิดบัญชีการลงทุนภายใต้การดูแลของ Planner สังกดั Avenger Planner 

▪ การเปิดบัญชีดังกล่าวจะดำเนินการในการนัดหมายครั้งที่ 1 หลังจากที่ลูกค้าได้รบัทราบ 
ข้อมูลและเง่ือนไขการให้บริการ และได้สอบถามข้อมูลตา่งๆ จาก Planner อยา่งเพียงพอ 
โดยลูกค้าตัดสินใจใช้บริการจาก Avenger Planner 

▪ การเปิดบัญชีการลงทุน จะเป็นการเปิดกับบริษัทหลักทรัพย์พันธมิตรของ Avenger Planner  
ซ่ึงไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเปิดบัญชี และไม่มีข้อผูกมัดให้ลูกค้าต้องลงทุนในบัญชดีังกลา่ว  
โดยลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระ จากแผนการเงินที่จะได้รับการนำเสนอ 

▪ การได้รับแจ้งชื่อ Planner ที่รับผิดชอบให้บริการ หลังจากที่กรอกแบบฟอร์มสมัครใช้บริการ
ผ่านทางเว็บไซต์นั้น ยังไม่ถือว่าทา่นมีสถานะเป็นลูกค้าของ Avenger Planner 

▪ หลังจากรับทราบขอ้มูลบริการ และได้สอบถามขอ้มูลอยา่งครบถ้วนแล้ว  
หากลูกค้าไม่ประสงค์จะเปิดบัญชีการลงทุน ภายใต้การดแูลของ Planner ที่รับผิดชอบ  
จะถือว่าท่านไม่ประสงค์ใช้บริการวางแผนการเงินจาก Avenger Planner 

▪ กรณีที่ Planner ประเมินว่าไม่สามารถให้บริการกับทา่นใด เนื่องจากความต้องการ 
ที่ไม่ตรงกับขอบเขตการให้บริการของทีม Planner อาจขอปฏิเสธการให้บริการแก่ท่าน 

▪ บริการของ Avenger Planner ไม่ครอบคลุมการวางแผนการเงินธุรกิจ/นิตบิุคคล 

การนัดหมาย 
รับบริการ 

▪ มีการนัดหมายอยา่งน้อย 2 ครั้ง  
▪ โดยการนัดหมายในครั้งแรกจำเป็นตอ้งมีการพบหนา้กัน (Face-to-Face) 

เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถนดัพบได้ Planner จะแจ้งวิธกีารที่เหมาะสมต่อไป 
▪ การนัดหมายในครั้งต่อๆ ไป สามารถนัดหมายผ่านชอ่งทางการสื่อสารทางไกลอื่นๆ ได้ 
▪ โปรดเตรียมข้อมูลและเอกสารซึ่ง Planner จะแจ้งให้ทราบเมื่อติดต่อไปนัดหมายให้พร้อม 

▪ ควรนัดหมายในสถานทีป่ลอดภยั และมคีวามเป็นส่วนตัวเพยีงพอ  
ที่จะสามารถพูดคุยเร่ืองการเงินและเร่ืองส่วนบุคคลได้ 

▪ ไม่ควรนำผู้ติดตาม ที่ท่านไม่ยินดีให้รับทราบข้อมูลส่วนตวัมาด้วย 
▪ เราขอสงวนสิทธิป์ฏเิสธการให้บริการ กรณีไม่สามารถนัดหมาย 

เพื่อให้บริการไดภ้ายใน 2 เดือนนับจากวันที่ส่งอีเมล์แจ้งชื่อ Planner ให้กับท่าน 

การเก็บข้อมูล 
และการรักษาความลบั 

▪ Planner จะเริ่มต้นเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่าน เมื่อทา่นตัดสินใจใช้บริการ  
ด้วยการเปดิบญัชีการลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์พันธมิตรของ Avenger Planner  

▪ ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินของท่าน มีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับใช้ในการจัดทำ
แผนการเงิน โดยขอ้มูลที่ครบถ้วนจะทำให้แผนการเงินมีความถูกตอ้ง และนำไปปฏิบัติได้จริง 

▪ ข้อมูลของท่านจะได้รับการรักษาไว้เป็นความลับ โดยจะได้รับการจัดเก็บไว้ในชอ่งทางที่มี
ความปลอดภยั และเข้าถึงได้เฉพาะ Planner ที่รับผิดชอบ และฝา่ยบรหิารของ Avenger 
Planner เท่านั้น 

▪ ท่านสามารถพจิารณาให้ขอ้มูลเท่าที่จำเป็นกับ Planner และสามารถปฏิเสธ 
การให้ข้อมูลที่เห็นว่ามากเกินความจำเป็นได้ โดยท่านสามารถสอบถามเหตุผล 
จาก Planner ได้ ว่าข้อมูลแต่ละประเภทนั้น ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง 

▪ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ให้มีการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนตวัของท่านไดทุ้กเมื่อ 
▪ กรณีที่ข้อมูลที่ได้รับไม่เพยีงพอสำหรบัจัดทำแผน หรือ Planner ไม่ได้รบัข้อมูลจากท่าน 

