แบบประกกนภกยเมมองไทย สมารร ท ลลงคร 17/7 (Global)

เงลนปกนผลคคานวณตามดกชนน GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER
แผนการประกกนชนวตล ของทท าน ประกอบดด วยรายละเอนยดดกงนนน

เสนอ ตตวอยยาง หญญง 35 อายย 35 ปป
จจานวนเงญนเอาประกตนภตย 100,000.00 บาท

ตารางแสดงผลประโยชนร รวมตลอดสก ญญา

ปน กรมธรรมร ทนท
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

เบนยน ประกกนภกยตท อปน
ผลประโยชนร ในขณะทนทผดผเอาประกกนภกยมนชนวตล อยผท
(ณ สญบ นปป กรมธรรมม)
(ไมยรวมสตญญาเพญพมเตญม)
(1)
%
ณ ตตนปป กรมธรรมม
จคานวนเงลน (บาท)

ระยะเวลาเอาประกตนภตย 17 ปป
ระยะเวลาชจาระเบปบยประกตนภตย 7 ปป

ความคคดมครองชนวตล (3)
(ระหวยางปป กรมธรรมม)
% (1)
จคานวนเงลน (บาท)

เงลนคท าเวนคมน
กรมธรรมร ประกกนภกย (4)
(ณ สญบ นปป กรมธรรมม)

110%
100,000.00
110,000.00
21,200.00
5%
220%
100,000.00
5,000.00
220,000.00
72,000.00
330%
100,000.00
330,000.00
179,500.00
5%
440%
100,000.00
5,000.00
440,000.00
271,600.00
550%
100,000.00
550,000.00
386,400.00
5%
660%
100,000.00
5,000.00
660,000.00
468,200.00
770%
100,000.00
770,000.00
557,300.00
5%
770%
5,000.00
770,000.00
567,400.00
770%
770,000.00
582,800.00
5%
770%
5,000.00
770,000.00
593,600.00
770%
770,000.00
609,700.00
5%
770%
5,000.00
770,000.00
621,300.00
770%
770,000.00
638,200.00
5%
770%
5,000.00
770,000.00
650,500.00
770%
770,000.00
668,200.00
5%
770%
5,000.00
770,000.00
681,400.00
700 %
770%
700,000.00
770,000.00
700,000.00
ตกวอยท าง เงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสก ญญา
ผลประโยชนร รวมตลอดสก ญญา 17 ปน
740,000.00 บาท
- หกก เบนยน ประกกนภกยรวมตลอดสก ญญา
ในกรณนทนทสมมตลใหด ดชก นนอดางอลงมนผลตอบแทน
700,000.00 บาท
จากการลงทคนเฉลนยท -1.00% ตท อปน (5)
ผลตท างของผลประโยชนร หลกงหกกเบนยน ประกกนภกย
40,000.00 บาท
รวมทกนงสลนน
700,000.00
105.71%
740,000.00
หมายเหตค: - สค าหรกบแบบประกกนภกยนนคน ท า PR (Participation rate) ทนทใชด คาค นวณเงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสก ญญา ใชด อตก ราทนท 35%
- อตตราเบปบยประกตนภตยทปพแสดงในใบเสนอขายนปบ คจานวณจากอตตราเบปบยประกตนภตยมาตรฐาน สจาหรตบกรณป รตบประกตนภตยทปพตพาจ กวยามาตรฐานอตนเนนพองจากสย ขภาพบรญ ษทต ฯขอสงวนสญ ทธญธ
ในการเรป ยกเกกบเบปบยประกตนภตยเพญพมเตญมภายหลตง (ถตามป)
- เบปบยประกตนภตยของสตญญาประกตนภตยนปบ สามารถ นจาไปใชตสญทธญ หกต ลดหยยอนภาษปเงญนไดตบยคคลธรรมดาตามประกาศอธญ บดปกรมสรรพากรเกปพยวกตบภาษปเงญนไดต ฉบตบทปพ 172
- การนจาสย งเบปบยประกตนภตยเปก นหนตาทปพของผผเต อาประกตนภตย การทปพตวต แทนประกตนชปวตญ มาเกกบเบปบยประกตนภตยเปก นการใหตบรญ การเทยานตบน
(1) ผลประโยชนมและความคยมต ครองเปก น % ของจจานวนเงญนเอาประกตนภตย ณ วตนเรญพ มมปผลคยมต ครองตามกรมธรรมม และในกรณป ทปพระบยจาจ นวนเงญนผลประโยชนมและความคยมต ครองไมยถผกตตองใหตยดย ตาม % ทปพกาจ หนด
(2) เงญนปต นผลจะจยายกรณป ทปพผเผต อาประกตนภตยมปชปวตญ อยผคย รบสตญญาเทยานตบน ทตบงนปบ บรลษกทฯ ไมท การกนตนจคานวนเงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสก ญญา
(จจานวนทปพแสดงในตารางดตานลยางนปบเปก นเพปยงตตวเลขทปพไดตจากการคจานวณตาม "สผ ตรการคจานวณเงญนปต นผลเมนพอครบกจาหนดสตญญา" เทยานตบน)
(3) ความคยมต ครองชปวตญ เทยากตบ % ของจจานวนเงญนเอาประกตนภตย ณ วตนเรญพ มมปผลคยมต ครองตามกรมธรรมมประกตนภตย ตามตารางดตานบน หรน อเงญนคยาเวนคนนกรมธรรมมประกตนภตยในขณะนตบน (แลตวแตยจาจ นวนใดจะมากกวยา)
(4) เงญนคยาเวนคนนกรมธรรมมในตารางเปก นตตวเลขกยอนหตกหนปบสญนใดๆตามกรมธรรมมทปพคาต งชจาระอยผย (ถตามป)
(5) เมนพอครบกจาหนดสตญญา ณ สญบ นปป กรมธรรมมทปพ 17 ผผเต อาประกตนภตยมปโอกาสรตบเงญนปต นผลเมนพอครบกจาหนดสตญญาตามสผ ตรการคจานวณ ดตงนปบ
สผ ตรการคคานวณเงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสก ญญา :
จคานวนเบนยน ประกกนภกย x อกตราแลกเปลนยท น ณ วกนคคานวณมผลคท าวกนสค ดทด าย x PR x Max(0 , ระดกบดกชนนของวกนคคานวณมผลคท าวกนสค ดทด าย - 100 % ) = 700,000.00
รวมตลอดสก ญญา
อกตราแลกเปลนยท น ณ วกนคคานวณมผลคท าวกนแรก
ระดกบดกชนนของวกนคคานวณมผลคท าวกนแรก

