
 

หนา 1 จาก 12 
บริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทนุ อเวนเจอร แพลนเนอร จํากัด 

Avenger Planner Investment Advisory Securities Co., Ltd. ปรับปรงุ 22 ก.ย. 65 

ชุดเอกสารเพ่ือการขอรับบริการวางแผนการเงิน 

 

เอกสารเพื่อการขอรับบริการวางแผนการเงินนี้แบงเปนส่ีสวน คือ สวนที่ 1 หลักการทํางานของพวกเรา สวนที่ 2 ขอตกลงการ

ใหบริการ สวนที่ 3 ระเบียบและขั้นตอนการทํางานของพวกเรา และ สวนที่ 4 เอกสารทีจ่ําเปนตามกฎหมายเพื่อการเปดบัญชี

และการใชบริการ 

 

เพื่อความเขาใจอันดีระหวางทานและเรา และเพื่อใหเราสามารถใหบริการแกทานอยางตรงตามความตองการและกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกทาน ขอใหทานไดโปรดศึกษาเอกสารฉบับนี้และเอกสารประกอบอยางละเอียดถี่ถวน หากมีขอสงสัย

ประการใด ทานสามารถสอบถามจากนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบไดทันท ี 
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สวนที่ 1 หลักการทํางานของพวกเรา 

 

 

เรียนทานลูกคาที่เคารพ  

 

เอกสารที่ทานไดอานอยู ณ ขณะนี้ ถอืเปนเอกสารสําคัญที่เปนด่ัง “จุดเริ่มตนของความรวมมือ” ระหวางบริษัทหลักทรัพยที่

ปรึกษาการลงทุน อเวนเจอร แพลนเนอร จํากัด (“บริษัท”) และทาน ในการที่ทั้งสองฝาย “จะไดใชความพยายามรวมกัน

อยางเต็มความสามารถ” เพื่อทําใหทานสามารถบรรลุเปาหมายทางการเงินและเปาหมายในชีวิตตางๆ ไดดวยโอกาสที่สงูท่ีสุด  

 

บริษัทและผูปฏิบัตหินาที่ใหคําแนะนําการลงทุน (“นักวางแผนการเงิน”) ของบริษัทนั้น มีความมุงมั่นอยางแรงกลาที่จะใช

ทักษะและความสามารถที่พวกเรามีเพื่อใหบริการแกทานดวยคุณภาพและมาตรฐานที่ดี อันเปนผลจากการฝกฝนที่เขมขน

ตอเนื่อง และจากการกํากับดูแลที่เขมงวด ทั้งจากกระบวนการภายใน และจากการกํากับดูแลโดยสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานกังาน ก.ล.ต.”) 

 

การจะสามารถบรรลุภารกิจขางตน ทามกลางความไมแนนอนตางๆ ระหวางเสนการรับบริการ ที่มักกินระยะเวลายาวนาน

หลายปนั้น เราจําเปนตองไดรับ “ความเขาใจ” และ “ความรวมมือ” จากทาน ในฐานะผูที่มอีํานาจอยางแทจริง ทั้งในการ

จัดสรรเวลาเพ่ือพูดคุยปรกึษากับนักวางแผนการเงิน ในการใหขอมูลเพื่อประกอบการจัดทําแผนการเงิน รวมทั้งในการตัดสินใจ

ที่จะดําเนินการตามคําแนะนําที่ไดรบัภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

 

เราจึงอยากขอใหทานศึกษารายละเอียดในเอกสารสวนที่ 2 และ 3 อยางถี่ถวน เพื่อทาํความเขาใจแนวทางในการรับบริการ 

หนาที่และความรับผิดชอบของทั้งสองฝาย และขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ กอนที่จะตัดสินใจลงนามในเอกสารเพื่อเริ่มตน

กระบวนการรับบริการ  

 

เราหวังเปนอยางยิ่งวา เมื่อทานไดศึกษารายละเอียดทั้งหมดแลว ทานจะมีความเขาใจและยินดีที่จะเปดโอกาสใหเราไดเปน

สวนหนึ่งในการเดินทางสูความสําเร็จทางการเงินของทานผานการใหบริการวางแผนการเงินของเรา ซ่ึงเราขอใหคํามั่นที่จะทํา

หนาท่ีอยางเต็มความสามารถที่สุด 

 

 

ศักดา สรรพปญญาวงศ CFP® 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  
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สวนที่ 2 ขอตกลงการใหบริการ 

 

บร ิษ ัทหล ักทร ัพย ท ี ่ปร ึกษาการลงทุน อเวนเจอร   แพลนเนอร   จ ําก ัด (“บร ิษ ัท”) ในฐานะผ ู  ให บร ิการ และ 

________________________________________ (“ลูกคา”) ในฐานะผูรับบริการ ตกลงใหบริการและรับบริการเกี่ยวกับ

การวางแผนการเงิน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

2.1 ขอบเขตการใหบริการ 

บริษัทใหบริการเปนที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนสวนบุคคล ซึ่งการใหบริการดังกลาวครอบคลุมถึง  

(ก) การระบุเปาหมาย-การวิเคราะห-การใหคําแนะนํา การระบุเปาหมายที่สําคัญของลูกคาที่ตองการบรรลุ โดยจะมีการ

เก็บขอมูลที่เก่ียวของจากลูกคา เพ่ือการวิเคราะหและใหคําแนะนําที่เหมาะสมเพื่อใหลูกคาสามารถบรรลุเปาหมายดาน

ตางๆ  

(ข) การจัดทําแผนการเงิน การจัดทําแผนการเงนิอยางเปนลายลักษณอักษร อันประกอบไปดวยรายละเอียดการวิเคราะห

และคําแนะนําในดานตางๆ พรอมแผนปฏิบัติการ เพื่อใหลูกคาสามารถดําเนินการตามแผนไดอยางเหมาะสม  

(ค) การติดตามประเมินผล เมื่อมีการดําเนินการตามแผนแลว จะมีการติดตามประเมินผลเพื่อทบทวนและปรับปรุง