ภายในเวลา 1 เดือนนับจากที่ขอข้อมลูไป Planner อาจจำเป็นต้องปฏิเสธการให้บริการ 
หรือขอจำกัดขอบเขตการใหบ้ริการเฉพาะส่วนที่สามารถให้บริการได ้

การดำเนินการ 
ตามแผนการเงิน 
และการซ้ือผลิตภัณฑ์ 
เพื่อดำเนินการตาม
แผนการเงินที่ได้รับ 

▪ การดำเนินการตาม Action Plan บางอย่าง อาจไม่จำเป็นต้องมีการซ้ือผลิตภัณฑ์ใดๆ 
▪ Planner จะเสนอขายผลิตภัณฑ์การเงินให้กับท่าน เฉพาะเมื่อมีความจำเปน็เท่าน้ัน 

โดยหากไมต่ิดข้อจำกัดใดๆ เราขอให้ทา่นพิจารณาซื้อผลิตภณัฑ์ต่างๆ กบั Planner  
เพื่อที่ Planner จะสามารถช่วยติดตาม และตรวจสอบสถานะของการดำเนนิการน้ันๆ ได้  
และยังเป็นการสนับสนุนให้ Planner สามารถมรีายได้จากการให้บริการ 

▪ ท่านสามารถสอบถามถึงเหตุผล และความจำเป็นที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจาก Planner ได้  
▪ กรณีท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ หรือต้องการตัวเลือกเพิ่มเติม  

โปรดอย่าได้ลังเลหรือเกรงใจที่จะสอบถามกับ Planner ของท่าน 

▪ ห้ามจ่ายเงินสดหรือโอนเงินเข้าบญัชชีือ่ Planner หรือชื่อบุคคลอ่ืน  
ที่มิใช่สถาบันการเงินทีเ่ป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทีท่่านต้องการซื้อผลิตภัณฑ ์

▪ ในการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารต่างๆ ต้องมีการ “ขีดคร่อม”  
ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้งานเอกสารดงักล่าวให้ชัดเจนด้วย 

▪ กรณีลูกค้าตัดสินใจที่จะซื้อผลิตภัณฑต์่างๆ ด้วยตนเอง Planner จะไม่สามารถทราบ 
หรือช่วยตรวจสอบสถานะและติดตามผลลัพธ์ของการดำเนินการตามแผนส่วนน้ันได้ 

▪ กรณีที่ลูกค้าไม่ดำเนินการตาม Action Plan ซึ่งได้มีการสรปุร่วมกัน โดยไมม่ีเหต ุ
อันสมควร Planner อาจจำเป็นต้องขอยุติการใหบ้ริการ หลังจากการนำเสนอแผน 
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หัวข้อ แนวปฏบิัตขิอง Avenger Planner ข้อควรระวัง/ข้อจำกดั 

การติดตามสถานะ 
การเปิดบัญชี  
และงานเอกสาร 

▪ กรณีข้อมูลในการเปิดบัญชีและดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ ไม่ครบถ้วน  
Planner จะสอบถามข้อมูลจากทา่น ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ อาท ิโทรศัพท์ อนิเตอร์เน็ต  
และ แมสเซนเจอร์เอกชน โดยขออนุญาตไม่นัดพบเพิ่มเตมิหากไมม่ีความจำเป็นจริงๆ 

▪ กรณีจำเป็นต้องมีการจัดส่งเอกสารต่างๆ เพิ่มเติม Planner สามารถอำนวยความสะดวก 
ในการไปรับเอกสารจากท่านได้ โดยจะเป็นการใช้แมสเซนเจอร์เอกชน หรือวิธกีารอื่นๆ  
กรณีที่ท่านอยู่นอกพ้ืนที่บริการอาจจำเป็นต้องให้ท่านจดัส่งเอกสารใหท้างไปรษณีย์ 

▪ กระบวนต่างๆ อาจมีความล่าชา้ และในการติดตามสถานะนั้น Planner จำเป็นต้อง
ประสานงานกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวขอ้งอีกต่อหนึ่งหรือหลายต่อ ซ่ึงอาจต้องรอคำตอบ 
หากมีความล่าช้าเกิดขึ้น Planner จะแจ้งให้ท่านทราบถึงระยะเวลารอคอยโดยประมาณ 

▪ กรณีที่เอกสารตา่งๆ ไม่ครบถ้วน และ Planner ไม่ได้รับเอกสารจากท่าน 
ภายในเวลา 1 เดือนนับจากที่ขอรับเอกสารไป Planner อาจจำเป็นต้องปฏเิสธการ
ให้บริการแก่ท่าน 

การเปลี่ยนแปลง 
ที่มีนัยสำคัญ 
เกิดกับท่าน 

▪ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญเกิดกับท่าน อาทิ เปลีย่นงาน  
เปลี่ยนแปลงสถานะครอบครัว เจบ็ป่วย มีค่าใช้จ่ายรายการใหญ่ที่คาดไม่ถึง ฯลฯ  
โปรดแจ้ง Planner ของท่าน เพื่อสามารถให้คำแนะนำและปรับปรุงแผนการเงิน 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้โดยเร็ว 

