
แบบประกกนภกยเมมองไทย สมารรท ลลงคร 17/7 (Global)
เงลนปกนผลคคานวณตามดกชนน GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER
แผนการประกกนชนวลตของททาน ประกอบดดวยรายละเอนยดดกงนนน 

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

ระยะเวลาเอาประกตนภตย  17 ปป
ระยะเวลาชจาระเบปบยประกตนภตย   7 ปป

ตารางแสดงผลประโยชนรรวมตลอดสกญญา

เบนนยประกกนภกยตทอปน
(ไมยรวมสตญญาเพญพมเตญม)

ณ ตตนปป กรมธรรมม % จคานวนเงลน (บาท)

ความคคดมครองชนวลต
(ระหวยางปป กรมธรรมม)

% จคานวนเงลน (บาท)

ผลประโยชนรในขณะทนทผผดเอาประกกนภกยมนชนวลตอยผท 
(ณ สญบนปป กรมธรรมม)

เงลนคทาเวนคมน
กรมธรรมรประกกนภกย 
(ณ สญบนปป กรมธรรมม)

ปน กรมธรรมรทนท

(3)

(4)

(1) (1)

110%- 100,000.00  21,200.00 110,000.00
2  72,000.005 % 220%
3  179,500.00
4  271,600.00

 386,400.005
 468,200.006

7  557,300.00
8  567,400.00
9  582,800.00

10  593,600.00

-1
 100,000.00
 100,000.00 330%
 100,000.00 5 %

 5,000.00

 5,000.00
 100,000.00

-

-

-

-
440%
550%

 100,000.00 5 %  5,000.00 660%
 100,000.00 - - 770%

- 5 %  5,000.00
- - -

770%
770%

- 5 %  5,000.00 770%
11 - - - 770%
12
13
14
15
16
17

-
-
-
-
-
-

5 %

5 %

5 %
700 %

-

-

 5,000.00

 5,000.00

 5,000.00

-

-

 700,000.00

770%
770%
770%
770%
770%
770%

 220,000.00
 330,000.00
 440,000.00
 550,000.00
 660,000.00
 770,000.00
 770,000.00
 770,000.00
 770,000.00
 770,000.00
 770,000.00
 770,000.00
 770,000.00
 770,000.00
 770,000.00
 770,000.00

 609,700.00
 621,300.00
 638,200.00
 650,500.00
 668,200.00
 681,400.00
 700,000.00

 -  
ผลประโยชนรรวมตลอดสกญญา 17 ปน  740,000.00 บาท

หกก เบนนยประกกนภกยรวมตลอดสกญญา  700,000.00 บาท

ผลตทางของผลประโยชนรหลกงหกกเบนนยประกกนภกย  40,000.00 บาท
 700,000.00

ตกวอยทาง เงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสกญญา 
ในกรณนทนทสมมตลใหดดกชนนอดางอลงมนผลตอบแทน

จากการลงทคนเฉลนทย -1.00% ตทอปน

 105.71%  740,000.00รวมทกนงสลนน

หมายเหตค: - สคาหรกบแบบประกกนภกยนนนคทา PR (Participation rate) ทนทใชดคคานวณเงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสกญญา ใชดอกตราทนท 35%
- อตตราเบปบยประกตนภตยทปพแสดงในใบเสนอขายนปบ  คจานวณจากอตตราเบปบยประกตนภตยมาตรฐาน สจาหรตบกรณปรตบประกตนภตยทปพต จพากวยามาตรฐานอตนเนนพองจากสยขภาพบรญษตทฯขอสงวนสญทธญธ
  ในการเรปยกเกกบเบปบยประกตนภตยเพญพมเตญมภายหลตง (ถตามป)
- เบปบยประกตนภตยของสตญญาประกตนภตยนปบ  สามารถ นจาไปใชตสญทธญหตกลดหยยอนภาษปเงญนไดตบยคคลธรรมดาตามประกาศอธญบดปกรมสรรพากรเกปพยวกตบภาษปเงญนไดต ฉบตบทปพ 172
- การนจาสยงเบปบยประกตนภตยเปก นหนตาทปพของผผ ตเอาประกตนภตย การทปพตตวแทนประกตนชปวญตมาเกกบเบปบยประกตนภตยเปก นการใหตบรญการเทยานตบน