แผนการเงินและคําแนะนําดังกลาวอยางตอเนื ่อง เพื่อใหสอดคลองกับผลลัพธในการปฏิบัติที่เกิดขึ ้นจริง รวมถึง

สถานการณตางๆ ที่เปล่ียนแปลงไป  

(ง) การใหคําแนะนําการลงทุนและการจัดสรรสินทรัพย เพื ่อใหสอดคลองกับเปาหมายและขอจํากัดของลูกคานั้น  

บริษัทจะวางแผนการลงทุนใหกับลูกคาตามความเหมาะสม ในลักษณะคําแนะนําแบบเฉพาะเจาะจง (Specific 

Advice)  เฉพาะในเครื่องมือการลงทุนประเภทกองทุนรวม และกองทุนสวนบุคคลเทานั้น ซ่ึงไมรวมถึงหุนรายตัว และ 

หลักทรัพยอ่ืน หรือสินทรัพยอ่ืนใด 

 

ทั้งนี้ การใหบริการดังกลาว ไมครอบคลุม ถึงการเก็บรักษาทรัพยสินของลูกคาแตอยางใด 

 

โดยบริษทัไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย ประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุน เทานั้น โดยสามารถใหคําแนะนําการ

ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงได แตไมมีสิทธิในการรับและสงคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุน ดังนั้น เพื่อใหบริการของบริษัทเหมาะสม

และสอดคลองกับประเภทธุรกิจตามใบอนุญาตที่ไดรบั บริษัทจึงทํางานรวมกับบริษัทหลักทรัพยพันธมิตรภายใตสัญญาซึ่งมีการ

แบงแยกหนาที่ และความรับผิดชอบในการใหบริการ รวมถึงการกําหนดลักษณะ ขอบเขต และเงื่อนไขการใหบริการอยาง

ชัดเจน โดยที่บริษัทเปนผูรับผดิชอบในการใหคําแนะนําการลงทุนกับลูกคา ขณะที่บริษัทหลักทรัพยพันธมิตรเปนผูรับผิดชอบ

ระบบรับและสงคําส่ังซื้อขายหนวยลงทุน 

 

2.2 คาบริการ 

บริษัทไมมีการเก็บคาบรกิาร และ/หรือ คาใชจายอ่ืนใดสําหรับการใหบรกิารตามขอบเขตการใหบริการที่ไดกลาวไวใน ขอ 2.1 

ขอบเขตการใหบริการ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑทางการเงินบางผลิตภัณฑซึ่งผูปฏิบัติหนาที่ใหคําแนะนําการลงทุน (“นักวางแผน

การเงิน”) ใหคําแนะนํา เชน กองทุนรวม และ กองทุนสวนบุคคลนั้น นักวางแผนการเงิน และ/หรือ บริษัทอาจเปนผูขายหรือ

เปนตัวแทนขายผลิตภัณฑดังกลาว โดยนักวางแผนการเงิน และ/หรือ บริษัทจะไดรับคาตอบแทนในรูปของสวนแบงรายได  

ซึ่งไดรับจากผูออกผลิตภัณฑทางการเงินดังกลาว โดยลกูคาจะไมตองจายคาธรรมเนียมผลิตภัณฑในอตัราที่สูงข้ึนแตอยางใด 
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2.3 เง่ือนไขการใหบริการ 

ดวยเหตุที่บริษัทไมมีการเก็บคาบริการ และ/หรือคาใชจายอื่นใด แตไดรับเพียงคาตอบแทนในรูปของสวนแบงรายไดดังที่ได

กลาวไวใน ขอ 2.2 คาบริการ ดังนั้น การใชบริการของบริษัทจึงอยูภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

(ก) การเปดบัญชี ลูกคาตองเปดและดํารงสถานะบัญชดัีงนี้ (1) บัญชีลูกคากับบริษัท และ (2) บญัชีซ้ือขายหนวยลงทุนกับ

บริษัทหลักทรัพยพันธมิตรที่บริษัทกําหนด โดยทั้งสองบัญชีนั้นตองเปนบัญชีภายใตการดูแลบัญชีของนักวางแผน

การเงินทีบ่ริษัทกําหนดใหใหบริการแกลูกคารายนั้นๆ (“นักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบ”) (“บัญชีของลูกคา”) 

(ข) ไมมีคาใชจาย การเปดบัญชีของลูกคาจะไมมีการเก็บคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

(ค) ไมมีขอผูกมัดในการลงทุน ลูกคาไมมีขอผูกมัดใดๆ ที่จะตองลงทุนหรือซื้อผลิตภัณฑทางการเงินใดๆ ในบัญชีของลูกคา 

โดยลูกคาสามารถตัดสินใจไดอยางอิสระวาจะลงทุนในบัญชีดังกลาวหรือไม อยางไรก็ตาม บริษัทและนักวางแผน

การเงินผูรับผิดชอบยอมทํางานบนพ้ืนฐานและขอมูลในบัญชีของลูกคารายนั้นๆ เทานั้น บรษิัทและนักวางแผนการเงิน

ผู ร ับผิดชอบไมอาจตรวจสอบ ติดตาม และชวยสอบทานธุรกรรม และ/หรือใหคําแนะนําการลงทุนของลูกคา

นอกเหนือไปจากบัญชีของลูกคาได ดังนั้น บริษัทขอใหคําแนะนําแกลูกคาวาโปรดใชบัญชีของลูกคาในการลงทุนซื้อ

ผลิตภัณฑทางการเงนิ 

(ง) การประเมินความพรอมและการใหความรวมมือของลูกคา บริษัทรวมกับนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบจะประเมิน

ความพรอมและการใหความรวมมือของลูกคาอยางตอเนื่อง เพ่ือการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถและใหลูกคา

บรรลุวัตถุประสงคที่ตองการภายใตขอตกลงและเงื่อนไขของเอกสารเพื่อการขอรับบริการวางแผนการเงินนี้ อยางไรก็

