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ชุดเอกสารเพ่ือการขอรับบริการวางแผนการเงิน 

 

เอกสารเพ่ือการขอรับบริการวางแผนการเงินน้ีแบงเปนสี่สวน คือ สวนท่ี 1 หลักการทำงานของพวกเรา สวนท่ี 2 ขอตกลงการ

ใหบริการ สวนท่ี 3 ระเบียบและข้ันตอนการทำงานของพวกเรา และ สวนท่ี 4 เอกสารท่ีจำเปนตามกฎหมายเพ่ือการเปดบัญชี

และการใชบริการ 

 

เพื่อความเขาใจอันดีระหวางทานและเรา และเพื่อใหเราสามารถใหบริการแกทานอยางตรงตามความตองการและกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกทาน ขอใหทานไดโปรดศึกษาเอกสารฉบับน้ีและเอกสารประกอบอยางละเอียดถี่ถวน หากมีขอสงสัย

ประการใด ทานสามารถสอบถามจากนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบไดทันที  
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สวนท่ี 1 หลักการทำงานของพวกเรา 

 

 

เรียนทานลูกคาท่ีเคารพ  

 

เอกสารท่ีทานไดอานอยู ณ ขณะน้ี ถือเปนเอกสารสำคัญท่ีเปนดั่ง “จุดเร่ิมตนของความรวมมือ” ระหวางบริษัท หลักทรัพยท่ี

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

อยางเต็มความสามารถ” เพ่ือทำใหทานสามารถบรรลุเปาหมายทางการเงินและเปาหมายในชีวิตตางๆ ไดดวยโอกาสท่ีสูงท่ีสุด  

 

บริษัทและผูปฏิบัติหนาที่ใหคำแนะนำการลงทุน (“นักวางแผนการเงิน”) ของบริษัทนั้น มีความมุงมั่นอยางแรงกลาที่จะใช

ทักษะและความสามารถที่พวกเรามีเพื่อใหบริการแกทานดวยคุณภาพและมาตรฐานที่ดี อันเปนผลจากการฝกฝนท่ีเขมขน

ตอเนื่อง และจากการกำกับดูแลที่เขมงวด ทั้งจากกระบวนการภายใน และจากการกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการ

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

 

การจะสามารถบรรลุภารกิจขางตน ทามกลางความไมแนนอนตางๆ ระหวางเสนทางการรับบริการ ท่ีมักกินระยะเวลายาวนาน

หลายปน้ัน เราจำเปนตองไดรับ “ความเขาใจ” และ “ความรวมมือ” จากทาน ในฐานะผูท่ีมีอำนาจอยางแทจริง ท้ังในการ

จัดสรรเวลาเพ่ือพูดคุยปรกึษากับนักวางแผนการเงิน ในการใหขอมูลเพ่ือประกอบการจัดทำแผนการเงิน รวมท้ังในการตัดสินใจ

ท่ีจะดำเนินการตามคำแนะนำท่ีไดรับภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 

เราจึงอยากขอใหทานศึกษารายละเอียดในเอกสารสวนท่ี 2 และ 3 อยางถี่ถวน เพ่ือทำความเขาใจแนวทางในการรบับริการ 

หนาที่และความรับผิดชอบของทั้งสองฝาย และขอกำหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ กอนที่จะตัดสินใจลงนามในเอกสารเพื่อเริ่มตน

กระบวนการรับบริการ  

 

เราหวังเปนอยางยิ่งวา เมื่อทานไดศึกษารายละเอียดทั้งหมดแลว ทานจะมีความเขาใจและยินดีท่ีจะเปดโอกาสใหเราไดเปน

สวนหน่ึงในการเดินทางสูความสำเร็จทางการเงินของทานผานการใหบริการวางแผนการเงินของเรา ซึ่งเราขอใหคำมั่นท่ีจะทำ

หนาท่ีอยางเต็มความสามารถท่ีสุด 

 

 

ศักดา สรรพปญญาวงศ CFP® 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  

บริษัท หลักทรัพยท่ีปรึกษาการลงทุน อเวนเจอร แพลนเนอร จำกัด 
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สวนท่ี 2 ขอตกลงการใหบริการ 

 

บร ิษ ัท หล ักทร ัพย ท ี ่ปร ึกษาการลงท ุน อเวนเจอร   แพลนเนอร   จ ําก ัด (“บริษ ัท”) ในฐานะผ ู  ให บร ิการ และ 

________________________________________ (“ลูกคา”) ในฐานะผูรับบริการ ตกลงใหบริการและรับบริการเก่ียวกับ

การวางแผนการเงิน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

2.1 ขอบเขตการใหบริการ 

บริษัทใหบริการเปนท่ีปรึกษาการเงินและการลงทุนสวนบุคคล ซึ่งการใหบริการดังกลาวครอบคลุมถึง  

(ก) การระบุเปาหมาย-การวิเคราะห-การใหคำแนะนำ การระบุเปาหมายที่สำคัญของลูกคาที่ตองการบรรลุ โดยจะมีการ

เก็บขอมูลท่ีเก่ียวของจากลูกคา เพ่ือการวิเคราะหและใหคำแนะนำท่ีเหมาะสมเพ่ือใหลูกคาสามารถบรรลุเปาหมายดาน

ตางๆ  

(ข) การจัดทำแผนการเงิน การจัดทำแผนการเงินอยางเปนลายลักษณอักษร อันประกอบไปดวยรายละเอียดการวิเคราะห