(1) ผลประโยชนมและความคย ตมครองเปก น % ของจจานวนเงญนเอาประกตนภตย ณ วตนเรญพมมปผลคย ตมครองตามกรมธรรมม และในกรณปทปพระบยจจานวนเงญนผลประโยชนมและความคย ตมครองไมยถผกตตองใหตยยดตาม % ทปพก จาหนด
(2) เงญนปตนผลจะจยายกรณปทปพผผ ตเอาประกตนภตยมปชปวญตอยผยครบสตญญาเทยานตบน ทตบงนปบ  บรลษกทฯ ไมทการกนตนจคานวนเงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสกญญา 
      (จจานวนทปพแสดงในตารางดตานลยางนปบ เปก นเพปยงตตวเลขทปพไดตจากการคจานวณตาม "สผตรการคจานวณเงญนปตนผลเมนพอครบกจาหนดสตญญา" เทยานตบน)
(3) ความคย ตมครองชปวญตเทยากตบ % ของจจานวนเงญนเอาประกตนภตย ณ วตนเรญพมมปผลคย ตมครองตามกรมธรรมมประกตนภตย ตามตารางดตานบน หรนอเงญนคยาเวนคนนกรมธรรมมประกตนภตยในขณะนตบน (แลตวแตยจจานวนใดจะมากกวยา)
(4) เงญนคยาเวนคนนกรมธรรมมในตารางเปก นตตวเลขกยอนหตกหนปบสญนใดๆตามกรมธรรมมทปพค ตางชจาระอยผย (ถตามป)
(5) เมนพอครบกจาหนดสตญญา ณ สญบนปป กรมธรรมมทปพ 17 ผผ ตเอาประกตนภตยมปโอกาสรตบเงญนปตนผลเมนพอครบกจาหนดสตญญาตามสผตรการคจานวณ ดตงนปบ

(5)

สผตรการคคานวณเงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสกญญา :

จคานวนเบนนยประกกนภกย   x อกตราแลกเปลนทยน ณ วกนคคานวณมผลคทาวกนสคดทดาย  x PR x Max(0 , ระดกบดกชนนของวกนคคานวณมผลคทาวกนสคดทดาย  - 100 % ) = 700,000.00 x 30 x 35% x Max(0, 93.51 - 100%)  =   0.00
    รวมตลอดสกญญา อกตราแลกเปลนทยน ณ วกนคคานวณมผลคทาวกนแรก ระดกบดกชนนของวกนคคานวณมผลคทาวกนแรก    30 108.63

• PR (Participation rate) คนอ อตตราการมปสยวนรยวมในผลตอบแทนทปพเกญดจากการเปลปพยนแปลงของดตชนป ณ วตนเรญพมตตนกตบวตนทปพสญบนสยดสตญญา ซยพ งเทยากตบ 35%
 • Max(0, ระดตบดตชนปของวตนคจานวณมผลคยาว ตนสยดทตาย/ระดตบดตชนปของวตนคจานวณมผลคยาว ตนแรก - 100%) คนอ การเปลปพยนแปลงของระดตบดตชนปเทปยบระหวยางวตนคจานวณมผลคยา
  วตนสยดทตายกตบวตนแรก โดยการเปลปพยนแปลงจะมปคยาไมยต จพากวยาศผนยม
 • ตกวอยทาง ระดตบดตชนปของวตนคจานวณมผลคยาว ตนแรก = 108.63 
 • ตกวอยทาง ระดตบดตชนปของวตนคจานวณมผลคยาว ตนสยดทตาย = 93.51 (เปก นระดตบดตชนปทปพอยผยบนสมมตญฐานวยาไดตรตบผลตอบแทนจากการลงทยนเฉลปพย -1.00% ตยอปป )
 • ตกวอยทาง อตตราแลกเปลปพยน ณ วตนคจานวณมผลคยาว ตนแรก = 30 บาท ตยอ 1 ดอลลารมสหรตฐอเมรญกา
 • ตกวอยทาง อตตราแลกเปลปพยน ณ วตนคจานวณมผลคยาว ตนสยดทตาย = 30 บาท ตยอ 1 ดอลลารมสหรตฐอเมรญกา
หมายเหตค : เนนพองจากดตชนป GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER Index  มปการคจานวณในสกยลเงญนดอลลารมสหรตฐ บรญษตทฯ จะทจาการแปลงผลการดจาเนญนงานใหตเปก นสกยลเงญนไทยบาท