x 30 x 35% x Max(0, 93.51 - 100%) = 0.00
30
108.63

• PR (Participation rate) คนอ อตตราการมปสยวนรย วมในผลตอบแทนทปพเกญดจากการเปลปพยนแปลงของดตชนป ณ วตนเรญพ มตตนกตบวตนทปพสญบนสย ดสตญญา ซยพ งเทยากตบ 35%
• Max(0, ระดตบดตชนปของวตนคจานวณมผลคยาวตนสย ดทตาย/ระดตบดตชนปของวตนคจานวณมผลคยาวตนแรก - 100%) คนอ การเปลปพยนแปลงของระดตบดตชนปเทปยบระหวยางวตนคจานวณมผลคยา
วตนสย ดทตายกตบวตนแรก โดยการเปลปพยนแปลงจะมปคยาไมยตพาจ กวยาศผนยม
• ตกวอยท าง ระดตบดตชนปของวตนคจานวณมผลคยาวตนแรก = 108.63
• ตกวอยท าง ระดตบดตชนปของวตนคจานวณมผลคยาวตนสย ดทตาย = 93.51 (เปก นระดตบดตชนปทปพอยผบย นสมมตญฐานวยาไดตรตบผลตอบแทนจากการลงทยนเฉลปพย -1.00% ตยอปป )
• ตกวอยท าง อตตราแลกเปลปพยน ณ วตนคจานวณมผลคยาวตนแรก = 30 บาท ตยอ 1 ดอลลารมสหรตฐอเมรญ กา
• ตกวอยท าง อตตราแลกเปลปพยน ณ วตนคจานวณมผลคยาวตนสย ดทตาย = 30 บาท ตยอ 1 ดอลลารมสหรตฐอเมรญ กา
หมายเหตค : เนนพองจากดตชนป GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER Index มปการคจานวณในสกยลเงญนดอลลารมสหรตฐ บรญ ษทต ฯ จะทจาการแปลงผลการดจาเนญนงานใหตเปก นสกยลเงญนไทยบาท
ตามอตตราแลกเปลปพยนสกยลเงญนตยางประเทศในวตนคจานวณมผลคยาระดตบดตชนปวนต แรกกตบวตนสย ดทตาย โดยอตตราแลกเปลปพยนทปพใชตในการทจาธยรกรรมรตบจยายเงญนตามกรมธรรมมฉบตบนปบจะอตางอญงอตตราซนบอ
และ/หรน ออตตรารตบซนบอคนนแลตวแตยกรณป ณ วตนเวลาทปพบรญ ษทต ดจาเนญนการแลกเปลปพยนเงญนตรา บรญ ษทต จะใชตอตต ราแลกเปลปพยนทปพดปทปพสยดเปรป ยบเทปยบ 3 ธนาคาร ไดตแกย ธนาคารกสญ กรไทย จจากตด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณญ ชยม จจากตด (มหาชน) และธนาคารกรย งไทย จจากตด (มหาชน) ทตบงนปบ บรญ ษทต อาจพญจารณาเปลปพยนเปก นธนาคารอนพนไดตในกรณป ทปพธนาคารอนพนใหตอตต ราแลกเปลปพยนทปพดปกวยา
และทยานสามารถดผประมาณการเงญนปต นผลเมนพอครบกจาหนดสตญญาของผลญตภตณฑมไดตทปพ www.muangthai.co.th/service/NAV

สรย ปเงนพอนไขทตวพ ไปของกรมธรรมมโดยยยอ ความสมบผรณมของสตญญาประกตนภตย กรณป ทปพบรญ ษทต ฯ จะไมยคยมต ครอง และชยองทางชจาระเบปบยประกตนภตย ระบยไวตทปพดาต นหลตงเอกสารนปบ
ขตาพเจตาเขตาใจโดยชตดแจตงวยาเปก นการเสนอขายประกตนชปวตญ ไมยใชยการฝากเงญนและไดตศยกษาทจาความเขตาใจในเอกสารเสนอขายฉบตบนปบครบถตวนทยกหนตาและไดตรตบสจาเนาเอกสารเสนอขายนปบ
ไวตแลตวโดยตตวแทนไมยไดตใหตขอต มผลของแบบประกตนชปวตญ หรน อแจตงผลประโยชนมอนพนๆ ทปพแตกตยางหรน อนอกเหนนอจากทปพระบยไวตในเอกสารนปบแตยอยยางใดทตบงสญบ น และตตวแทนไดตแจตงใหตทราบแลตววยา
หากมปการเวนคนนกรมธรรมมอาจทจาใหตไดตรตบเงญนนตอยกวยาจจานวนเงญนเอาประกตนภตยทปพกาจ หนดไวต หรน อเบปบยประกตนภตยทตบงหมดทปพชาจ ระไปแลตว
ลายมมอชมชอตตวแทนฯ
ลายมมอชมชอผผขผ อสมตครเอาประกตนภตย
บรลษกท เมมองไทยประกกนชนวตล จคากกด (มหาชน)
ตตนฉบตบสย งบรญ ษทต
250 ถนนรตชดาภญเษก
สจาเนาสจาหรตบลผกคตา
.........................................................................
..............................................................................
เขตหตวยขวาง กรย งเทพฯ 10310
V. 5.00.000 8/3/2020
(........................................................................)
(..............................................................................)
โทร. 0-2274-9400, 0-2276-1025
(EOP07I)
วตนททช......../........./...............เวลา............น.
วตนททช......../........./...............เวลา............น.
โทรสาร: 0-2276-1997-8

แบบประกกนภกยเมมองไทย สมารร ท ลลงคร 17/7 (Global)

เงลนปกนผลคคานวณตามดกชนน GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER
แผนการประกกนชนวตล ของทท าน ประกอบดด วยรายละเอนยดดกงนนน

เสนอ ตตวอยยาง หญญง 35 อายย 35 ปป
จจานวนเงญนเอาประกตนภตย 100,000.00 บาท

ตารางแสดงผลประโยชนร รวมตลอดสก ญญา

ปน กรมธรรมร ทนท

เบนยน ประกกนภกยตท อปน
ผลประโยชนร ในขณะทนทผดผเอาประกกนภกยมนชนวตล อยผท
(ณ สญบ นปป กรมธรรมม)
(ไมยรวมสตญญาเพญพมเตญม)
(1)
%
จคานวนเงลน (บาท)
ณ ตตนปป กรมธรรมม