และคำแนะนำในดานตางๆ พรอมแผนปฏิบัติการ เพ่ือใหลูกคาสามารถดำเนินการตามแผนไดอยางเหมาะสม  

(ค) การติดตามประเมินผล เมื ่อมีการดำเนินการตามแผนแลว จะมีการติดตามประเมินผลเพื่อทบทวนและปรับปรุง

แผนการเงินและคำแนะนำดังกลาวอยางตอเนื ่อง เพื่อใหสอดคลองกับผลลัพธในการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง รวมถึง

สถานการณตางๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

(ง) การใหคำแนะนำการลงทุนและการจัดสรรสินทรัพย เพื ่อใหสอดคลองกับเปาหมายและขอจำกัดของลูกคาน้ัน  

บริษัทจะวางแผนการลงทุนใหกับลูกคาตามความเหมาะสม ในลักษณะคำแนะนำแบบเฉพาะเจาะจง (Specific 

Advice)  เฉพาะในเครื่องมือการลงทุนประเภทกองทุนรวม และกองทุนสวนบุคคลเทาน้ัน ซึ่งไมรวมถึงหุนรายตัว และ 

หลักทรัพยอ่ืน หรือสินทรัพยอ่ืนใด 

 

ท้ังน้ี การใหบริการดังกลาว ไมครอบคลุม ถึงการเก็บรักษาทรัพยสินของลูกคาแตอยางใด 

 

โดยบริษัทไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย ประเภทการเปนท่ีปรึกษาการลงทุน เทาน้ัน โดยสามารถใหคำแนะนำการ

ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงได แตไมมีสิทธิในการรับและสงคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุน ดังนั้น เพื่อใหบริการของบริษัทเหมาะสม

และสอดคลองกับประเภทธุรกิจตามใบอนุญาตท่ีไดรับ บริษัทจึงทำงานรวมกับบริษัทหลักทรัพยพันธมิตรภายใตสัญญาซึ่งมีการ

แบงแยกหนาที่ และความรับผิดชอบในการใหบริการ รวมถึงการกำหนดลักษณะ ขอบเขต และเงื่อนไขการใหบริการอยาง

ชัดเจน โดยที่บริษัทเปนผูรับผิดชอบในการใหคำแนะนำการลงทนุกับลูกคา ขณะที่บริษัทหลักทรัพยพันธมิตรเปนผูรับผิดชอบ

ระบบรับและสงคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุน 

 

2.2 คาบริการ 

บริษัทไมมีการเก็บคาบริการ และ/หรือ คาใชจายอ่ืนใดสำหรับการใหบริการตามขอบเขตการใหบริการท่ีไดกลาวไวใน ขอ 2.1 

ขอบเขตการใหบริการ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑทางการเงินบางผลิตภัณฑซึ่งผูปฏิบัติหนาที่ใหคำแนะนำการลงทุน (“นักวางแผน

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

เปนตัวแทนขายผลิตภัณฑดังกลาว โดยนักวางแผนการเงิน และ/หรือ บริษัทจะไดรับคาตอบแทนในรูปของสวนแบงรายได  

ซึ่งไดรับจากผูออกผลิตภัณฑทางการเงินดังกลาว โดยลูกคาจะไมตองจายคาธรรมเนียมผลิตภัณฑในอัตราท่ีสูงข้ึนแตอยางใด 
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2.3 เง่ือนไขการใหบริการ 

ดวยเหตุที่บริษัทไมมีการเก็บคาบริการ และ/หรือคาใชจายอื่นใด แตไดรับเพียงคาตอบแทนในรูปของสวนแบงรายไดดังที่ได

กลาวไวใน ขอ 2.2 คาบริการ ดังน้ัน การใชบริการของบริษัทจึงอยูภายใตเง่ือนไขดังตอไปน้ี 

(ก) การเปดบัญชี ลูกคาตองเปดและดำรงสถานะบัญชีดังน้ี (1) บัญชีลูกคากับบริษัท และ (2) บัญชีซื้อขายหนวยลงทุนกับ

บริษัทหลักทรัพยพันธมิตรที่บริษัทกำหนด โดยทั้งสองบัญชีนั้นตองเปนบัญชีภายใตการดูแลบัญชีของนักวางแผน

การเงินท่ีบริษัทกำหนดใหบริการแกลูกคารายน้ันๆ (“นักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบ”) (“บัญชีของลูกคา”) 

(ข) ไมมีคาใชจาย การเปดบัญชีของลูกคาจะไมมีการเก็บคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

(ค) ไมมีขอผูกมัดในการลงทุน ลูกคาไมมีขอผูกมัดใดๆ ท่ีจะตองลงทุนหรือซื้อผลิตภัณฑทางการเงินใดๆ ในบัญชีของลูกคา 

โดยลูกคาสามารถตัดสินใจไดอยางอิสระวาจะลงทุนในบัญชีดังกลาวหรือไม อยางไรก็ตาม บริษัทและนักวางแผน

การเงินผูรับผิดชอบยอมทำงานบนพ้ืนฐานและขอมูลในบัญชีของลูกคารายน้ันๆ เทาน้ัน บริษัทและนักวางแผนการเงิน

ผู ร ับผิดชอบไมอาจตรวจสอบ ติดตาม และชวยสอบทานธุรกรรม และ/หรือใหคำแนะนำการลงทุนของลูกคา

นอกเหนือไปจากบัญชีของลูกคาได ดังนั้น บริษัทขอใหคำแนะนำแกลูกคาวาโปรดใชบัญชีของลูกคาในการลงทุนซื้อ