▪ กรณีที่ท่านไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงสำคัญให้กับ Planner ของท่านได้รับทราบ  
อาจส่งผลให้แผนการเงินเดิม ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบ เช่น ผิดเง่ือนไขทางภาษีต่างๆ เป็นต้น 

▪ การปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่สดุ มิใช่เพยีงความรบัผิดชอบ 
ของ Planner เทา่น้ัน แต่ถือเป็นความรับผิดชอบของตัวท่านด้วย 

การติดตาม 
สถานการณ์ 
การลงทุน 

▪ เราให้คำแนะนำ โดยให้นำ้หนักกับปัจจยัพื้นฐานในระยะยาวเป็นหลัก 
จึงไม่ได้มีการแนะนำให้ปรับพอร์ตหรอืปรับแผนการลงทุนถี่นัก 

▪ ความถี่มาตรฐานในการทบทวนและปรับปรุงแผนการเงินคือปีละ 1 ครั้ง 
เว้นแต่มีเหตุจำเป็นทีต่้องเพิ่มความถี ่ซึ่งจะแตกตา่งกันไปในแต่ละบุคคล 

▪ กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนถึงกำหนด 
การทบทวนและปรับปรุงแผน ทา่นยังสามารถสอบถามกับ Planner ได ้
โดย Planner จะพิจารณารับนัดหมายของท่านตามความจำเป็นและเหมาะสม 

▪ บริการของเรา ไม่มีนโยบายให้ Planner รายงานข่าวสารหรือสถานการณ์ระยะสั้นให้กับท่าน 
โดยจะมกีารแจ้งขา่วสารเฉพาะในกรณีที่สำคัญและกระทบกับแผนการเงินของท่านเท่านั้น 

▪ การที่พอร์ตการลงทุนมมีูลค่าตดิลบหรอืมีผลขาดทุนในระยะสั้น เป็นเรื่องที่เกดิขึ้นได้ 
ในการลงทุนระยะยาว เราจึงไม่มีนโยบายให้ Planner รายงานสถานการณท์ี่เกิดขึ้นให้กบั
ท่านทุกครั้งที่ประสบกับเหตุการณ์ดงักล่าว แต่ทา่นสามารถเป็นฝ่ายสอบถามเองได้ 

▪ กรณีที่ท่านสอบถามสถานการณ์ต่างๆ หาก Planner ไมส่ามารถตอบคำถามท่านได้ใน
ทันทีทันใด Planner จะทำการแจ้งระยะเวลาโดยประมาณ เพื่อให้คำตอบแก่ท่าน 

ค่าบริการ 
ค่าตอบแทน 

▪ เราไม่คิดค่าบริการวางแผนการเงิน และไม่คิดค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษา  
▪ รายได้ของ Planner คือส่วนแบ่งรายได้ (คอมมิชชั่น) ซ่ึงจะเกิดขึ้นเมื่อท่านซ้ือผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

กับ Planner โดยลูกค้าจะเสียค่าใช้จ่ายในอัตราเดียวกันกับที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นผ่านช่องทางอื่น 

▪ ท่านมีสิทธิ์ที่จะสอบถามกับ Planner ได้ว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ Planner แนะนำนั้น Planner 
ได้รับส่วนแบ่งรายได้เท่าใด เพื่อประกอบการตัดสินใจของท่าน 

▪ เราไม่มีนโยบายในการลดอัตราค่าธรรมเนียม หรือแบ่งค่าคอมมชิชั่นใดๆ ใหก้ับลูกค้า 

การสำรวจความ 
พึงพอใจในบริการ 

▪ หลังจากท่านได้รับการนำเสนอแผนการเงินเสร็จสิ้น ท่านจะได้รับแบบสำรวจความพึงพอใจใน
การรับบริการทางอีเมล์ โปรดอนุเคราะห์เวลาในการตอบแบบสำรวจดังกล่าว 

▪ โปรดตอบแบบสำรวจโดยไม่ต้องเกรงใจ Planner ที่ให้บริการ  
เนื่องจากแบบสำรวจดังกล่าวจะส่งถึงฝ่ายบริหารของ Avenger Planner โดยตรง 

การแจ้งปัญหา  
การร้องเรียน 
การติดต่อกรณีฉุกเฉิน 

▪ กรณีที่ท่านต้องการแจ้งปัญหา ร้องเรียน หรือติดต่อกับ Avenger Planner  
ในกรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถติดต่อกับ Planner ของท่านได้ ท่านสามารถติดต่อเรา 
ได้ที่อีเมล์ avenger@avenger-planner.com หรือทางโทรศัพท ์
ที่เบอร์ 093-5654195 (คุณศักดา) และ 089-5238118 (คุณอภญิญา)  

 

 

ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบข้อควรทราบก่อนรับบริการนี้แล้ว และยนิดีรับบริการวางแผนการเงินจาก Avenger Planner 
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