ตามอตตราแลกเปลปพยนสกยลเงญนตยางประเทศในวตนคจานวณมผลคยาระดตบดตชนปว ตนแรกกตบวตนสยดทตาย โดยอตตราแลกเปลปพยนทปพใชตในการทจาธยรกรรมรตบจยายเงญนตามกรมธรรมมฉบตบนปบ จะอตางอญงอตตราซนบอ
และ/หรนออตตรารตบซนบอคนนแลตวแตยกรณป ณ วตนเวลาทปพบรญษตทดจาเนญนการแลกเปลปพยนเงญนตรา บรญษตทจะใชตอตตราแลกเปลปพยนทปพดปทปพสยดเปรปยบเทปยบ 3 ธนาคาร ไดตแกย ธนาคารกสญกรไทย จจากตด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณญชยม จจากตด (มหาชน) และธนาคารกรยงไทย จจากตด (มหาชน)  ทตบงนปบ  บรญษตทอาจพญจารณาเปลปพยนเปก นธนาคารอนพนไดตในกรณปทปพธนาคารอนพนใหตอตตราแลกเปลปพยนทปพดปกวยา
และทยานสามารถดผประมาณการเงญนปตนผลเมนพอครบกจาหนดสตญญาของผลญตภตณฑมไดตทปพ www.muangthai.co.th/service/NAV

ขตาพเจตาเขตาใจโดยชตดแจตงวยาเปก นการเสนอขายประกตนชปวญต ไมยใชยการฝากเงญนและไดตศยกษาทจาความเขตาใจในเอกสารเสนอขายฉบตบนปบครบถตวนทยกหนตาและไดตรตบสจาเนาเอกสารเสนอขายนปบ
ไว ตแลตวโดยตตวแทนไมยไดตใหตขตอมผลของแบบประกตนชปวญต หรนอแจตงผลประโยชนมอนพนๆ ทปพแตกตยางหรนอนอกเหนนอจากทปพระบยไว ตในเอกสารนปบแตยอยยางใดทตบงสญบน และตตวแทนไดตแจตงใหตทราบแลตววยา 
หากมปการเวนคนนกรมธรรมมอาจทจาใหตไดตรตบเงญนนตอยกวยาจจานวนเงญนเอาประกตนภตยทปพก จาหนดไวต หรนอเบปบยประกตนภตยทตบงหมดทปพชจาระไปแลตว

สรยปเงนพอนไขทตพวไปของกรมธรรมมโดยยยอ ความสมบผรณมของสตญญาประกตนภตย กรณปทปพบรญษตทฯ จะไมยคย ตมครอง และชยองทางชจาระเบปบยประกตนภตย ระบยไว ตทปพดตานหลตงเอกสารนปบ  

ลายมมอชมชอตตวแทนฯ

.........................................................................
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แบบประกกนภกยเมมองไทย สมารรท ลลงคร 17/7 (Global)
เงลนปกนผลคคานวณตามดกชนน GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER
แผนการประกกนชนวลตของททาน ประกอบดดวยรายละเอนยดดกงนนน 

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

ระยะเวลาเอาประกตนภตย  17 ปป
ระยะเวลาชจาระเบปบยประกตนภตย   7 ปป

ตารางแสดงผลประโยชนรรวมตลอดสกญญา

(1)(1) จคานวนเงลน (บาท)%จคานวนเงลน (บาท)%

เงลนคทาเวนคมน
กรมธรรมรประกกนภกย 
(ณ สญบนปป กรมธรรมม)

เบนนยประกกนภกยตทอปน
(ไมยรวมสตญญาเพญพมเตญม)