ตาม หากบริษัทและนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบพิจารณารวมกันแลววามีเหตุอันควรเชื่อได วาอาจไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที ่ ใหบรรลุวัตถุประสงคด ังกลาวได บร ิษัทอาจพิจารณาถึงขอจํากัดการใหบริการที ่ได ระบุไว  ใน  

ขอ 2.4 ทั้งนี้ การประเมินความพรอมและการใหความรวมมือของลกูคานั้น รวมถึงแตไมจํากัดเพียงสิ่งดังตอไปนี้  

(1) ความตองการและการตอบสนองความตองการของลูกคา วาบริษัทสามารถดําเนินการใหบรรลุถึงความตองการ

ดังกลาวไดหรือไม 

(2) การนัดหมายเพื่อใหบริการ วาลูกคาสามารถนัดหมายกับนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบไดหรือไม โดยใช

มาตรฐานการสามารถนดัหมายไดไมเกินกําหนด 2 เดือนนับจากวันทีแ่จงใหลูกคาทราบ 

(3) การจัดเตรียมขอมูลและเอกสารเพื่อใหบริการ วาลูกคาสามารถจัดเตรียมขอมูลและเอกสารทีเ่พียงพอสําหรับ

การรับบริการไดอยางครบถวนไดหรือไม โดยใชมาตรฐานการสามารถจัดเตรยีมใหไดไมเกินกําหนด 1 เดือนนับ

จากวันที่แจงใหลกูคาทราบ 

(4) เรื ่องอื่นใด ที ่อาจสงผลกระทบตอการใหบริการของบริษัทและนักวางแผนการเงินผู ร ับผิดชอบอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

2.4 ขอจํากัดการใหบริการ  

ดวยเหตุที่บริษัทไมมีการเก็บคาบริการ และ/หรือคาใชจายอื่นใด แตไดรับเพียงคาตอบแทนในรูปของสวนแบงรายไดดังที่ได

กลาวไวใน ขอ 2.2 คาบรกิาร ดังนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการใหบริการแกลูกคาผูมีความเขาใจรวมกันกับบริษัท มีความ

พรอมและใหความรวมมือแกบริษัท บริษัทอาจมีความจําเปนอันไมสามารถหลีกเลี่ยงไดที่ตองจํากัด และ/หรือระงับการ

ใหบริการเปนการชั่วคราวหรือถาวร รวมถึงการยกเลิกการใหบริการแกลูกคา หากมีเหตุการณใดๆ ที่ทําใหบริษัทไมอาจ

ใหบริการแกลูกคาไดตาม (ก) เง่ือนไขของใบอนุญาตท่ีบริษัทไดรับ (ข) ขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ (ค) หลักการทํางาน

ของพวกเราที่กําหนดไวใน สวนที่ 1 หลกัการทํางานของพวกเรา (ง) ขอตกลงการใหบริการที่กําหนดไวใน สวนที่ 2 ขอตกลง

การใหบริการ และ (จ) ระเบียบและขั้นตอนการทํางานของพวกเราที่กําหนดไวใน สวนที่ 3 ระเบียบและขั้นตอนการทํางาน

ของพวกเรา 
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2.5 การปฏิบัติตามกฎหมาย 

บริษัทไดรับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย ประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุน และอยูภายใตการกํากับดูแลของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ดังนั้น บริษัทมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับตางๆ (“กฎหมายที่เกี่ยวของ”) เชน ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ่ ทธ. 

35/2556 มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสรางการบริหารงาน ระบบงาน และการใหบริการของผูประกอบธุรกิจหลักทรัพย

และผูประกอบธุรกจิสัญญาซื้อขายลวงหนา  

 

2.6 ขอกําหนดความรับผิด 

(ก) การแบงแยกความรับผิดชอบ ดวยการใหบริการของบริษัทครอบคลุมเฉพาะการประกอบธุรกิจหลักทรัพย ประเภทการ

เปนที่ปรึกษาการลงทุน ตามขอบเขตการใหบริการที่ไดกลาวไวใน ขอ 2.1 ขอบเขตการใหบริการ และบริษัทดําเนิน

ธุรกิจรวมกันกับบริษัทหลักทรัพยพันธมิตรผูใหบริการเพื่อการสงคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนแกลูกคา ดังนั้น บริษัทขอ

เรียนชี้แจงวาบริษัทยอมมีความรับผิดในสวนของการใหบริการสําหรับสวนงานทีป่รึกษาการลงทุนที่บริษัทรับผิดชอบ

เทานั้น หากมีความเสียหายของลกูคาอันมีสาเหตุมาจากบริษัทหลักทรัพยพนัธมิตรผูใหบริการเพื่อการสงคําสั่งซื้อขาย

หนวยลงทุนจะถือเปนความรับผิดชอบของบรษิัทหลักทรัพยพันธมิตร โดยบริษัทจะใหความรวมมือแกลูกคาอยางเต็มที่

เพื่อดําเนินการใดๆ ตามท่ีจําเปนเพื่อปกปองผลประโยชนของลูกคาจากการดังกลาว 

(ข) การไมอาจรับประกันความสําเร็จ ผลตอบแทน หรือผลลัพธของการลงทุน เนื่องจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถ

ควบคุมและรูลวงหนาไดอยางแมนยํา เชน สภาพการณทางเศรษฐกิจหรือสภาวการณอื่นๆ ซึ่งอาจสงผลใหมูลคาของ

ทรัพยสินหรือผลลัพธของการปฏิบัติตามคําแนะนําไมเปนไปตามที่คาดหวัง ลูกคาตกลงที่จะใชความระมัดระวังของตน

อยางย่ิงยวดในการพิจารณาดําเนินการตามคําแนะนําใดๆ ที่ไดรบัจากบรษิัท และ/หรือนักวางแผนการเงินผูรบัผิดชอบ 