ผลิตภัณฑทางการเงิน 

(ง) การประเมินความพรอมและการใหความรวมมือของลูกคา บริษัทรวมกับนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบจะประเมิน

ความพรอมและการใหความรวมมือของลูกคาอยางตอเน่ือง เพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถและใหลูกคา

บรรลุวัตถุประสงคที่ตองการภายใตขอตกลงและเงื่อนไขของเอกสารเพื่อการขอรับบริการวางแผนการเงินนี้ อยางไรก็

ตาม หากบริษัทและนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบพิจารณารวมกันแลววามีเหตุอันควรเชื่อได วาอาจไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที ่ใหบรรลุว ัตถุประสงคดังกลาวได บริษัทอาจพิจารณาถึงขอจำกัดการใหบริการที ่ได ระบุไว ใน  

ขอ 2.4 ท้ังน้ี การประเมินความพรอมและการใหความรวมมือของลูกคาน้ัน รวมถึงแตไมจำกัดเพียงสิ่งดังตอไปน้ี  

(1) ความตองการและการตอบสนองความตองการของลูกคา วาบริษัทสามารถดำเนินการใหบรรลุถึงความตองการ

ดังกลาวไดหรือไม 

(2) การนัดหมายเพื่อใหบริการ วาลูกคาสามารถนัดหมายกับนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบไดหรือไม โดยใช

มาตรฐานการสามารถนัดหมายไดไมเกินกำหนด 2 เดือนนับจากวันท่ีแจงใหลูกคาทราบ 

(3) การจัดเตรียมขอมูลและเอกสารเพื่อใหบริการ วาลูกคาสามารถจัดเตรียมขอมูลและเอกสารที่เพียงพอสำหรับ

การรับบริการไดอยางครบถวนไดหรือไม โดยใชมาตรฐานการสามารถจัดเตรยีมใหไดไมเกินกำหนด 1 เดือนนับ

จากวันท่ีแจงใหลูกคาทราบ 

(4) เรื ่องอื ่นใด ที่อาจสงผลกระทบตอการใหบริการของบริษัทและนักวางแผนการเงินผู ร ับผิดชอบอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

2.4 ขอจำกัดการใหบริการ  

ดวยเหตุที่บริษัทไมมีการเก็บคาบริการ และ/หรือคาใชจายอื่นใด แตไดรับเพียงคาตอบแทนในรูปของสวนแบงรายไดดังที่ได

กลาวไวใน ขอ 2.2 คาบริการ ดังนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการใหบริการแกลูกคาผูมีความเขาใจรวมกันกับบริษัท มีความ

พรอมและใหความรวมมือแกบริษัท บริษัทอาจมีความจำเปนอันไมสามารถหลีกเลี่ยงไดที่ตองจำกัด และ/หรือระงับการ

ใหบริการเปนการชั่วคราวหรือถาวร รวมถึงการยกเลิกการใหบริการแกลูกคา หากมีเหตุการณใดๆ ที่ทำใหบริษัทไมอาจ

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

ของพวกเราท่ีกำหนดไวใน สวนท่ี 1 หลักการทำงานของพวกเรา (ง) ขอตกลงการใหบริการท่ีกำหนดไวใน สวนท่ี 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 บริษัทมีหนาท่ีตองปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับตางๆ (“กฎหมายที่เกี ่ยวของ”) เชน ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 

35/2556 มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสรางการบริหารงาน ระบบงาน และการใหบริการของผูประกอบธุรกิจหลักทรัพย

และผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา  

 

2.6 ขอกำหนดความรับผิด 

(ก) การแบงแยกความรับผิดชอบ ดวยการใหบริการของบริษัทครอบคลุมเฉพาะการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ประเภทการ

เปนที่ปรึกษาการลงทุน ตามขอบเขตการใหบริการที่ไดกลาวไวใน ขอ 2.1 ขอบเขตการใหบริการ และบริษัทดำเนิน

ธุรกิจรวมกันกับบริษัทหลักทรัพยพันธมิตรผูใหบริการเพื่อการสงคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุนแกลูกคา ดังนั้น บริษัทขอ

เรียนชี้แจงวาบริษัทยอมมีความรับผิดในสวนของการใหบริการสำหรับสวนงานที่ปรึกษาการลงทุนที่บริษัทรับผิดชอบ

เทาน้ัน หากมีความเสียหายของลูกคาอันมีสาเหตุมาจากบริษัทหลักทรัพยพันธมิตรผูใหบริการเพ่ือการสงคำสั่งซื้อขาย

หนวยลงทุนจะถือเปนความรับผิดชอบของบริษัทหลักทรัพยพันธมิตร โดยบริษัทจะใหความรวมมือแกลูกคาอยางเต็มท่ี

เพ่ือดำเนินการใดๆ ตามท่ีจำเปนเพ่ือปกปองผลประโยชนของลูกคาจากการดังกลาว 

(ข) การไมอาจรับประกันความสำเร็จ ผลตอบแทน หรือผลลัพธของการลงทุน เนื่องจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถ

ควบคุมและรูลวงหนาไดอยางแมนยำ เชน สภาพการณทางเศรษฐกิจหรือสภาวการณอื่นๆ ซึ่งอาจสงผลใหมูลคาของ

ทรัพยสินหรือผลลัพธของการปฏิบัติตามคำแนะนำไมเปนไปตามท่ีคาดหวัง ลูกคาตกลงท่ีจะใชความระมัดระวังของตน