ณ ตตนปป กรมธรรมม

(3)ความคคดมครองชนวลต
(ระหวยางปป กรมธรรมม)

ผลประโยชนรในขณะทนทผผดเอาประกกนภกยมนชนวลตอยผท 
(ณ สญบนปป กรมธรรมม)ปน กรมธรรมรทนท (4)

 593,600.00 770,000.00770% 5,000.005 %-10
 582,800.00 770,000.00770%---9
 567,400.00 770,000.00770% 5,000.005 %-8
 557,300.00 770,000.00770%-- 100,000.007
 468,200.00 660,000.00660% 5,000.005 % 100,000.006
 386,400.00 550,000.00550%-- 100,000.005

4
 179,500.00 330,000.00330%-- 100,000.003
 72,000.00 220,000.00220% 5,000.005 % 100,000.002
 21,200.00 110,000.00110%-- 100,000.001

 271,600.00 440,000.00440% 5,000.005 % 100,000.00

11 - - - 770%  770,000.00  609,700.00
12 - 5 %  5,000.00 770%  770,000.00  621,300.00
13 - - - 770%  770,000.00  638,200.00
14 - 5 %  5,000.00 770%  770,000.00  650,500.00
15 - - - 770%  770,000.00  668,200.00
16 - 5 %  5,000.00 770%  770,000.00  681,400.00
17 - 700 %  700,000.00 770%  770,000.00  700,000.00

บาท 700,000.00หกก เบนนยประกกนภกยรวมตลอดสกญญา 

 700,000.00รวมทกนงสลนน  128.42%

บาทผลประโยชนรรวมตลอดสกญญา 17 ปน  898,957.93
 158,957.93

ตกวอยทาง เงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสกญญา 
ในกรณนทนทสมมตลใหดดกชนนอดางอลงมนผลตอบแทน

จากการลงทคนเฉลนทย 3.00% ตทอปน
 898,957.93

บาทผลตทางของผลประโยชนรหลกงหกกเบนนยประกกนภกย  198,957.93

(5)

หมายเหตค: - สคาหรกบแบบประกกนภกยนนนคทา PR (Participation rate) ทนทใชดคคานวณเงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสกญญา ใชดอกตราทนท 35%
- อตตราเบปบยประกตนภตยทปพแสดงในใบเสนอขายนปบ  คจานวณจากอตตราเบปบยประกตนภตยมาตรฐาน สจาหรตบกรณปรตบประกตนภตยทปพต จพากวยามาตรฐานอตนเนนพองจากสยขภาพบรญษตทฯขอสงวนสญทธญธ
  ในการเรปยกเกกบเบปบยประกตนภตยเพญพมเตญมภายหลตง (ถตามป)
- เบปบยประกตนภตยของสตญญาประกตนภตยนปบ  สามารถ นจาไปใชตสญทธญหตกลดหยยอนภาษปเงญนไดตบยคคลธรรมดาตามประกาศอธญบดปกรมสรรพากรเกปพยวกตบภาษปเงญนไดต ฉบตบทปพ 172
- การนจาสยงเบปบยประกตนภตยเปก นหนตาทปพของผผ ตเอาประกตนภตย การทปพตตวแทนประกตนชปวญตมาเกกบเบปบยประกตนภตยเปก นการใหตบรญการเทยานตบน