และแมวาการใหบริการของบริษัท และ/หรือนักวางแผนการเง ินผู ร ับผิดชอบจะใชความพยายามอยางเต็ม

ความสามารถ ตามหลักวิชาการทีเ่หมาะสม โดยบุคลากรมืออาชีพและนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบของบริษัทซึง่มี

ใบอนุญาตผูวางแผนการลงทุน (IP License) ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทก็ไมอาจรับประกัน

ความสําเร็จ ผลตอบแทน หรือผลลัพธของการลงทุนตลอดจนการตดัสินใจทางการเงินตางๆ ได   

 

2.7 การเลิกขอตกลง 

คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาจบอกเลิกขอตกลงนี้ได โดยการแจงความประสงคดังกลาวใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบเปนหนังสือ 

โดยใหมีผลเปนการเลิกขอตกลงนี้เมื่อครบกําหนด 1 เดือน นับแตวันที่คูสญัญาฝายท่ีไดรับแจงไดรับหนังสือบอกเลิกดังกลาว  

 

ทั้งนี้ หากลูกคาเปนฝายบอกเลิก ลูกคาไมจําเปนตองระบุสาเหตุแหงการบอกเลิกแตอยางใด ในทางกลับกัน หากบริษัทเปน

ฝายบอกเลิก บริษัทจะระบุสาเหตุแหงการบอกเลกินั้นใหลูกคาทราบ ไมวากรณีใดก็ตาม การบอกเลิกขอตกลงนี้เปนดุลยพินิจ

แตเพียงลําพังของคูสัญญาฝายที่บอกเลิก ซ่ึงคูสัญญาอีกฝายมิอาจกาวลวงได 

 

2.8 การรักษาความลับ 

ขอมูลความลับใดๆ ของลูกคาท่ีไดใหไวแกบริษัทและนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบจะไดรับการรักษาไวเปนความลับดวยการ

จัดเก็บที่ปลอดภัย และเขาถึงไดเฉพาะนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบและบุคลากรของบริษัทผูที่เกี ่ยวของและมีความ

จําเปนตองรับทราบขอมูล (ตามหลัก Need-to-Know Basis) เทานั้น อยางไรก็ตาม บริษัทอาจมีหนาที่ภายใตกฎหมายท่ี

เก่ียวของ หรอืคําสั่งของศาลหรือหนวยงานที่มีอํานาจที่จะตองเปดเผยหรือสงมอบขอมูลความลับดังกลาวได 
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2.9 นโยบายเก่ียวกับขอมลูสวนบุคคล 

โดยที ่ลูกคาไดขอรับบริการวางแผนการเงินกับบริษัท เพื่อการใหบริการดังกลาวของบริษัทตอลูกคา ลูกคาอาจมีความ

จําเปนตองใหขอมูลตางๆ รวมถึงขอมูลสวนบุคคลของลูกคาตอบริษัท และ/หรือตัวแทนของบริษัท เพื่อประโยชนของลูกคา

และการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล บริษัทไดแจงใหลูกคาทราบถึง นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ

บริษัทที่ https://www.avenger-planner.com/privacy/ ซึ่งอธิบายถึงวัตถุประสงคและวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช 

เปดเผย และโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ ซึ่งลูกคาจําเปนตองศึกษาและทําความเขาใจเพื่อประโยชนสูงสุดของ

ตนเอง  

 

2.10 การติดตอคูสัญญาและหนังสือบอกกลาว  

คูสัญญาตกลงใหคําบอกกลาวหรือความยินยอมใดๆ ที่กําหนดใหคูสัญญาตองมีถึงกันตามขอตกลงการใหบริการนี้ตองทําเปน

ลายลักษณอักษร และสงใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งดวยการสื่อสารดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  

(E-mail) (“อีเมล◌”) และอาจทดแทนดวยการสือ่สารดวยส่ืออิเล็กทรอนิกสอื่นใดที่คูสัญญาอาจตกลงกัน โดยการสื่อสารดวย

สื่ออิเล็กทรอนิกสนี้จะใชแทนการสงเอกสารทางไปรษณีย โดยคูสัญญาเห็นวาเปนวิธีที่เหมาะสมและเปนประโยชนตอทั้งสอง

ฝาย และไดตกลงกันตามเง่ือนไขดังตอไปนี้  

(ก) ผลผูกพันและการใชบังคับทางกฎหมายของขอตกลงการใหบริการนี้ใหอยูภายใตพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และการแกไข หรือกฎหมายอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

(ข) หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งประสงคจะเปลี่ยนแปลงที่อยูอีเมล คูสัญญาฝายดังกลาวตองแจงกับคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง

เปนลายลักษณอักษรทุกคร้ังที่มีการเปล่ียนแปลง หากคูสัญญาไมแจงการเปลี่ยนแปลงที่อยูอีเมลใหคูสญัญาอีกฝายหนึ่ง

ทราบ ใหถือวาคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไดสงคําบอกกลาว ความยินยอม หรือเอกสารอื่นใดใหแกคูสัญญาโดยชอบแลว

ตามที่อยูอีเมลสุดทายที่คูสญัญาไดแจงการเปล่ียนแปลงใหคูสัญญาอีกฝายทราบเปนลายลักษณอักษรคร้ังลาสุด 

(ค) เอกสารที่ลูกคาตกลงใหบรษัิทจดัสงทางอีเมลใหรวมถึงแตไมจํากัดเพียง คําบอกกลาว การวิเคราะห คําแนะนําดานการ

ลงทุนและการจัดสรรสินทรัพย แผนการเงิน แผนปฏบิัตกิาร การติดตามประเมินผล  

(ง) กรณีที่ลูกคาไมไดรับเอกสารใดๆ ดังที่ระบุไวในขางตน ลูกคาอาจแจงใหบริษัททราบและขอรับเอกสารผานทางชองทาง

อ่ืนที่คูสัญญาอาจตกลงรวมกัน 

(จ) ลูกคารับรองวาตนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการรับเอกสารทางอีเมล รวมถึงความเสี่ยง และ/หรือความเสียหายที่