อยางยิ่งยวดในการพิจารณาดำเนินการตามคำแนะนำใดๆ ท่ีไดรับจากบริษัท และ/หรือนักวางแผนการเงินผูรบัผิดชอบ 

และแมวาการใหบริการของบริษัท และ/หรือนักวางแผนการเงินผู ร ับผิดชอบจะใชความพยายามอยางเต็ม

ความสามารถ ตามหลักวิชาการที่เหมาะสม โดยบุคลากรมืออาชีพและนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบของบริษัทซึ่งมี

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

ความสำเร็จ ผลตอบแทน หรือผลลัพธของการลงทุนตลอดจนการตัดสินใจทางการเงินตางๆ ได   

 

2.7 การเลิกขอตกลง 

คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงอาจบอกเลิกขอตกลงน้ีได โดยการแจงความประสงคดังกลาวใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงทราบเปนหนังสือ 

โดยใหมีผลเปนการเลิกขอตกลงน้ีเมื่อครบกำหนด 1 เดือน นับแตวันท่ีคูสัญญาฝายท่ีไดรับแจงไดรับหนังสือบอกเลิกดังกลาว  

 

ทั้งนี้ หากลูกคาเปนฝายบอกเลิก ลูกคาไมจำเปนตองระบุสาเหตุแหงการบอกเลิกแตอยางใด ในทางกลับกัน หากบริษัทเปน

ฝายบอกเลิก บริษัทจะระบุสาเหตุแหงการบอกเลิกน้ันใหลูกคาทราบ ไมวากรณีใดก็ตาม การบอกเลิกขอตกลงน้ีเปนดุลยพินิจ

แตเพียงลำพังของคูสัญญาฝายท่ีบอกเลิก ซึ่งคูสัญญาอีกฝายมิอาจกาวลวงได 

 

2.8 การรักษาความลับ 

ขอมูลความลับใดๆ ของลูกคาท่ีไดใหไวแกบริษัทและนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบจะไดรับการรักษาไวเปนความลับดวยการ

จัดเก็บที่ปลอดภัย และเขาถึงไดเฉพาะนักวางแผนการเงินผู รับผิดชอบและบุคลากรของบริษัทผูท่ีเกี ่ยวของและมีความ

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

เก่ียวของ หรือคำสั่งของศาลหรือหนวยงานท่ีมีอำนาจท่ีจะตองเปดเผยหรือสงมอบขอมูลความลับดังกลาวได 
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2.9 นโยบายเกี่ยวกับขอมลูสวนบุคคล 

โดยที่ลูกคาไดขอรับบริการวางแผนการเงินกับบริษัท เพื ่อการใหบริการดังกลาวของบริษัทตอลูกคา 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”) และอาจทดแทนดวยการสื่อสารดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนใดท่ีคูสัญญาอาจตกลงกัน โดยการสื่อสารดวยสื่อ

อิเล็กทรอนิกสน้ีจะใชแทนการสงเอกสารทางไปรษณีย โดยคูสัญญาเห็นวาเปนวิธีท่ีเหมาะสมและเปนประโยชนตอท้ังสองฝาย 

และไดตกลงกันตามเง่ือนไขดังตอไปน้ี  

(ก) ผลผูกพันและการใชบังคับทางกฎหมายของขอตกลงการใหบริการนี้ใหอยูภายใตพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และการแกไข หรือกฎหมายอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

(ข) หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งประสงคจะเปลี่ยนแปลงที่อยูอีเมล คูสัญญาฝายดังกลาวตองแจงกับคูสัญญาอีกฝายหน่ึง

เปนลายลักษณอักษรทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง หากคูสัญญาไมแจงการเปลี่ยนแปลงท่ีอยูอีเมลใหคูสญัญาอีกฝายหน่ึง

ทราบ ใหถือวาคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไดสงคำบอกกลาว ความยินยอม หรือเอกสารอื่นใดใหแกคูสัญญาโดยชอบแลว

ตามท่ีอยูอีเมลสุดทายท่ีคูสัญญาไดแจงการเปลี่ยนแปลงใหคูสัญญาอีกฝายทราบเปนลายลักษณอักษรครั้งลาสุด 

(ค) เอกสารท่ีลูกคาตกลงใหบริษัทจัดสงทางอีเมลใหรวมถึงแตไมจำกัดเพียง คำบอกกลาว การวิเคราะห คำแนะนำดานการ

ลงทุนและการจัดสรรสินทรัพย แผนการเงิน แผนปฏิบัติการ การติดตามประเมนิผล  

(ง) กรณีท่ีลูกคาไมไดรับเอกสารใดๆ ดังท่ีระบุไวในขางตน ลูกคาอาจแจงใหบริษัททราบและขอรับเอกสารผานทางชองทาง

อ่ืนท่ีคูสัญญาอาจตกลงรวมกัน 

(จ) ลูกคารับรองวาตนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการรับเอกสารทางอีเมล รวมถึงความเสี่ยง และ/หรือความเสียหายท่ี

อาจเกิดข้ึนได ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเพียง การสูญหายของขอมูลระหวางทาง การสงขอมูลลาชาหรือไมอาจสงขอมูลได 

การถูกสอดแทรกหรือถูกเจาะผานเขามายังอีเมลของลูกคาโดยบุคคลภายนอก หรือการเขามาลวงรู ขอมูลใดๆ  

การผิดพลาดและความคลาดเคลื่อนของขอมูลประการอื่นที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากขอจำกัดในการใชอีเมลทางดาน