ระยะเวลาเอาประกตนภตย 17 ปป
ระยะเวลาชจาระเบปบยประกตนภตย 7 ปป

ความคคดมครองชนวตล (3)
(ระหวยางปป กรมธรรมม)
% (1)
จคานวนเงลน (บาท)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

เงลนคท าเวนคมน
กรมธรรมร ประกกนภกย
(ณ สญบ นปป กรมธรรมม)

(4)

110%
100,000.00
110,000.00
21,200.00
5%
220%
100,000.00
5,000.00
220,000.00
72,000.00
330%
100,000.00
330,000.00
179,500.00
5%
440%
100,000.00
5,000.00
440,000.00
271,600.00
550%
100,000.00
550,000.00
386,400.00
5%
660%
100,000.00
5,000.00
660,000.00
468,200.00
770%
100,000.00
770,000.00
557,300.00
5%
770%
5,000.00
770,000.00
567,400.00
770%
770,000.00
582,800.00
5%
770%
5,000.00
770,000.00
593,600.00
770%
770,000.00
609,700.00
5%
770%
5,000.00
770,000.00
621,300.00
770%
770,000.00
638,200.00
5%
770%
5,000.00
770,000.00
650,500.00
770%
770,000.00
668,200.00
5%
770%
5,000.00
770,000.00
681,400.00
700 %
770%
700,000.00
770,000.00
700,000.00
ตกวอยท าง เงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสก ญญา
ผลประโยชนร รวมตลอดสก ญญา 17 ปน
898,957.93 บาท
158,957.93
ในกรณนทนทสมมตลใหด ดชก นนอดางอลงมนผลตอบแทน
(5)
หกก เบนยน ประกกนภกยรวมตลอดสก ญญา
700,000.00 บาท
จากการลงทคนเฉลนยท 3.00% ตท อปน
ผลตท างของผลประโยชนร หลกงหกกเบนยน ประกกนภกย
198,957.93 บาท
รวมทกนงสลนน
700,000.00
128.42%
898,957.93
หมายเหตค: - สค าหรกบแบบประกกนภกยนนคน ท า PR (Participation rate) ทนทใชด คาค นวณเงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสก ญญา ใชด อตก ราทนท 35%
- อตตราเบปบยประกตนภตยทปพแสดงในใบเสนอขายนปบ คจานวณจากอตตราเบปบยประกตนภตยมาตรฐาน สจาหรตบกรณป รตบประกตนภตยทปพตพาจ กวยามาตรฐานอตนเนนพองจากสย ขภาพบรญ ษทต ฯขอสงวนสญ ทธญธ
ในการเรป ยกเกกบเบปบยประกตนภตยเพญพมเตญมภายหลตง (ถตามป)
- เบปบยประกตนภตยของสตญญาประกตนภตยนปบ สามารถ นจาไปใชตสญทธญ หกต ลดหยยอนภาษปเงญนไดตบยคคลธรรมดาตามประกาศอธญ บดปกรมสรรพากรเกปพยวกตบภาษปเงญนไดต ฉบตบทปพ 172
- การนจาสย งเบปบยประกตนภตยเปก นหนตาทปพของผผเต อาประกตนภตย การทปพตวต แทนประกตนชปวตญ มาเกกบเบปบยประกตนภตยเปก นการใหตบรญ การเทยานตบน
(1) ผลประโยชนมและความคยมต ครองเปก น % ของจจานวนเงญนเอาประกตนภตย ณ วตนเรญพ มมปผลคยมต ครองตามกรมธรรมม และในกรณป ทปพระบยจาจ นวนเงญนผลประโยชนมและความคยมต ครองไมยถผกตตองใหตยดย ตาม % ทปพกาจ หนด
(2) เงญนปต นผลจะจยายกรณป ทปพผเผต อาประกตนภตยมปชปวตญ อยผคย รบสตญญาเทยานตบน ทตบงนปบ บรลษกทฯ ไมท การกนตนจคานวนเงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสก ญญา
(จจานวนทปพแสดงในตารางดตานลยางนปบเปก นเพปยงตตวเลขทปพไดตจากการคจานวณตาม "สผ ตรการคจานวณเงญนปต นผลเมนพอครบกจาหนดสตญญา" เทยานตบน)
(3) ความคยมต ครองชปวตญ เทยากตบ % ของจจานวนเงญนเอาประกตนภตย ณ วตนเรญพ มมปผลคยมต ครองตามกรมธรรมมประกตนภตย ตามตารางดตานบน หรน อเงญนคยาเวนคนนกรมธรรมมประกตนภตยในขณะนตบน (แลตวแตยจาจ นวนใดจะมากกวยา)
(4) เงญนคยาเวนคนนกรมธรรมมในตารางเปก นตตวเลขกยอนหตกหนปบสญนใดๆตามกรมธรรมมทปพคาต งชจาระอยผย (ถตามป)
(5) เมนพอครบกจาหนดสตญญา ณ สญบ นปป กรมธรรมมทปพ 17 ผผเต อาประกตนภตยมปโอกาสรตบเงญนปต นผลเมนพอครบกจาหนดสตญญาตามสผ ตรการคจานวณ ดตงนปบ
สผ ตรการคคานวณเงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสก ญญา :
จคานวนเบนยน ประกกนภกย x อกตราแลกเปลนยท น ณ วกนคคานวณมผลคท าวกนสค ดทด าย x PR x Max(0 , ระดกบดกชนนของวกนคคานวณมผลคท าวกนสค ดทด าย - 100 % ) = 700,000.00
รวมตลอดสก ญญา
อกตราแลกเปลนยท น ณ วกนคคานวณมผลคท าวกนแรก
ระดกบดกชนนของวกนคคานวณมผลคท าวกนแรก