อาจเกิดข้ึนได ซึง่รวมถึงแตไมจํากัดเพียง การสูญหายของขอมูลระหวางทาง การสงขอมูลลาชาหรือไมอาจสงขอมูลได 

การถูกสอดแทรกหรือถูกเจาะผานเขามายังอีเมลของลูกคาโดยบุคคลภายนอก หรือการเขามาลวงรู ขอมูลใดๆ  

การผิดพลาดและความคลาดเคลื่อนของขอมูลประการอื่นที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากขอจํากัดในการใชอีเมลทางดาน

เทคนิค และการส่ือสารอ่ืนใดซ่ึงมคีวามเปนไปไดเนื่องจากอีเมลเปนส่ือสาธารณะที่มีผูใชบริการเปนจํานวนมากท่ัวโลก 

ทั้งนี้ ลูกคาเขาใจและยอมรับวา บริษัทไมตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใดๆ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดข้ึนจากเหตุ

ดังกลาว และการที่บริษัทปฏิบัติตามขอตกลงของลูกคาในการจัดสงเอกสารทางอีเมลนี้  มิไดเปนการรับประกันวา

บริษัทจะสามารถปองกันความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนได 

(ฉ) ลูกคารับทราบและตกลงวาลูกคามีหนาที่ในการตรวจสอบถึงความถูกตองของขอมูลในเอกสารทุกประเภทที่ไดรับทกุ

ครั้ง ทั้งนี้หากลูกคามิไดโตแยงหรือคัดคานความถูกตองของขอมูลดังกลาวภายใน 5 วัน นับจากเวลาที่ลูกคาไดรับ

เอกสารจากทางบรษิัทที่จัดสงทางอีเมล ใหถือวาลูกคาตกลงผูกพันตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารนั้น และใหถือ

วาบริษัทไดกระทําการดังกลาวโดยสมบูรณแลว 
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2.11 ขอตกลงทั้งหมด 

ขอตกลงการใหบริการนี้เปนขอตกลงทั้งหมดระหวางคูสัญญาทั้งสองฝาย และความตกลงตางๆ ที่ทําไวกอนหนานี้ (ถามี)  

ไมวาจะทําดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษรระหวางคูสัญญา ใหยกเลิกไปทั้งหมด และใชขอตกลงการใหบริการนี ้

 

2.12 การตีความ 

กรณีที่ขอกําหนดหรือเง่ือนไขตางๆ ในขอตกลงการใหบริการนี้ขัดหรือแยงกับขอกาํหนดหรือเง่ือนไขตางๆ ในเอกสารแนบทาย

หรือเอกสารอื่นที่คูสัญญามีอยูระหวางกัน (ถาม)ี ใหถือตามขอกาํหนดหรือเง่ือนไขตางๆ ของขอตกลงการใหบริการนี้เปนสําคัญ 

อยางไรก็ตาม หากขอกําหนดหรือเง่ือนไขตางๆ ในเอกสารแนบทายหรือในเอกสารอ่ืนที่คูสัญญามีอยูระหวางกัน (ถามี) ขัดแยง

กันเองหรือขัดแยงในระหวางกัน ใหถือการตีความของบริษัทเปนที่ส ิ ้นสุด โดยบริษัทจะตีความโดยสุจริตและคํานึงถึง

ผลประโยชนของคูสัญญาทั้งสองฝาย 

 

2.13 การแกไข เปลี่ยนแปลงขอตกลงและการสละสทิธ ิ

สิทธิ หนาที่ และภาระผูกพันของคู สัญญาเกี ่ยวกับขอตกลงการใหบริการนี ้จะแกไขเปลี่ยนแปลงมิได เวนแตการแกไข

เปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้นจะตกลงกันโดยชัดแจงเปนลายลักษณอักษรโดยคูสัญญาทั้งสองฝาย การใชสิทธิ การสละสิทธิ หรือ

ความลาชาในการใชสิทธิใดๆ ตามขอตกลงการใหบริการนี้ไมถือเปนการสละสทิธิหรือการจํากัดการใชสิทธินั้นหรือสิทธิอ่ืนใดใน

ภายหลัง  

 

2.14 ความสมบูรณและการแยกสวนของขอตกลง 

หากขอตกลงขอใดขอหนึ่งในขอตกลงการใหบริการนี้เปนโมฆะ ไมสมบูรณ ขัดตอกฎหมาย หรือไมมีผลบังคบัตามกฎหมายท่ีใช

บังคับอยู  ใหผลนั ้นมีแกเฉพาะขอตกลงนั ้นๆ เทานั ้น ขอความในสวนที ่เหลือของขอตกลงการใหบริการนี ้จะไมถูก

กระทบกระเทอืน หรือถูกตัดทอนลงแตประการใด และยังคงสมบูรณ ถูกตองตามกฎหมาย และใชบังคบัระหวางคูสัญญา 

 

2.15 กฎหมายท่ีใชบังคับ 

ขอตกลงการใหบริการนี้อยูภายใตบังคับและแปลความตามกฎหมายของประเทศไทย 

 

เพื่อเปนหลักฐานแหงการนี้ คูสัญญาทั้งสองฝายตางไดอานและเขาใจขอความของขอตกลงการใหบริการนี้โดยตลอดดีแลว  

จึงไดลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถามี) ไวเปนสาํคญั ตอหนาพยาน  

 

วันท่ี _____________________ 

 

ลงชื่อ _________________________ ลูกคา 

        (________________________) 

 

ลงชื่อ _________________________ บริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน อเวนเจอร แพลนเนอร จํากัด 

        (________________________) 

 

ลงชื่อ _________________________ พยาน 

       (________________________) 
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สวนที่ 3 ระเบียบและขั้นตอนการทํางานของพวกเรา 

 