(1) ผลประโยชนมและความคย ตมครองเปก น % ของจจานวนเงญนเอาประกตนภตย ณ วตนเรญพมมปผลคย ตมครองตามกรมธรรมม และในกรณปทปพระบยจจานวนเงญนผลประโยชนมและความคย ตมครองไมยถผกตตองใหตยยดตาม % ทปพก จาหนด
(2) เงญนปตนผลจะจยายกรณปทปพผผ ตเอาประกตนภตยมปชปวญตอยผยครบสตญญาเทยานตบน ทตบงนปบ  บรลษกทฯ ไมทการกนตนจคานวนเงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสกญญา 
      (จจานวนทปพแสดงในตารางดตานลยางนปบ เปก นเพปยงตตวเลขทปพไดตจากการคจานวณตาม "สผตรการคจานวณเงญนปตนผลเมนพอครบกจาหนดสตญญา" เทยานตบน)
(3) ความคย ตมครองชปวญตเทยากตบ % ของจจานวนเงญนเอาประกตนภตย ณ วตนเรญพมมปผลคย ตมครองตามกรมธรรมมประกตนภตย ตามตารางดตานบน หรนอเงญนคยาเวนคนนกรมธรรมมประกตนภตยในขณะนตบน (แลตวแตยจจานวนใดจะมากกวยา)
(4) เงญนคยาเวนคนนกรมธรรมมในตารางเปก นตตวเลขกยอนหตกหนปบสญนใดๆตามกรมธรรมมทปพค ตางชจาระอยผย (ถตามป)
(5) เมนพอครบกจาหนดสตญญา ณ สญบนปป กรมธรรมมทปพ 17 ผผ ตเอาประกตนภตยมปโอกาสรตบเงญนปตนผลเมนพอครบกจาหนดสตญญาตามสผตรการคจานวณ ดตงนปบ

สผตรการคคานวณเงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสกญญา :

จคานวนเบนนยประกกนภกย   x อกตราแลกเปลนทยน ณ วกนคคานวณมผลคทาวกนสคดทดาย  x PR x Max(0 , ระดกบดกชนนของวกนคคานวณมผลคทาวกนสคดทดาย  - 100 % ) = 700,000.00 x 30 x 35% x Max(0, 179.11 - 100%)  =   158,957.93
    รวมตลอดสกญญา อกตราแลกเปลนทยน ณ วกนคคานวณมผลคทาวกนแรก ระดกบดกชนนของวกนคคานวณมผลคทาวกนแรก    30 108.63

• PR (Participation rate) คนอ อตตราการมปสยวนรยวมในผลตอบแทนทปพเกญดจากการเปลปพยนแปลงของดตชนป ณ วตนเรญพมตตนกตบวตนทปพสญบนสยดสตญญา ซยพ งเทยากตบ 35%
 • Max(0, ระดตบดตชนปของวตนคจานวณมผลคยาว ตนสยดทตาย/ระดตบดตชนปของวตนคจานวณมผลคยาว ตนแรก - 100%) คนอ การเปลปพยนแปลงของระดตบดตชนปเทปยบระหวยางวตนคจานวณมผลคยา
  วตนสยดทตายกตบวตนแรก โดยการเปลปพยนแปลงจะมปคยาไมยต จพากวยาศผนยม
 • ตกวอยทาง ระดตบดตชนปของวตนคจานวณมผลคยาว ตนแรก = 108.63 
 • ตกวอยทาง ระดตบดตชนปของวตนคจานวณมผลคยาว ตนสยดทตาย = 179.11 (เปก นระดตบดตชนปทปพอยผยบนสมมตญฐานวยาไดตรตบผลตอบแทนจากการลงทยนเฉลปพย 3.00% ตยอปป )
 • ตกวอยทาง อตตราแลกเปลปพยน ณ วตนคจานวณมผลคยาว ตนแรก = 30 บาท ตยอ 1 ดอลลารมสหรตฐอเมรญกา
 • ตกวอยทาง อตตราแลกเปลปพยน ณ วตนคจานวณมผลคยาว ตนสยดทตาย = 30 บาท ตยอ 1 ดอลลารมสหรตฐอเมรญกา
หมายเหตค : เนนพองจากดตชนป GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER Index  มปการคจานวณในสกยลเงญนดอลลารมสหรตฐ บรญษตทฯ จะทจาการแปลงผลการดจาเนญนงานใหตเปก นสกยลเงญนไทยบาท