เทคนิค และการสื่อสารอ่ืนใดซึ่งมีความเปนไปไดเน่ืองจากอีเมลเปนสื่อสาธารณะท่ีมีผูใชบริการเปนจำนวนมากท่ัวโลก 

ท้ังน้ี ลูกคาเขาใจและยอมรับวา บริษัทไมตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใดๆ ในกรณีท่ีมีความเสียหายเกิดข้ึนจากเหตุ

ดังกลาว และการที่บริษัทปฏิบัติตามขอตกลงของลูกคาในการจัดสงเอกสารทางอีเมลนี้  มิไดเปนการรับประกันวา

บริษัทจะสามารถปองกันความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได 

(ฉ) ลูกคารับทราบและตกลงวาลูกคามีหนาที่ในการตรวจสอบถึงความถูกตองของขอมูลในเอกสารทุกประเภทที่ไดรับทุก

ครั้ง ทั้งนี้หากลูกคามิไดโตแยงหรือคัดคานความถูกตองของขอมูลดังกลาวภายใน 5 วัน นับจากเวลาที่ลูกคาไดรับ

เอกสารจากทางบริษัททีจ่ัดสงทางอีเมล ใหถือวาลูกคาตกลงผูกพันตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารนั้น และใหถือ

วาบริษัทไดกระทำการดังกลาวโดยสมบูรณแลว 

  

 

https://www.avenger-planner.com/privacy/
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2.11 ขอตกลงท้ังหมด 

ขอตกลงการใหบริการนี้เปนขอตกลงทั้งหมดระหวางคูสัญญาทั้งสองฝาย และความตกลงตางๆ ที่ทำไวกอนหนานี้ (ถามี)  

ไมวาจะทำดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษรระหวางคูสัญญา ใหยกเลิกไปท้ังหมด และใชขอตกลงการใหบริการน้ี 

 

2.12 การตีความ 

กรณีท่ีขอกำหนดหรือเง่ือนไขตางๆ ในขอตกลงการใหบริการน้ีขัดหรือแยงกับขอกำหนดหรือเง่ือนไขตางๆ ในเอกสารแนบทาย

หรือเอกสารอ่ืนท่ีคูสัญญามีอยูระหวางกัน (ถามี) ใหถือตามขอกำหนดหรือเง่ือนไขตางๆ ของขอตกลงการใหบริการน้ีเปนสำคัญ 

อยางไรก็ตาม หากขอกำหนดหรือเง่ือนไขตางๆ ในเอกสารแนบทายหรือในเอกสารอ่ืนท่ีคูสัญญามีอยูระหวางกัน (ถามี) ขัดแยง

กันเองหรือขัดแยงในระหวางกัน ใหถือการตีความของบริษัทเปนที่สิ ้นสุด โดยบริษัทจะตีความโดยสุจริตและคำนึงถึง

ผลประโยชนของคูสัญญาท้ังสองฝาย 

 

2.13 การแกไข เปลี่ยนแปลงขอตกลงและการสละสิทธ ิ

สิทธิ หนาที ่ และภาระผูกพันของคูสัญญาเกี ่ยวกับขอตกลงการใหบริการนี้จะแกไขเปลี่ยนแปลงมิได เวนแตการแกไข

เปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้นจะตกลงกันโดยชัดแจงเปนลายลักษณอักษรโดยคูสัญญาทั้งสองฝาย การใชสิทธิ การสละสิทธิ หรือ

ความลาชาในการใชสิทธิใดๆ ตามขอตกลงการใหบริการน้ีไมถือเปนการสละสิทธิหรือการจำกัดการใชสิทธิน้ันหรือสิทธิอ่ืนใดใน

ภายหลัง  

 

2.14 ความสมบูรณและการแยกสวนของขอตกลง 

หากขอตกลงขอใดขอหน่ึงในขอตกลงการใหบริการน้ีเปนโมฆะ ไมสมบูรณ ขัดตอกฎหมาย หรือไมมีผลบังคับตามกฎหมายท่ีใช

บังคับอยู  ใหผลนั ้นมีแกเฉพาะขอตกลงนั ้นๆ เทานั ้น ขอความในสวนที ่เหลือของขอตกลงการใหบริการนี ้จะไมถูก

กระทบกระเทือน หรือถูกตัดทอนลงแตประการใด และยังคงสมบูรณ ถูกตองตามกฎหมาย และใชบังคับระหวางคูสัญญา 

 

2.15 กฎหมายท่ีใชบังคับ 

ขอตกลงการใหบริการน้ีอยูภายใตบังคับและแปลความตามกฎหมายของประเทศไทย 

 

เพื่อเปนหลักฐานแหงการนี้ คูสัญญาทั้งสองฝายตางไดอานและเขาใจขอความของขอตกลงการใหบริการนี้โดยตลอดดีแลว  

จึงไดลงลายมือช่ือและประทับตราบริษัท (ถามี) ไวเปนสำคัญ ตอหนาพยาน  

 

วันท่ี _____________________ 

 

ลงช่ือ _________________________ ลูกคา 

        (________________________) 

 

ลงช่ือ _________________________ บริษัท หลักทรัพยท่ีปรึกษาการลงทุน อเวนเจอร แพลนเนอร จํากัด 

        (________________________) 

 

ลงช่ือ _________________________ พยาน 

       (________________________) 
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สวนท่ี 3 ระเบียบและขั้นตอนการทำงานของพวกเรา 

 

3.1 การติดตอและใหบริการแกลูกคารายใหม  

บริษัทจะเปดเผยขอมูลตอไปน้ีใหลูกคาทราบ เพ่ือการตัดสินใจเลือกใชบริการ และพิจารณาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช

บริการ 

(1) ขอมูลท่ัวไปของบริษัท  

(2) ลักษณะ ขอบเขต เง่ือนไขการใหบริการของบริษัทตอลูกคา 

(3) ชองทางการใหบริการและการติดตอสื่อสาร  

(4) สิทธิ หนาท่ี ความรับผิดชอบ และเง่ือนไขท่ีลูกคามีหรือตองปฏิบัติเมื่อใชบริการ  

(5) ความขัดแยงทางผลประโยชน (ถามี)  

(6) วิธีปฏิบัติระหวางบริษัทกับลูกคา ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ตลอดจนระเบียบภายในของบริษัท 

 

3.2 การพบลูกคาเพ่ือการยืนยันตัวตน 

บริษัทมีนโยบายในการทำความรูจักกับลูกคาทุกรายแบบพบหนาลูกคา (Face-to-face) เทาน้ัน เวนแตกรณีท่ีเกิดเหตุการณไม

ปกติ เชน เกิดสภาวะโรคระบาด เปนตน นักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบจะทำความรูจักกับลูกคา โดยใชเทคโนโลยีในการ

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

แทนการพบหนาลูกคา โดยในการประชุมทางไกลดังกลาว ลูกคาจะตองเปดกลองเพื่อใหนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบ 

สามารถมองเห็นหนาลูกคาไดอยางชัดเจน เพื ่อประโยชนในการยืนยันและระบุตัวตน อันเปนขอกำหนดของกฎหมายท่ี

เก่ียวของ  

เพื่อรักษาความลับของลูกคาและเพื่อความเปนสวนตัว บริษัทขอแนะนำวาลูกคาไมควรนำผูติดตามที่ตนไมยินดีใหรับทราบ

ขอมูลสวนตัวมารับทราบขอมูลดังกลาว อยางไรก็ตามหากลูกคาประสงคจะใหบุคคลภายนอกอ่ืนใดเขารับทราบขอมูลดังกลาว

น้ัน ลูกคาจะแจงความประสงคแกนักวางแผนทางการเงินอยางชัดแจงและใหความยินยอม  

กรณีที่ไมอาจระบุตัวตนที่แทจริงของลูกคาและผูรับประโยชนที่แทจริง ไมวาจะเปนการที่ลูกคาปฏิเสธการใหขอมูล ขอมูลไม

เพียงพอ ขอมูลไมเปนปจจุบันอยางมีนัยสำคัญ หรือมีเหตุอันควรสงสัยอ่ืนท่ีไมสามารถระบุตัวตนของลูกคาและผูรบัประโยชนท่ี

แทจริงได บริษัทอาจพิจารณาถึงขอจำกัดการใหบริการท่ีไดระบุไวใน ขอ 2.4 

 

3.3 การยืนยันตัวตนของนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบตอลูกคา  

เมื่อนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบติดตอลูกคา บุคคลดังกลาวจะทำการแสดงตนโดยการ แจงชื่อ-นามสกุล พรอมแจงเลขท่ี

ใบอนุญาตผูวางแผนการลงทุน ซึ่งลูกคาสามารถตรวจสอบและยืนยันตัวตนของนักวางแผนการเงิน ไดจากอีเมลแจงชื่อนัก

วางแผนการเงินผูรับผิดชอบ ซึ่งบริษัทจะไดจัดสงใหกับลูกคา กอนท่ีนักวางแผนการเงินจะติดตอเพ่ือใหบริการ 

 

3.4 การรวบรวมและประเมินขอมลูของลูกคา  

เพ่ือการใหบริการของบริษัท บริษัทจะขอใหลูกคาจัดเตรียมขอมลูดังตอไปน้ี  

(1) ขอมูลสวนบุคคลของลูกคา ผูรับประโยชนท่ีแทจริง และของผูมีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกลาว (ถามี)  

(2) ขอมูลเก่ียวกับความสามารถ แหลงท่ีมาของรายได  

(3) ขอมูลเก่ียวกับประวัตสิุขภาพ และความเสีย่งดานสุขภาพตางๆ (เฉพาะกรณีท่ีลูกคาตองการรับบริการสำหรับแผนการ

เงินแบบองครวมท่ีมีเรื่องเก่ียวกับการประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และ/หรือการประกันภัยดานตางๆ) 
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(4) ขอมูลอ่ืน เชน   

(ก) ฐานะทางการเงิน และขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินของลูกคา  

(ข) ประสบการณและการทำธุรกรรมเก่ียวกับการลงทุน 

(ค) ความรูและการทำธุรกรรมเก่ียวกับการลงทุน 

(ง) วัตถุประสงคและการทำธุรกรรมเก่ียวกับการลงทุน  

(จ) ความเสี่ยงท่ียอมรับได 

 

3.5 การใหขอมูลเทาท่ีจำเปนและการขอทราบเหตุผลของการเก็บขอมูล  

นักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบจะทำการรวบรวมขอมูลดังกลาวขางตน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงขอจำกัดและ

เงื่อนไขทางการเงิน และเปาหมายทางการเงินที่สำคัญที่ตองการบรรลุ เพื่อนำไปจัดทำแผนการเงินใหเหมาะสมกับลูกคา  

ท้ังน้ี ลูกคาสามารถพิจารณาใหขอมูลเทาท่ีจำเปน โดยสามารถปฏิเสธการใหขอมูลท่ีเห็นวามากเกินความจำเปนได และลูกคา