3.1 การติดตอและใหบริการแกลกูคารายใหม  

บริษัทจะเปดเผยขอมูลตอไปนี้ใหลูกคาทราบ เพื่อการตัดสินใจเลือกใชบริการ และพิจารณาความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช

บริการ 

(1) ขอมูลทั่วไปของบริษัท  

(2) ลักษณะ ขอบเขต เง่ือนไขการใหบริการของบริษัทตอลูกคา 

(3) ชองทางการใหบริการและการติดตอสื่อสาร  

(4) สิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ และเง่ือนไขที่ลูกคามีหรือตองปฏิบตัิเมื่อใชบริการ  

(5) ความขัดแยงทางผลประโยชน (ถามี)  

(6) วิธีปฏิบัติระหวางบรษิัทกับลูกคา ตามกฎหมายที่เก่ียวของ ตลอดจนระเบียบภายในของบริษัท 

 

3.2 การพบลูกคาเพ่ือการยืนยันตัวตน 

บริษัทมีนโยบายในการทาํความรูจักกับลูกคาทุกรายแบบพบหนาลกูคา (Face-to-face) เทานั้น เวนแตกรณีที่เกิดเหตุการณไม

ปกติ เชน เกิดสภาวะโรคระบาด เปนตน นักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบจะทําความรูจักกับลูกคา โดยใชเทคโนโลยีในการ

ดําเนินการประชุมทางไกลผานจอภาพ (Video Conference) เชน Google Meet,  Microsoft Teams หรือ Zoom เปนตน 

แทนการพบหนาลูกคา โดยในการประชุมทางไกลดังกลาว ลูกคาจะตองเปดกลองเพื่อใหนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบ 

สามารถมองเห็นหนาลูกคาไดอยางชัดเจน เพื่อประโยชนในการยืนยันและระบุตัวตน อันเปนขอกําหนดของกฎหมายที่

เก่ียวของ  

เพื่อรักษาความลับของลูกคาและเพื่อความเปนสวนตัว บริษัทขอแนะนําวาลูกคาไมควรนําผูติดตามที่ตนไมยินดีใหรับทราบ

ขอมูลสวนตัวมารับทราบขอมูลดงักลาว อยางไรก็ตามหากลูกคาประสงคจะใหบุคคลภายนอกอื่นใดเขารับทราบขอมูลดังกลาว

นั้น ลูกคาจะแจงความประสงคแกนักวางแผนทางการเงินอยางชัดแจงและใหความยินยอม  

กรณีที่ไมอาจระบุตัวตนที่แทจริงของลูกคาและผูรับประโยชนที่แทจริง ไมวาจะเปนการที่ลูกคาปฏิเสธการใหขอมูล ขอมูลไม

เพียงพอ ขอมลูไมเปนปจจุบนัอยางมีนัยสาํคัญ หรือมีเหตอุันควรสงสัยอื่นที่ไมสามารถระบุตัวตนของลูกคาและผูรับประโยชนที่

แทจริงได บริษทัอาจพจิารณาถงึขอจํากัดการใหบริการที่ไดระบไุวใน ขอ 2.4 

 

3.3 การยืนยันตัวตนของนักวางแผนการเงินผูรบัผิดชอบตอลูกคา  

เมื่อนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบติดตอลูกคา บุคคลดังกลาวจะทาํการแสดงตนโดยการ แจงชื่อ-นามสกุล พรอมแจงเลขที่

ใบอนุญาตผูวางแผนการลงทุน ซึ่งลูกคาสามารถตรวจสอบและยืนยันตัวตนของนักวางแผนการเงิน ไดจากอีเมลแจงชื่อนัก

วางแผนการเงินผูรับผิดชอบ ซึ่งบริษัทจะไดจัดสงใหกับลูกคา กอนที่นักวางแผนการเงนิจะตดิตอเพ่ือใหบริการ 

 

3.4 การรวบรวมและประเมินขอมลูของลูกคา  

เพื่อการใหบริการของบริษัท บริษัทจะขอใหลูกคาจัดเตรียมขอมลูดงัตอไปน้ี  

(1) ขอมูลสวนบคุคลของลูกคา ผูรับประโยชนที่แทจริง และของผูมีอํานาจกระทําการแทนบุคคลดังกลาว (ถามี)  

(2) ขอมูลเก่ียวกับความสามารถ แหลงท่ีมาของรายได  

(3) ขอมูลเก่ียวกับประวัตสิขุภาพ และความเสีย่งดานสุขภาพตางๆ (เฉพาะกรณีที่ลกูคาตองการรับบริการสําหรับแผนการ

เงินแบบองครวมที่มีเรื่องเกีย่วกับการประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และ/หรือการประกันภัยดานตางๆ) 
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(4) ขอมูลอื่น เชน   

(ก) ฐานะทางการเงิน และขอมูลเกี่ยวกับทรพัยสินของลูกคา  

(ข) ประสบการณและการทําธุรกรรมเก่ียวกับการลงทุน 

(ค) ความรูและการทําธรุกรรมเกี่ยวกับการลงทุน 

(ง) วัตถุประสงคและการทําธุรกรรมเก่ียวกับการลงทุน  

(จ) ความเสี่ยงท่ียอมรับได 

 

3.5 การใหขอมูลเทาท่ีจําเปนและการขอทราบเหตผุลของการเก็บขอมูล  

นักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบจะทําการรวบรวมขอมูลดังกลาวขางตน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงขอจํากัดและ

เงื่อนไขทางการเงิน และเปาหมายทางการเงินที่สําคัญที่ตองการบรรลุ เพื่อนําไปจัดทําแผนการเงินใหเหมาะสมกับลูกคา  

ทั้งนี้ ลูกคาสามารถพิจารณาใหขอมูลเทาที่จําเปน โดยสามารถปฏเิสธการใหขอมูลที่เห็นวามากเกินความจําเปนได และลูกคา

สามารถสอบถามเหตุผลไดวาขอมูลแตละประเภทนั้นใชเพื่อวัตถุประสงคใดบาง 

 