x 30 x 35% x Max(0, 179.11 - 100%) = 158,957.93
30
108.63

• PR (Participation rate) คนอ อตตราการมปสยวนรย วมในผลตอบแทนทปพเกญดจากการเปลปพยนแปลงของดตชนป ณ วตนเรญพ มตตนกตบวตนทปพสญบนสย ดสตญญา ซยพ งเทยากตบ 35%
• Max(0, ระดตบดตชนปของวตนคจานวณมผลคยาวตนสย ดทตาย/ระดตบดตชนปของวตนคจานวณมผลคยาวตนแรก - 100%) คนอ การเปลปพยนแปลงของระดตบดตชนปเทปยบระหวยางวตนคจานวณมผลคยา
วตนสย ดทตายกตบวตนแรก โดยการเปลปพยนแปลงจะมปคยาไมยตพาจ กวยาศผนยม
• ตกวอยท าง ระดตบดตชนปของวตนคจานวณมผลคยาวตนแรก = 108.63
• ตกวอยท าง ระดตบดตชนปของวตนคจานวณมผลคยาวตนสย ดทตาย = 179.11 (เปก นระดตบดตชนปทปพอยผบย นสมมตญฐานวยาไดตรตบผลตอบแทนจากการลงทยนเฉลปพย 3.00% ตยอปป )
• ตกวอยท าง อตตราแลกเปลปพยน ณ วตนคจานวณมผลคยาวตนแรก = 30 บาท ตยอ 1 ดอลลารมสหรตฐอเมรญ กา
• ตกวอยท าง อตตราแลกเปลปพยน ณ วตนคจานวณมผลคยาวตนสย ดทตาย = 30 บาท ตยอ 1 ดอลลารมสหรตฐอเมรญ กา
หมายเหตค : เนนพองจากดตชนป GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER Index มปการคจานวณในสกยลเงญนดอลลารมสหรตฐ บรญ ษทต ฯ จะทจาการแปลงผลการดจาเนญนงานใหตเปก นสกยลเงญนไทยบาท
ตามอตตราแลกเปลปพยนสกยลเงญนตยางประเทศในวตนคจานวณมผลคยาระดตบดตชนปวนต แรกกตบวตนสย ดทตาย โดยอตตราแลกเปลปพยนทปพใชตในการทจาธยรกรรมรตบจยายเงญนตามกรมธรรมมฉบตบนปบจะอตางอญงอตตราซนบอ
และ/หรน ออตตรารตบซนบอคนนแลตวแตยกรณป ณ วตนเวลาทปพบรญ ษทต ดจาเนญนการแลกเปลปพยนเงญนตรา บรญ ษทต จะใชตอตต ราแลกเปลปพยนทปพดปทปพสยดเปรป ยบเทปยบ 3 ธนาคาร ไดตแกย ธนาคารกสญ กรไทย จจากตด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณญ ชยม จจากตด (มหาชน) และธนาคารกรย งไทย จจากตด (มหาชน) ทตบงนปบ บรญ ษทต อาจพญจารณาเปลปพยนเปก นธนาคารอนพนไดตในกรณป ทปพธนาคารอนพนใหตอตต ราแลกเปลปพยนทปพดปกวยา
และทยานสามารถดผประมาณการเงญนปต นผลเมนพอครบกจาหนดสตญญาของผลญตภตณฑมไดตทปพ www.muangthai.co.th/service/NAV
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แบบประกกนภกยเมมองไทย สมารร ท ลลงคร 17/7 (Global)

เงลนปกนผลคคานวณตามดกชนน GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER
แผนการประกกนชนวตล ของทท าน ประกอบดด วยรายละเอนยดดกงนนน

เสนอ ตตวอยยาง หญญง 35 อายย 35 ปป
จจานวนเงญนเอาประกตนภตย 100,000.00 บาท

ตารางแสดงผลประโยชนร รวมตลอดสก ญญา

ปน กรมธรรมร ทนท

เบนยน ประกกนภกยตท อปน
ผลประโยชนร ในขณะทนทผดผเอาประกกนภกยมนชนวตล อยผท
(ณ สญบ นปป กรมธรรมม)
(ไมยรวมสตญญาเพญพมเตญม)
(1)
%
จคานวนเงลน (บาท)
ณ ตตนปป กรมธรรมม

ระยะเวลาเอาประกตนภตย 17 ปป
ระยะเวลาชจาระเบปบยประกตนภตย 7 ปป

ความคคดมครองชนวตล (3)
(ระหวยางปป กรมธรรมม)
% (1)
จคานวนเงลน (บาท)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

เงลนคท าเวนคมน
กรมธรรมร ประกกนภกย
(ณ สญบ นปป กรมธรรมม)

(4)

110%
100,000.00
110,000.00
21,200.00
5%
220%
100,000.00
5,000.00
220,000.00
72,000.00
330%
100,000.00
330,000.00
179,500.00
5%
440%
100,000.00
5,000.00
440,000.00
271,600.00
550%
100,000.00
550,000.00
386,400.00
5%
660%
100,000.00
5,000.00
660,000.00
468,200.00
770%
100,000.00
770,000.00
557,300.00
5%
770%
5,000.00
770,000.00
567,400.00
770%
770,000.00
582,800.00
5%
770%
5,000.00
770,000.00
593,600.00
770%
770,000.00
609,700.00
5%
770%
5,000.00
770,000.00
621,300.00
770%
770,000.00
638,200.00
5%
770%
5,000.00
770,000.00
650,500.00
770%
770,000.00
668,200.00
5%
770%
5,000.00
770,000.00
681,400.00
700 %
770%
700,000.00
770,000.00
700,000.00
ตกวอยท าง เงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสก ญญา
ผลประโยชนร รวมตลอดสก ญญา 17 ปน
1,054,262.17 บาท
314,262.17
ในกรณนทนทสมมตลใหด ดชก นนอดางอลงมนผลตอบแทน
หกก เบนยน ประกกนภกยรวมตลอดสก ญญา
700,000.00 บาท
จากการลงทคนเฉลนยท 5.00% ตท อปน (5)
ผลตท างของผลประโยชนร หลกงหกกเบนยน ประกกนภกย
354,262.17 บาท
รวมทกนงสลนน
700,000.00
150.61%
1,054,262.17
หมายเหตค: - สค าหรกบแบบประกกนภกยนนคน ท า PR (Participation rate) ทนทใชด คาค นวณเงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสก ญญา ใชด อตก ราทนท 35%
- อตตราเบปบยประกตนภตยทปพแสดงในใบเสนอขายนปบ คจานวณจากอตตราเบปบยประกตนภตยมาตรฐาน สจาหรตบกรณป รตบประกตนภตยทปพตพาจ กวยามาตรฐานอตนเนนพองจากสย ขภาพบรญ ษทต ฯขอสงวนสญ ทธญธ
ในการเรป ยกเกกบเบปบยประกตนภตยเพญพมเตญมภายหลตง (ถตามป)
- เบปบยประกตนภตยของสตญญาประกตนภตยนปบ สามารถ นจาไปใชตสญทธญหกต ลดหยยอนภาษปเงญนไดตบยคคลธรรมดาตามประกาศอธญ บดปกรมสรรพากรเกปพยวกตบภาษปเงญนไดต ฉบตบทปพ 172
- การนจาสย งเบปบยประกตนภตยเปก นหนตาทปพของผผเต อาประกตนภตย การทปพตวต แทนประกตนชปวตญ มาเกกบเบปบยประกตนภตยเปก นการใหตบรญ การเทยานตบน
(1) ผลประโยชนมและความคยมต ครองเปก น % ของจจานวนเงญนเอาประกตนภตย ณ วตนเรญพ มมปผลคยมต ครองตามกรมธรรมม และในกรณป ทปพระบยจาจ นวนเงญนผลประโยชนมและความคยมต ครองไมยถผกตตองใหตยดย ตาม % ทปพกาจ หนด
(2) เงญนปตนผลจะจยายกรณป ทปพผเผต อาประกตนภตยมปชปวตญ อยผคย รบสตญญาเทยานตบน ทตบงนปบ บรลษกทฯ ไมท การกนตนจคานวนเงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสก ญญา
(จจานวนทปพแสดงในตารางดตานลยางนปบเปก นเพปยงตตวเลขทปพไดตจากการคจานวณตาม "สผตรการคจานวณเงญนปต นผลเมนพอครบกจาหนดสตญญา" เทยานตบน)
(3) ความคยมต ครองชปวตญ เทยากตบ % ของจจานวนเงญนเอาประกตนภตย ณ วตนเรญพ มมปผลคยมต ครองตามกรมธรรมมประกตนภตย ตามตารางดตานบน หรน อเงญนคยาเวนคนนกรมธรรมมประกตนภตยในขณะนตบน (แลตวแตยจาจ นวนใดจะมากกวยา)
(4) เงญนคยาเวนคนนกรมธรรมมในตารางเปก นตตวเลขกยอนหตกหนปบสญนใดๆตามกรมธรรมมทปพคาต งชจาระอยผย (ถตามป)
(5) เมนพอครบกจาหนดสตญญา ณ สญบ นปป กรมธรรมมทปพ 17 ผผเต อาประกตนภตยมปโอกาสรตบเงญนปต นผลเมนพอครบกจาหนดสตญญาตามสผ ตรการคจานวณ ดตงนปบ
สผ ตรการคคานวณเงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสก ญญา :
จคานวนเบนยน ประกกนภกย x อกตราแลกเปลนยท น ณ วกนคคานวณมผลคท าวกนสค ดทด าย x PR x Max(0 , ระดกบดกชนนของวกนคคานวณมผลคท าวกนสค ดทด าย - 100 % ) = 700,000.00
รวมตลอดสก ญญา
อกตราแลกเปลนยท น ณ วกนคคานวณมผลคท าวกนแรก
ระดกบดกชนนของวกนคคานวณมผลคท าวกนแรก