สามารถสอบถามเหตุผลไดวาขอมูลแตละประเภทน้ันใชเพ่ือวัตถุประสงคใดบาง 

 

3.6 การขอขอมูลเพ่ิมเติมและการรับ-สงเอกสาร  

กรณีขอมูลและ/หรือเอกสารไมครบถวน เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบจะสอบถามขอมูล

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

หากไมมีความจำเปน และกรณีที่ตองมีการจัดสงเอกสารตางๆ เพิ่มเติม นักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบอาจอำนวยความ

สะดวกในการรับ-สงเอกสารใหแกลูกคาไดดวยวิธีการตามความเหมาะสม เชน การใชพนักงานสงเอกสาร การจัดสงทาง

ไปรษณีย หรือดวยวิธีการอ่ืนๆ  

 

3.7 การประเมินความเหมาะสมในการลงทุนและการทำธุรกรรม  

เมื่อไดประเมินความเหมาะสมในการลงทุนและการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑในตลาดทุนของลูกคาแลว บริษัทจะแจงผลการ

ประเมินความเหมาะสมในการลงทุนและการทำธุรกรรม พรอมใหคำแนะนำเบื้องตนใหลูกคาเขาใจความสำคัญในการจดัสรร

และกำหนดสัดสวนการลงทุนและการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑในตลาดทุนท่ีเหมาะสม (Basic Asset Allocation) โดยพิจารณา

จากการประเมินความเหมาะสมดังกลาว ท้ังน้ี การจัดทำคำแนะนำเบ้ืองตนเก่ียวกับการจัดสรรและกำหนดสัดสวนการลงทุนน้ี

จะทำโดยผูมีความรูความเช่ียวชาญ ตามหลักวิชาการอันเปนท่ียอมรับ 

 

3.8 การดูแลการลงทุนและการทำธุรกรรมของลูกคา  

บริษัทจะดูแลใหลูกคาลงทุนและทำธุรกรรมตามผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนและคำแนะนำเก่ียวกับการจัดสรร

และกำหนดสัดสวนการลงทุน กรณีที่ลูกคาจะลงทุนหรือทำธุรกรรมโดยไมเปนไปตามผลการประเมินความเหมาะสมในการ

ลงทุนหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดสรรและกำหนดสัดสวนการลงทุน บริษัทจะแจงใหลูกคาทราบความเสี่ยงจากการลงทุน

หรือการทำธุรกรรมดังกลาว 

 

3.9 การทบทวนและปรับปรุงขอมูลท่ีไดรับ  

บริษัทจะทบทวนและปรับปรุงขอมูลของลูกคาใหเปนปจจุบันในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือเมื่อปรากฏวาขอมูลที่มีอยูนั้นไม

ถูกตองหรือความคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง ทั้งนี้ บริษัทไดจัดใหมีระบบการจัดเก็บเพื่อใหสามารถนำขอมูลนั้นมาใช

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 หรือไมดำเนินการตามท่ีบริษัท  

และ/หรือนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบไดใหคำแนะนำ ทั้งนี้ลูกคาควรสอบถามขอสงสัยที่ตนมีหรือขอขอมูลเพิ่มเติมใน

ประเด็นท่ีมีขอสงสัยเก่ียวกับคำแนะนำดังกลาวดวย 

 

3.11 การชำระเงิน  

ในการซื้อผลิตภัณฑทางการเงินกับนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบนั้น บริษัทผูออก และ/หรือ บริษัทที่เปนตัวแทนขาย

ผลิตภัณฑทางการเงินดังกลาว จะมีชองทางเฉพาะในการชำระเงิน ซึ่งเปนบัญชีหรือชองทางของบริษัทนั้นๆ โปรดอยาชำระ

เงินสดหรือโอนเงินเขาบัญชีของนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบหรือบุคคลอื่น ที่มิใชชองทางของบริษัทผูออก และ/หรือ 

บริษัทท่ีเปนตัวแทนขายผลิตภัณฑทางการเงิน ท่ีลูกคาตองการซื้อเปนอันขาด 

 

3.12 การแจงสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ  

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญเกิดกับลูกคา เชน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนแปลงสถานะครอบครัว เจ็บปวย หรือมีคาใชจาย

รายการใหญท่ีคาดไมถึง ขอใหลูกคาไดโปรดแจงนักวางแผนการเงินผูรบัผิดชอบ เพ่ือการใหคำแนะนำและปรับปรุงแผนการเงิน

และคำแนะนำอยางสอดคลองกับสถานการณ กรณีท่ีลูกคาไมแจงการเปลี่ยนแปลงสำคัญดังกลาวอาจสงผลใหแผนการเงินและ

คำแนะนำเดิมซึ่งไมสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจมีผลกระทบตอลูกคา เชน การปฏิบัติผิดเง่ือนไขทางภาษี

ตางๆ เปนตน 

 

3.13 ความถี่ในการปรับปรุงแผนการเงิน  

บริษัทกำหนดใหนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบตองทบทวนและปรับปรุงแผนการเงิน (“การปรับปรุงแผนการเงิน”) ใหกับ

ลูกคาตามปกติอยางนอยปละ 1 ครั้ง เวนแตมีเหตุจำเปนที่ตองเพิ่มความถี่ในการปรับปรุงแผนการเงิน ทั้งนี้กรณีที่ลูกคา

ตองการนัดหมายกอนถึงกำหนดตามปกติ ลูกคาสามารถแจงความจำเปนกับนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบได โดยนักวางแผน