ตามอตตราแลกเปลปพยนสกยลเงญนตยางประเทศในวตนคจานวณมผลคยาระดตบดตชนปว ตนแรกกตบวตนสยดทตาย โดยอตตราแลกเปลปพยนทปพใชตในการทจาธยรกรรมรตบจยายเงญนตามกรมธรรมมฉบตบนปบ จะอตางอญงอตตราซนบอ
และ/หรนออตตรารตบซนบอคนนแลตวแตยกรณป ณ วตนเวลาทปพบรญษตทดจาเนญนการแลกเปลปพยนเงญนตรา บรญษตทจะใชตอตตราแลกเปลปพยนทปพดปทปพสยดเปรปยบเทปยบ 3 ธนาคาร ไดตแกย ธนาคารกสญกรไทย จจากตด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณญชยม จจากตด (มหาชน) และธนาคารกรยงไทย จจากตด (มหาชน)  ทตบงนปบ  บรญษตทอาจพญจารณาเปลปพยนเปก นธนาคารอนพนไดตในกรณปทปพธนาคารอนพนใหตอตตราแลกเปลปพยนทปพดปกวยา
และทยานสามารถดผประมาณการเงญนปตนผลเมนพอครบกจาหนดสตญญาของผลญตภตณฑมไดตทปพ www.muangthai.co.th/service/NAV

ขตาพเจตาเขตาใจโดยชตดแจตงวยาเปก นการเสนอขายประกตนชปวญต ไมยใชยการฝากเงญนและไดตศยกษาทจาความเขตาใจในเอกสารเสนอขายฉบตบนปบครบถตวนทยกหนตาและไดตรตบสจาเนาเอกสารเสนอขายนปบ
ไว ตแลตวโดยตตวแทนไมยไดตใหตขตอมผลของแบบประกตนชปวญต หรนอแจตงผลประโยชนมอนพนๆ ทปพแตกตยางหรนอนอกเหนนอจากทปพระบยไว ตในเอกสารนปบแตยอยยางใดทตบงสญบน และตตวแทนไดตแจตงใหตทราบแลตววยา 
หากมปการเวนคนนกรมธรรมมอาจทจาใหตไดตรตบเงญนนตอยกวยาจจานวนเงญนเอาประกตนภตยทปพก จาหนดไวต หรนอเบปบยประกตนภตยทตบงหมดทปพชจาระไปแลตว

สรยปเงนพอนไขทตพวไปของกรมธรรมมโดยยยอ ความสมบผรณมของสตญญาประกตนภตย กรณปทปพบรญษตทฯ จะไมยคย ตมครอง และชยองทางชจาระเบปบยประกตนภตย ระบยไว ตทปพดตานหลตงเอกสารนปบ
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แบบประกกนภกยเมมองไทย สมารรท ลลงคร 17/7 (Global)
เงลนปกนผลคคานวณตามดกชนน GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER
แผนการประกกนชนวลตของททาน ประกอบดดวยรายละเอนยดดกงนนน 

จจานวนเงญนเอาประกตนภตย 100,000.00 บาท
เสนอ  ตตวอยยาง  หญญง 35  อายย 35 ปป ระยะเวลาเอาประกตนภตย  17 ปป

ระยะเวลาชจาระเบปบยประกตนภตย   7 ปป

ตารางแสดงผลประโยชนรรวมตลอดสกญญา

ปน กรมธรรมรทนท
เบนนยประกกนภกยตทอปน

(ไมยรวมสตญญาเพญพมเตญม)
ณ ตตนปป กรมธรรมม

ผลประโยชนรในขณะทนทผผดเอาประกกนภกยมนชนวลตอยผท 
(ณ สญบนปป กรมธรรมม)

ความคคดมครองชนวลต
(ระหวยางปป กรมธรรมม)

เงลนคทาเวนคมน
กรมธรรมรประกกนภกย 
(ณ สญบนปป กรมธรรมม)% จคานวนเงลน (บาท) % จคานวนเงลน (บาท)(1) (1)

(3)

(4)

1  21,200.00 110,000.00110%-- 100,000.00
2
3  100,000.00 - - 330%  330,000.00  179,500.00
4  100,000.00 5 %  5,000.00 440%  440,000.00  271,600.00
5  100,000.00 - - 550%  550,000.00  386,400.00
6  100,000.00 5 %  5,000.00 660%  660,000.00  468,200.00
7  100,000.00 - - 770%  770,000.00  557,300.00