x 30 x 35% x Max(0, 247.97 - 100%) = 314,262.17
30
108.63

• PR (Participation rate) คนอ อตตราการมปสยวนรย วมในผลตอบแทนทปพเกญดจากการเปลปพยนแปลงของดตชนป ณ วตนเรญพ มตตนกตบวตนทปพสญบนสย ดสตญญา ซยพ งเทยากตบ 35%
• Max(0, ระดตบดตชนปของวตนคจานวณมผลคยาวตนสย ดทตาย/ระดตบดตชนปของวตนคจานวณมผลคยาวตนแรก - 100%) คนอ การเปลปพยนแปลงของระดตบดตชนปเทปยบระหวยางวตนคจานวณมผลคยา
วตนสย ดทตายกตบวตนแรก โดยการเปลปพยนแปลงจะมปคยาไมยตพาจ กวยาศผนยม
• ตกวอยท าง ระดตบดตชนปของวตนคจานวณมผลคยาวตนแรก = 108.63
• ตกวอยท าง ระดตบดตชนปของวตนคจานวณมผลคยาวตนสย ดทตาย = 247.97 (เปก นระดตบดตชนปทปพอยผบย นสมมตญฐานวยาไดตรตบผลตอบแทนจากการลงทยนเฉลปพย 5.00% ตยอปป )
• ตกวอยท าง อตตราแลกเปลปพยน ณ วตนคจานวณมผลคยาวตนแรก = 30 บาท ตยอ 1 ดอลลารมสหรตฐอเมรญ กา
• ตกวอยท าง อตตราแลกเปลปพยน ณ วตนคจานวณมผลคยาวตนสย ดทตาย = 30 บาท ตยอ 1 ดอลลารมสหรตฐอเมรญ กา
หมายเหตค : เนนพองจากดตชนป GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER Index มปการคจานวณในสกยลเงญนดอลลารมสหรตฐ บรญ ษทต ฯ จะทจาการแปลงผลการดจาเนญนงานใหตเปก นสกยลเงญนไทยบาท
ตามอตตราแลกเปลปพยนสกยลเงญนตยางประเทศในวตนคจานวณมผลคยาระดตบดตชนปวนต แรกกตบวตนสย ดทตาย โดยอตตราแลกเปลปพยนทปพใชตในการทจาธยรกรรมรตบจยายเงญนตามกรมธรรมมฉบตบนปบจะอตางอญงอตตราซนบอ
และ/หรน ออตตรารตบซนบอคนนแลตวแตยกรณป ณ วตนเวลาทปพบรญ ษทต ดจาเนญนการแลกเปลปพยนเงญนตรา บรญ ษทต จะใชตอตต ราแลกเปลปพยนทปพดปทปพสยดเปรป ยบเทปยบ 3 ธนาคาร ไดตแกย ธนาคารกสญ กรไทย จจากตด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณญ ชยม จจากตด (มหาชน) และธนาคารกรย งไทย จจากตด (มหาชน) ทตบงนปบ บรญ ษทต อาจพญจารณาเปลปพยนเปก นธนาคารอนพนไดตในกรณป ทปพธนาคารอนพนใหตอตต ราแลกเปลปพยนทปพดปกวยา
และทยานสามารถดผประมาณการเงญนปต นผลเมนพอครบกจาหนดสตญญาของผลญตภตณฑมไดตทปพ www.muangthai.co.th/service/NAV