การเงินผูรับผิดชอบอาจใชดุลยพินิจในการตัดสินใจเก่ียวกับการกำหนดความถ่ีในการปรับปรุงแผนการเงินไดโดยสอดคลองกับ

ความเหมาะสมกับสถานการณทางการเงินของลูกคาแตละทาน  

 

ในการปรับปรุงแผนการเงินแตละรอบนั้น นักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบตองใชขอมูลทางการเงิน และขอมูลประกอบอื่นๆ 

จากลูกคาเพ่ิมเติม เพ่ือใหสามารถทำการปรับปรุงแผนการเงินอยางเหมาะสมกับสถานการณท่ีเปนปจจุบันมากท่ีสุด โดยลูกคา

มีหนาที่ตองใหขอมูลที่เพียงพอ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบสามารถดำเนินการ

ปรับปรุงแผนการเงินใหแกลูกคาไดโดยไมลาชา 

 

3.14 แผนการเงินในระยะยาว  

คำแนะนำการลงทุนและแผนการเงินท่ีบริษัทใหบริการใหน้ำหนักกับกับปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจในระยะยาวเปนหลัก  

จึงไมไดมีการปรับคำแนะนำในการลงทุนถี่นัก อีกทั้งบริษัทไมมีนโยบายใหนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบทำหนาที่รายงาน

ขาวสารหรือแจงสถานการณการลงทุนระยะสั้นใหกับลูกคารายใดรายหน่ึงเปนการเฉพาะ  
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ดังนั้น นักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบจะแจงขาวสารที่สำคัญเฉพาะเหตุการณที่มีนัยสำคัญอันกระทบตอแผนการเงินหรือ

คำแนะนำที่ไดเคยใหไวกับลูกคาใหทราบเทานั้น อยางไรก็ตามลูกคาสามารถสอบถามสถานการณตางๆ ที่มีขอสงสัยกับนัก

วางแผนการเงินผูรับผิดชอบได โดยนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบจะใชความพยายามในการตอบคำถามใหกับลูกคาใน

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมซึ่งอาจไมสามารถคาดหมายการตอบกลับไดอยางทันทีทันใด  

 

3.15 การเปลี่ยนนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบ  

(1) ลูกคามีสิทธิแจงตอบริษัทหากไมประสงคจะรับบริการจากนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบที่บริษัทไดมอบหมายให  

และเพ่ือใหบริษัทสามารถใหบริการแกลูกคาตอไป บริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนนักวางแผนการเงินใหแกลูกคาตามความ

เหมาะสม โดยบริษัทจะดำเนินการดังกลาวดวยความระมัดระวังเพ่ือประโยชนสูงสุดของลูกคา อยางไรก็ตาม บริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการใชดุลยพินิจของบริษัทในการดำเนินการดังกลาว 

(2) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนนักวางแผนการเงินเพ่ือใหบริการแกลูกคา เมื่อมีความจำเปน 

 

3.16 การใหบริการแกลูกคาท่ีมีความเปราะบาง  

บริษัทยินดีที ่จะใหบริการแกลูกคาทุกคนอยางทั่วถึง โดยเฉพาะอยางยิ ่ง (ก) ผูสูงอายุที ่มีอายุตั ้งแต 60 ปขึ ้นไป และมี

ประสบการณในการลงทุนนอยกวา 3 ป และ (ข) ผูที่มีขอจำกัดในการสื่อสารหรือการตัดสินใจ เชน ผูที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน การมองเห็น หรือมีภาวะบกพรองทางสุขภาพ (“ลูกคาท่ีมีความเปราะบาง”) โดยบริษัทจะจัดใหมีกระบวนการ

เพิ่มเติมที่เหมาะสม เพื่อใหลูกคาที่มีความเปราะบาง ไดรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวของ และสามารถตัดสินใจไดอยาง

เหมาะสม 

 

3.17 การรองเรียน  

กรณีท่ีลูกคามีขอเสนอแนะหรือขอรองเรียน ลูกคาสามารถติดตอบริษัทผานทางชองทางดังตอไปน้ี  

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

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

(3) โทรศัพท: 02-4306689 กด 2 

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

 

____________________ 

 

คำเตือน 
 

บริษัทไมอาจรับประกันความสำเร็จ ผลตอบแทน หรือผลลัพธของการลงทุน 

ตลอดจนการตัดสินใจทางการเงินตางๆ ได 

 

หามชำระเงินสดหรือโอนเงินเขาบัญชีของนักวางแผนการเงินผูรับผิดชอบหรือบุคคลอ่ืน  

ท่ีมิใชชองทางของเจาของผลิตภณัฑท่ีลูกคาตองการซ้ือเปนอันขาด 
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สวนท่ี 4 เอกสารท่ีจำเปนตามกฎหมายเพ่ือการเปดบัญชีและการใชบริการ 

 

เอกสารในสวนนี้ประกอบดวย 

1. แบบฟอรมขอมูลการเปดบัญชีบุคคลธรรมดา 

2. แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 

3. แบบฟอรม FATCA สำหรับลูกคาประเภทบุคคลธรรมดา 

4. หนังสือใหความยินยอมเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล 

5. เอกสารเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชน 

 

โปรดกรอกเอกสารขางตนใหครบถวน และแนบสำเนาบัตรประชาชนพรอมลงนามสำเนาถูกตอง 1 ชุด  

เพ่ือใชเปนหลักฐานประกอบการเปดบัญชีรับบริการวางแผนการเงิน 
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