3.6 การขอขอมูลเพ่ิมเติมและการรับ-สงเอกสาร  

กรณีขอมูลและ/หรอืเอกสารไมครบถวน เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน นักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบจะสอบถามขอมูล

จากลูกคาผานชองทางสื่อสารตางๆ อาทิ โทรศัพท และอีเมล โดยอาจไมนัดพบแบบพบหนาลูกคา (Face-to-face) เพิ่มเติม

หากไมมีความจําเปน และกรณีที่ตองมีการจัดสงเอกสารตางๆ เพิ่มเติม นักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบอาจอํานวยความ

สะดวกในการรับ-สงเอกสารใหแกลูกคาไดดวยวิธีการตามความเหมาะสม เชน การใชพนักงานสงเอกสาร การจัดสงทาง

ไปรษณีย หรือดวยวิธีการอื่นๆ  

 

3.7 การประเมินความเหมาะสมในการลงทุนและการทําธุรกรรม  

เมื่อไดประเมินความเหมาะสมในการลงทุนและการทําธุรกรรมในผลิตภัณฑในตลาดทุนของลูกคาแลว บริษัทจะแจงผลการ

ประเมินความเหมาะสมในการลงทุนและการทําธุรกรรม พรอมใหคําแนะนําเบื้องตนใหลูกคาเขาใจความสําคัญในการจดัสรร

และกําหนดสัดสวนการลงทนุและการทําธุรกรรมในผลิตภัณฑในตลาดทุนที่เหมาะสม (Basic Asset Allocation) โดยพิจารณา

จากการประเมินความเหมาะสมดังกลาว ทั้งนี้ การจัดทําคําแนะนําเบื้องตนเก่ียวกับการจัดสรรและกําหนดสัดสวนการลงทุนนี้

จะทําโดยผูมีความรูความเชี่ยวชาญ ตามหลักวิชาการอนัเปนที่ยอมรับ 

 

3.8 การดูแลการลงทุนและการทําธรุกรรมของลูกคา  

บริษัทจะดูแลใหลกูคาลงทุนและทําธุรกรรมตามผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนและคําแนะนําเก่ียวกับการจัดสรร

และกําหนดสัดสวนการลงทุน กรณีที่ลูกคาจะลงทุนหรือทําธุรกรรมโดยไมเปนไปตามผลการประเมินความเหมาะสมในการ

ลงทุนหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดสรรและกําหนดสัดสวนการลงทุน บริษัทจะแจงใหลูกคาทราบความเสี่ยงจากการลงทุน

หรือการทําธุรกรรมดังกลาว 

 

3.9 การทบทวนและปรับปรุงขอมูลที่ไดรับ  

บริษัทจะทบทวนและปรับปรุงขอมูลของลูกคาใหเปนปจจุบันในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือเมื่อปรากฏวาขอมูลที่มีอยูนั้นไม

ถูกตองหรือความคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง ทั้งนี้ บริษัทไดจัดใหมีระบบการจัดเก็บเพื่อใหสามารถนําขอมูลนัน้มาใช

ใหบริการไดโดยไมชักชา 
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3.10 คําแนะนําทางการเงินและการลงทุน  

บริษัท และ/หรือนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบอาจใหคําแนะนําทางการเงินและการลงทุน ตามความเหมาะสมและความ

จําเปน โดยอาจมีการแนะนําใหซื้อ ขาย และ/หรือ เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑทางการเงินและการลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสในการ

บรรลุเปาหมายทางการเงินใดๆ ของลูกคา โดยบริษัท และ/หรือนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบจะอธิบายถึงเหตุผลและความ

จําเปนที่ตองดําเนินการดังกลาว โดยลูกคามีหนาที่ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจดําเนินการ หรือไมดําเนินการตามที่บริษัท  

และ/หรือนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบไดใหคําแนะนํา ทั้งนี้ลูกคาควรสอบถามขอสงสัยที่ตนมีหรือขอขอมูลเพิ่มเติมใน

ประเด็นที่มีขอสงสัยเก่ียวกับคําแนะนาํดังกลาวดวย 

 

3.11 การชาํระเงิน  

ในการซื้อผลิตภัณฑทางการเงินกับนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบนั้น บริษัทผูออก และ/หรือ บริษัทที่เปนตัวแทนขาย

ผลิตภัณฑทางการเงินดังกลาว จะมชีองทางเฉพาะในการชําระเงิน ซึ่งเปนบัญชีหรือชองทางของบริษัทนั้นๆ โปรดอยาชําระ

เงินสดหรือโอนเงินเขาบัญชีของนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบหรือบุคคลอื่น ที่มิใชชองทางของบริษัทผูออก และ/หรือ 

บริษัทที่เปนตัวแทนขายผลิตภัณฑทางการเงิน ที่ลูกคาตองการซ้ือเปนอนัขาด 

 

3.12 การแจงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ  

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญเกิดกับลูกคา เชน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนแปลงสถานะครอบครัว เจ็บปวย หรือมีคาใชจาย

รายการใหญที่คาดไมถึง ขอใหลูกคาไดโปรดแจงนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบ เพื่อการใหคําแนะนําและปรับปรุงแผนการเงิน

และคําแนะนําอยางสอดคลองกับสถานการณ กรณีทีลู่กคาไมแจงการเปล่ียนแปลงสําคัญดังกลาวอาจสงผลใหแผนการเงินและ

คําแนะนําเดิมซ่ึงไมสอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอลูกคา เชน การปฏิบัติผิดเงื่อนไขทางภาษี

ตางๆ เปนตน 

 

3.13 ความถี่ในการปรับปรุงแผนการเงิน  

บริษัทกําหนดใหนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบตองทบทวนและปรับปรุงแผนการเงิน (“การปรับปรุงแผนการเงิน”) ใหกับ

ลูกคาตามปกติอยางนอยปละ 1 ครั้ง เวนแตมีเหตุจําเปนที่ตองเพิ่มความถี่ในการปรับปรุงแผนการเงิน ทั้งนี้กรณีที่ลูกคา