สรย ปเงนพอนไขทตวพ ไปของกรมธรรมมโดยยยอ ความสมบผรณมของสตญญาประกตนภตย กรณป ทปพบรญ ษทต ฯ จะไมยคยมต ครอง และชยองทางชจาระเบปบยประกตนภตย ระบยไวตทปพดาต นหลตงเอกสารนปบ
ขตาพเจตาเขตาใจโดยชตดแจตงวยาเปก นการเสนอขายประกตนชปวตญ ไมยใชยการฝากเงญนและไดตศยกษาทจาความเขตาใจในเอกสารเสนอขายฉบตบนปบครบถตวนทยกหนตาและไดตรตบสจาเนาเอกสารเสนอขายนปบ
ไวตแลตวโดยตตวแทนไมยไดตใหตขอต มผลของแบบประกตนชปวตญ หรน อแจตงผลประโยชนมอนพนๆ ทปพแตกตยางหรน อนอกเหนนอจากทปพระบยไวตในเอกสารนปบแตยอยยางใดทตบงสญบ น และตตวแทนไดตแจตงใหตทราบแลตววยา
หากมปการเวนคนนกรมธรรมมอาจทจาใหตไดตรตบเงญนนตอยกวยาจจานวนเงญนเอาประกตนภตยทปพกาจ หนดไวต หรน อเบปบยประกตนภตยทตบงหมดทปพชาจ ระไปแลตว
ลายมมอชมชอตตวแทนฯ
ลายมมอชมชอผผขผ อสมตครเอาประกตนภตย
บรลษกท เมมองไทยประกกนชนวตล จคากกด (มหาชน)
ตตนฉบตบสย งบรญ ษทต
250 ถนนรตชดาภญเษก
สจาเนาสจาหรตบลผกคตา
.........................................................................
..............................................................................
เขตหตวยขวาง กรย งเทพฯ 10310
V. 5.00.000 8/3/2020
(........................................................................)
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โทร. 0-2274-9400, 0-2276-1025
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วตนททช......../........./...............เวลา............น.
วตนททช......../........./...............เวลา............น.
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แบบประกกนภกยเมมองไทย สมารร ท ลลงคร 17/7 (Global)
• สรคปเงมอท นไขทกทวไปของกรมธรรมร ทนทควรทราบโดยยท อ
สตญญาประกตนภตยเกญดจากการทปพบรญ ษทต ฯ เชนพอถนอขตอแถลงของผผเต อาประกตนภตยในใบคจาขอเอาประกตนภตย ใบแถลงสย ขภาพ และขตอแถลงเพญพมเตญมอนพนใดทปพผเผต อาประกตนภตยลงลายมนอ
ชนพอไวต และชจาระเบปบยประกตนภตยงวดแรกแลตว บรญ ษทต ฯ จยงตกลงทจาสตญญา ซยพงเปก นสตญญาทปพระบยสญทธญและหนตาทปพของคผยสญ
ต ญาไวตชดต เจนคนอ หากผผเต อาประกตนภตยปกปญ ดขตอเทกจจรญ ง หรน อ
บ
บ
ใหตถอต ยแถลงเทกจทปพอาจจผงใจใหตบรญ ษทต ฯ เรป ยกเบปยประกตนภตยสผงขยนหรน อใหตบอกปตดไมยทาจ สตญญาดตวย บรญ ษทต ฯ มปสญทธญบอกลตางสตญญา และไมยจยายเงญนตามกรมธรรมม หากสตญญา
สมบผรณม และผผเต อาประกตนภตยไมยขาดการชจาระเบปบยประกตนภตย บรญ ษทต ฯ จะชดใชตคยาสญ นไหมทดแทนทปพไมยอยผใย นขตอยกเวตนของสตญญาใหต สย วนผผเต อาประกตนภตยหากยตงไมยไดตใชตสญทธญ
เรป ยกรตองคยาสญ นไหมทดแทน มปสญทธญยกเลญกกรมธรรมมไดตดวต ยการสย งคนนกรมธรรมมมายตงบรญ ษทต ฯ ภายใน 15 วตน นตบแตยวนต ทปพไดตรตบกรมธรรมม เวตนแตยบรญ ษทต ฯ ไดตออกกรมธรรมมใหตแกย
ผผเต อาประกตนภตยโดยใชตวธญ ปการทางอญเลกกทรอนญกสม ผผเต อาประกตนภตยไมยตอต งสย งคนนกรมธรรมม หรน อมปสญทธญขอเปลปพยนเปก นกรมธรรมมใชตเงญนสจาเรก จ หรน อขอแปลงเปก นการประกตนภตย
แบบขยายเวลา หรน อขอเวนคนนกรมธรรมม เปก นตตน ทตบงนปบเงนพอนไขโดยละเอปยดของกรมธรรมมเปก นไปตามทปพระบยไวตในกรมธรรมมทปพบรญ ษทต ฯ จะออกและสย งมอบใหตยดย ถนอไวตตยอไป
• ความสมบผรณร ของสก ญญาประกกนภกย
ในกรณป ทปพผเผต อาประกตนภตยรผ ตอยผแย ลตว และแถลงขตอความอตนเปก นเทกจ หรน อรผ ตอยผแย ลตวในขตอความจรญ งใด แตยไมยเปญ ดเผยขตอความจรญ งนตบน ใหตบรญ ษทต ฯ ทราบในขณะทปพขอเอาประกตนภตย