ตองการนัดหมายกอนถึงกําหนดตามปกติ ลูกคาสามารถแจงความจาํเปนกับนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบได โดยนักวางแผน

การเงินผูรับผิดชอบอาจใชดุลยพินิจในการตัดสินใจเก่ียวกับการกําหนดความถี่ในการปรับปรุงแผนการเงินไดโดยสอดคลองกับ

ความเหมาะสมกับสถานการณทางการเงินของลูกคาแตละทาน  

 

ในการปรับปรุงแผนการเงินแตละรอบนั้น นักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบตองใชขอมูลทางการเงิน และขอมูลประกอบอื่นๆ 

จากลูกคาเพิ่มเติม เพ่ือใหสามารถทําการปรับปรุงแผนการเงินอยางเหมาะสมกับสถานการณท่ีเปนปจจุบันมากที่สุด โดยลูกคา

มีหนาที่ตองใหขอมูลที่เพียงพอ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบสามารถดําเนินการ

ปรับปรุงแผนการเงินใหแกลูกคาไดโดยไมลาชา 

 

3.14 แผนการเงินในระยะยาว  

คําแนะนําการลงทุนและแผนการเงินที่บริษัทใหบริการใหนํ้าหนักกับกับปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจในระยะยาวเปนหลัก  

จึงไมไดมีการปรับคําแนะนําในการลงทุนถี่นัก อีกทั้งบริษัทไมมีนโยบายใหนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบทําหนาที่รายงาน

ขาวสารหรอืแจงสถานการณการลงทุนระยะสั้นใหกับลูกคารายใดรายหนึ่งเปนการเฉพาะ  
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ดังนั้น นักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบจะแจงขาวสารที่สําคัญเฉพาะเหตุการณที่มีนัยสําคัญอันกระทบตอแผนการเงินหรือ

คําแนะนําที่ไดเคยใหไวกับลูกคาใหทราบเทานั้น อยางไรก็ตามลูกคาสามารถสอบถามสถานการณตางๆ ที่มีขอสงสัยกับนัก

วางแผนการเงินผูรับผิดชอบได โดยนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบจะใชความพยายามในการตอบคําถามใหกับลูกคาใน

ระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งอาจไมสามารถคาดหมายการตอบกลับไดอยางทันททีันใด  

 

3.15 การเปลี่ยนนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบ  

(1) ลูกคามีสิทธิแจงตอบริษัทหากไมประสงคจะรับบริการจากนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบที่บริษัทไดมอบหมายให  

และเพื่อใหบริษัทสามารถใหบริการแกลูกคาตอไป บริษัทอาจพิจารณาเปล่ียนนกัวางแผนการเงินใหแกลูกคาตามความ

เหมาะสม โดยบริษัทจะดําเนนิการดงักลาวดวยความระมัดระวังเพ่ือประโยชนสูงสุดของลูกคา อยางไรก็ตาม บริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการใชดุลยพนิิจของบริษัทในการดําเนินการดังกลาว 

(2) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนนักวางแผนการเงินเพ่ือใหบริการแกลูกคา เมื่อมีความจําเปน 

 

3.16 การใหบริการแกลูกคาที่มีความเปราะบาง  

บริษัทยินดีที่จะใหบริการแกลูกคาทุกคนอยางทั่วถึง โดยเฉพาะอยางยิ ่ง (ก) ผูสูงอายุที่มีอายุตั ้งแต 60 ปขึ ้นไป และมี

ประสบการณในการลงทุนนอยกวา 3 ป และ (ข) ผูที ่มีขอจํากัดในการสื่อสารหรือการตัดสินใจ เชน ผูที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน การมองเห็น หรือมีภาวะบกพรองทางสุขภาพ (“ลูกคาที่มีความเปราะบาง”) โดยบริษทัจะจัดใหมีกระบวนการ

เพิ่มเติมที่เหมาะสม เพื่อใหลูกคาที่มีความเปราะบาง ไดรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี ่ยวของ และสามารถตัดสินใจไดอยาง

เหมาะสม 

 

3.17 การรองเรียน  

กรณีที่ลูกคามีขอเสนอแนะหรือขอรองเรียน ลกูคาสามารถติดตอบริษัทผานทางชองทางดังตอไปนี้  

(1) เว็บไซตของบริษทั: https://www.avenger-planner.com/complain 

(2) อีเมล: compliance@avenger-planner.com  

(3) โทรศัพท: 02-4306689 กด 2 

หรือลูกคาสามารถรองเรียนผานสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/AboutUs/SECHelp.aspx  

 

____________________ 

 

คาํเตือน 
 

บริษัทไมอาจรับประกันความสําเร็จ ผลตอบแทน หรือผลลพัธของการลงทุน 

ตลอดจนการตัดสินใจทางการเงินตางๆ ได 

 

หามชําระเงินสดหรือโอนเงินเขาบัญชีของนักวางแผนการเงินผูรบัผิดชอบหรือบุคคลอื่น  

ที่มิใชชองทางของเจาของผลิตภณัฑท่ีลูกคาตองการซ้ือเปนอันขาด 
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สวนที่ 4 เอกสารท่ีจาํเปนตามกฎหมายเพ่ือการเปดบัญชีและการใชบริการ 

 

เอกสารในสวนนี้ประกอบดวย 

1. แบบฟอรมขอมูลการเปดบัญชบีุคคลธรรมดา 

2. แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 

3. แบบฟอรม FATCA สําหรับลูกคาประเภทบุคคลธรรมดา 

4. หนังสือใหความยินยอมเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล 

5. เอกสารเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชน 

 

โปรดกรอกเอกสารขางตนใหครบถวน และแนบสําเนาบัตรประชาชนพรอมลงนามสําเนาถูกตอง 1 ชุด  

เพ่ือใชเปนหลักฐานประกอบการเปดบัญชีรับบริการวางแผนการเงิน 

 