ซยพงถตาบรญ ษทต ฯ ทราบขตอความจรญ งนตบนๆ แลตว อาจจผงใจบรญ ษทต ฯ ใหตเรป ยกเบปบยประกตนภตยสผงขยบนหรน อใหตบอกปตดไมยยอมทจาสตญญา สตญญาประกตนภตยจะตกเปก นโมฆปยะตาม ป.พ.พ.
มาตรา 865 ซยพงบรญ ษทต ฯ อาจบอกลตางสตญญา และไมยจยายเงญนตามกรมธรรมม ความรตบผญดของบรญ ษทต ฯ จะมปเพปยงคนนเบปบยประกตนภตยทปพไดตชาจ ระใหตแกยบรญ ษทต ฯ แลตวทตบงหมดเทยานตบน
• กรณนทนทบรลษกทฯ จะไมท คดคมครอง
1. กรณป ผเผต อาประกตนภตยฆยาตตวตายดตวยใจสมตครภายใน 1 ปป นตบแตยวนต เรญพ มมปผลคยมต ครองตามกรมธรรมม หรน อตามการตยออายย หรน อตามการกลตบคนนสผยสถานะเดญมของกรมธรรมม
ครตบงสย ดทตาย หรน อวตนทปพบรญ ษทต ฯ อนยมตต ญใหตเพญพมจจานวนเงญนเอาประกตนภตย ทตบงนปบเฉพาะในสย วนของจจานวนเงญนเอาประกตนภตยทปพเพญพมขยบนเทยานตบน
2. กรณป ผเผต อาประกตนภตยถผกผผรต ตบประโยชนมฆยาตายโดยเจตนา
3. กรณป ผเผต อาประกตนภตยแถลงอายยคลาดเคลนพอนไมยถผกตตองแทตจรญ ง และบรญ ษทต ฯ พญสผจนมไดตวาย ในขณะทจาสตญญาประกตนภตยอายยทปพถผกตตองแทตจรญ งอยผนย อกจจากตดอตตราเบปบยประกตนภตย
ตามทางคตาปกตญของบรญ ษทต ฯ
เอกสารเสนอขายกรมธรรมร ประกกนภกยรายบคคคลนนเน ปป นขด อมผลเบมอน งตด นของแบบประกกนภกย โปรดศศกษารายละเอนยดเพลมท เตลมในกรมธรรมร
• ชท องทางการชคาระเบนยน ประกกนภกย
1. ทปพธนาคาร โดยชจาระทปพเคานมเตอรมธนาคาร หรน อหตกผยานบตญชปเงญนฝาก
2. ทปพเคานมเตอรมเซอรมวสญ และจยดบรญ การชจาระเงญนอนพนๆ
3. ทปพทาจ การไปรษณป ย ม โดยบรญ การ PAY AT POST
4. ทปพสาจ นตกงานใหญยและสาขาของบรญ ษทต ฯ
ทยานสามารถดผวธญ ปการโดยละเอปยดไดตจากใบแจตงกจาหนดชจาระเบปบยประกตนภตย หรน อ www.muangthai.co.th หรน อสอบถามทปพศผนยมบรญ การลผกคตา โทร 1766
คคาเตมอน : • ผผขต อเอาประกตนภตยตตองใหตขอต มผลแกยบรญ ษทต ฯตามความเปก นจรญ งทยกเรนพ อง การใหตขอต มผลไมยตรงตามความเปก นจรญ ง เชยน ขตอมผลสย ขภาพ อาชปพ การชจาระเบปบยประกตนภตย
การเอาประกตนภตยกตบผผรต ตบประกตนภตยรายอนพน การถผกปฏญเสธ/ เลนพอนการรตบประกตนภตย / เพญพมอตตราเบปบยประกตนภตย กตบผผรต ตบประกตนภตยรายอนพน เปก นตตน
บรญ ษทต ฯอาจบอกลตางสตญญาไดต และไมยจยายเงญนตามกรมธรรมม
• ผผขต อเอาประกตนภตยควรศยกษาและทจาความเขตาใจในเอกสารเสนอขายรายบยคคล และความเสปพ ยงกยอนตตดสญ นใจทจาประกตนภตย เมนพอไดตรตบกรมธรรมมแลตว
โปรดศยกษารายละเอปยด ขตอกจาหนดและเงนพอนไขในการออกกรมธรรมม
สาระสค าคกญเกนยท วกกบตราสารทนทลงทคน
• ในกรณป ทปพผคผต าจ นวณดตชนปอาต งอญง GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER Index ไดตยกเลญกการคจานวณดตชนป บรญ ษทต ขอสงวนสญ ทธญธในการจตดหาดตชนปใหมยมาทดแทนตาม
ความเหมาะสม หากไมยสามารถหาดตชนปมาทดแทนไดต บรญ ษทต จะจยายเงญนสดตามหลตกเกณฑมทปพบรญ ษทต กจาหนด (ถตามป)
• บรญ ษทต ฯ มปนโยบายลงทยนในตราสารตามดตชนปอาต งอญงภายใน 45 วตน นตบจากวตนออกกรมธรรมมและมปนโยบายทปพจะคจานวณมผลคยาของดตชนปวนต สย ดทตายภายใน 45 วตน
กยอนวตนครบกจาหนดสตญญาประกตนภตย
• เงลนปกนผลทนทคาค นวณจาก GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER Index มนความเสนท ยงจากอกตราแลกเปลนยท น เนนพองจากดตชนปทปพลงทยน อยผใย นเงญนสกยลดอลลารมสหรตฐ
จยงมปความเสปพ ยงจากความผตนผวนของอตตราแลกเปลปพยนเงญนบาทกตบเงญนสกยลดอลลารมสหรตฐ อยท างไรกปดน ผผดถมอกรมธรรมร จะยกงคงไดด รกบเงลนจท ายคมนตามเงมอท นไขเตปมจคานวนเมมทออยผท
จนครบกคาหนดสก ญญา เนมทองจากเงลนจท ายคมนตามเงมอท นไขไมท มนความเสนท ยงจากอกตราแลกเปลนยท น

บมจ. เมมองไทยประกกนชนวตล
250 ถนนรตชดาภญเษก เขตหตวยขวาง กรย งเทพฯ 10310
โทร. +66 (0) 2274-9400, +66 (0) 2276-1025
โทรสาร: +66 (0) 2276-1997-8

แบบประกกนภกยเมมองไทย สมารร ท ลลงคร 17/7 (Global)
ขตอจจากตดความรตบ GS Momentum Builder®Multi-Asset 5S ER Index ("ดกชนน")
ผญดเกปพยวกตบดตชนป เครนพ องหมายการคตา: "GS Momentum Builder®Multi-Asset 5S ER Index" เปก นเครนพ องหมายการคตาของ Goldman, Sachs & Co., LLC
ไมยมปการใหตคาจ ปรย กษาหรน อคจาแนะนจา: ทตบง Goldman, Sachs & Co., LLC และบรญ ษทต ในเครน อแหยงใดของ Goldman, Sachs & Co., LLC
(รวมเรป ยกวยา "Goldman Sachs") ไมยไดตใหตคาจ รตบรองหรน อคจารตบประกตนใด ๆ ไมยวาย อยยางชตดแจตงหรน อโดยปรญ ยาย หรน อไมยขอรตบผญดหรน อรตบผญดชอบใด ๆ
(เวตนแตยในกรณป การฉตอฉล) ตยอเจตาของผลญตภตณฑมใดทปพเชนพอมโยงกตบดตชนป หรน อตยอสาธารณชน เกปพยวกตบ (1) ความเหมาะสมของการลงทยน
ในหลตกทรตพยมโดยทตวพ ไป หรน อในดตชนปหรน อกองทยนอปทปเอฟอตางอญง หรน อ (2) ความสามารถของดตชนปทปพจะสรตางผลตอบแทนเปก นบวก
ถตาทยานพญจารณาทปพจะไดตมาซยพงผลญตภตณฑมใดทปพเชนพอมโยงกตบดตชนป ทยานควรคจาปรย กษาหารน อกตบทปพปรย กษาทางดตานบตญชป ภาษป การลงทยน
และกฎหมายของทยานกยอนทปพจะดจาเนญนการดตงกลยาว
กลยยทธมไมยไดตออกแบบโดยอตางอญงความตตองการสย วนบยคคล: ดตชนปไดตรตบการจตดโครงสรตางโดย Goldman Sachs & Co. LLC
และกจาหนดและคจานวณโดย Solactive AG ในฐานะตตวแทนการคจานวณ โดยไมยไดตคาจ นยงถยงผลญตภตณฑมใดทปพเชนพอมโยงกตบ
ดตชนป Goldman Sachs & Co. LLC ไมยมปภาระผผกพตนใดทปพจะตตองพญจารณาถยงความตตองการของบยคคลใดบยคคลหนยพงในการจตดโครงสรตางดตชนป
หรน อการแกตไขปรตบปรย งวญธปการของตน และ ตตวแทนการคจานวณไมยมปภาระผผกพตนใดทปพจะตตองพญจารณาถยงความตตองการของบยคคลใดบยคคลหนยพง
ในการกจาหนดและคจานวณดตชนป
ขตอจจากตดและขตอยกเวตนความรตบผญด: Goldman Sachs ไมยไดตรตบประกตนคยณภาพ ความถผกตตอง และ/หรน อความสมบผรณมของดตชนป
หรน อขตอมผลใดทปพรวมอยผใย นดตชนปหรน อทปพดชต นปอาต งอญงถยง และ Goldman Sachs ไมยขอรตบผญดตยอบยคคลภายนอกใด ๆ สจาหรตบความสผญเสป ยหรน อความเสป ยหาย
ไมยวาย จะเปก นความสผญเสป ยหรน อความเสป ยหายทางตรง ความสผญเสป ยหรน อความเสป ยหายทางอตอม หรน อความสผญเสป ยหรน อความเสป ยหายทปพเปก นผลสน บเนนพอง
ซยพงเกญดขยบนจาก (1) ความไมยถผกตตองหรน อความไมยสมบผรณมของดตชนป หรน อขตอมผลใดทปพรวมอยผใย นดตชนปหรน อทปพดชต นปอาต งอญงถยง หรน อความลยาชตา
การขตดจตงหวะ ความผญดพลาด หรน อการละเวตนในดตชนป หรน อขตอมผลใดทปพรวมอยผใย นดตชนปหรน อทปพดชต นปอาต งอญงถยง หรน อ (2) การตตดสญ นใจหรน อการกระทจาการใด ๆ
โดยบยคคลทปพสามโดยเชนพอถนอตามดตชนป หรน อขตอมผลใดทปพรวมอยผใย นดตชนปหรน อทปพดชต นปอาต งอญงถยง
ขตอจจากตดความรตบ มผลคยาของกองทยนอปทปเอเอฟทปพกระจายการลงทยนในทรตพยมสญนประเภทเดปยว (individual asset class specific ETFs) คนอผลตอบแทนรวม (total return)
ผญดเกปพยวกตบการ (กลยาวคนอ เงญนปตนผลของกองทยนอปทปเอฟถผกนจามาลงทยนใหมย) ขตอมผลผลตอบแทนรวมไดตรตบการคจานวณโดย Solactive AG ซยพงวตนฐานคนอ
ทดสอบยตอนหลตง [วตนทปพ 31 กรกฎาคม 2558] และครอบคลยมมผลคยาตตบงแตย [วตนทปพ 29 สญ งหาคม 2551 ถยงวตนทปพ 15 พฤษภาคม 2559] ของ GS Momentum Builder®Multi-Asset
(ขตอมผลจาก
5S ER Index โดยเปก นไปตามการทดสอบยตอนหลตง การทดสอบยตอนหลตงและขตอมผลการวญเคราะหมทางสถญตญอนพน ๆ ทปพใหตโดยเกปพยวขตองกตบดตชนป ใชตวธญ ปการ
Factsheet)
วญเคราะหมจาจ ลอง และสถานการณมสมมยตญตยาง ๆ เพนพอประเมญนวยามปผลลตพธมอยยางไรกยอนสภาพทปพเปก นจรญ ง โดยมปการปรตบคยา (normalized) ผลลตพธมเพนพอใหต
กราฟแสดงการเปลปพยนแปลงเปก นอตตรารตอยละ (percentage change) ในกองทยนอปทปเอฟทปพกระจายการลงทยนในทรตพยมสญนประเภทเดปยวและดตชนป โดยเปรป ยบ
เทปยบกตบระดตบปญ ด (closing level) ของกองทยนและดตชนป ณ [วตนทปพ 29 สญ งหาคม 2551] ผลลตพธมทปพไดตจากขตอมผล "การทดสอบยตอนหลตง" ไมยควรถนอวยาเปก นตตวบยง
ชปบผลตอบแทนทปพแทตจรญ งซยพงอาจไดตรตบจากการลงทยน หรน อการเขตามปสยวนรย วมในตราสารการเงญนหรน อธยรกรรมทปพอาต งอญงดตชนป
ทตบง Solactive AG และ Goldman Sachs มญไดตใหตคาจ รตบรองหรน อคจารตบประกตนวยาผลญตภตณฑมทปพเชนพอมโยงกตบดตชนปจะมปผลการดจาเนญนงานในอนาคต
หรน อมปผลการดจาเนญนงานในอดปตทปพสอดคลตองกตบขตอมผลเหลยานปบ ระดตบในอดปตทปพเปก นสมมยตญฐานซยพงแสดงอยผใย นเอกสารนปบ ยตงไมยไดตรตบการตรวจสอบ
โดยบยคคลทปพสามทปพเปก นอญสระ และระดตบในอดปตทปพเปก นสมมยตญฐานดตงกลยาวมปขอต จจากตดทปพแฝงอยผย สถานการณมจาจ ลอง เทคนญค รผ ปแบบหรน อสมมยตญฐานอนพน ๆ
อาจใหตผลลตพธมทปพแตกตยางไปอยยางมปนยต สจาคตญ และพญสผจนมวาย มปความเหมาะสมกวยา ผลลตพธมทปพเกญดขยบนจรญ งจะแตกตยางจากผลลตพธมจาจ ลองทปพ แสดงอยผใย น
เอกสารนปบ ซยพงความแตกตยางนตบนอาจมปนยต สจาคตญ
หมายเหตค : • ดกชนน GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER Index ไดด รกบการจกดโครงสรด างโดย Goldman Sachs & Co. LLC และ
ทาง Goldman Sachs เปป นเพนยงผผดจกดทคาดกชนน (Index sponsor) ไมท มนสทวนรท วมในการรกบผลดใดๆทนทเกลดขศนน กกบการขาย
แบบประกกนภกยเมมองไทย สมารร ท ลลงคร 17/7 (Global)
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