 100,000.00 5 %  5,000.00 220%  220,000.00  72,000.00

8 - 5 %  5,000.00 770%  770,000.00  567,400.00
9 - - - 770%  770,000.00  582,800.00
10 - 5 %  5,000.00 770%  770,000.00  593,600.00
11 - - - 770%  770,000.00  609,700.00
12 - 5 %  5,000.00 770%  770,000.00  621,300.00
13 - - - 770%  770,000.00  638,200.00
14 - 5 %  5,000.00 770%  770,000.00  650,500.00
15 - - - 770%  770,000.00  668,200.00
16 - 5 %  5,000.00 770%  770,000.00  681,400.00
17 - 700 %  700,000.00 770%  770,000.00  700,000.00

 150.61%
 354,262.17

ตกวอยทาง เงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสกญญา 
ในกรณนทนทสมมตลใหดดกชนนอดางอลงมนผลตอบแทน

จากการลงทคนเฉลนทย 5.00% ตทอปน

รวมทกนงสลนน  700,000.00
บาท

 1,054,262.17
ผลตทางของผลประโยชนรหลกงหกกเบนนยประกกนภกย

หกก เบนนยประกกนภกยรวมตลอดสกญญา 
ผลประโยชนรรวมตลอดสกญญา 17 ปน บาท 1,054,262.17

 700,000.00 บาท
 314,262.17

(5)

หมายเหตค: - สคาหรกบแบบประกกนภกยนนนคทา PR (Participation rate) ทนทใชดคคานวณเงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสกญญา ใชดอกตราทนท 35%
- อตตราเบปบยประกตนภตยทปพแสดงในใบเสนอขายนปบ  คจานวณจากอตตราเบปบยประกตนภตยมาตรฐาน สจาหรตบกรณปรตบประกตนภตยทปพต จพากวยามาตรฐานอตนเนนพองจากสยขภาพบรญษตทฯขอสงวนสญทธญธ
  ในการเรปยกเกกบเบปบยประกตนภตยเพญพมเตญมภายหลตง (ถตามป)
- เบปบยประกตนภตยของสตญญาประกตนภตยนปบ  สามารถ นจาไปใชตสญทธญหตกลดหยยอนภาษปเงญนไดตบยคคลธรรมดาตามประกาศอธญบดปกรมสรรพากรเกปพยวกตบภาษปเงญนไดต ฉบตบทปพ 172
- การนจาสยงเบปบยประกตนภตยเปก นหนตาทปพของผผ ตเอาประกตนภตย การทปพตตวแทนประกตนชปวญตมาเกกบเบปบยประกตนภตยเปก นการใหตบรญการเทยานตบน

(1) ผลประโยชนมและความคย ตมครองเปก น % ของจจานวนเงญนเอาประกตนภตย ณ วตนเรญพมมปผลคย ตมครองตามกรมธรรมม และในกรณปทปพระบยจจานวนเงญนผลประโยชนมและความคย ตมครองไมยถผกตตองใหตยยดตาม % ทปพก จาหนด
(2) เงญนปตนผลจะจยายกรณปทปพผผ ตเอาประกตนภตยมปชปวญตอยผยครบสตญญาเทยานตบน ทตบงนปบ  บรลษกทฯ ไมทการกนตนจคานวนเงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสกญญา 
      (จจานวนทปพแสดงในตารางดตานลยางนปบ เปก นเพปยงตตวเลขทปพไดตจากการคจานวณตาม "สผตรการคจานวณเงญนปตนผลเมนพอครบกจาหนดสตญญา" เทยานตบน)
(3) ความคย ตมครองชปวญตเทยากตบ % ของจจานวนเงญนเอาประกตนภตย ณ วตนเรญพมมปผลคย ตมครองตามกรมธรรมมประกตนภตย ตามตารางดตานบน หรนอเงญนคยาเวนคนนกรมธรรมมประกตนภตยในขณะนตบน (แลตวแตยจจานวนใดจะมากกวยา)
(4) เงญนคยาเวนคนนกรมธรรมมในตารางเปก นตตวเลขกยอนหตกหนปบสญนใดๆตามกรมธรรมมทปพค ตางชจาระอยผย (ถตามป)
(5) เมนพอครบกจาหนดสตญญา ณ สญบนปป กรมธรรมมทปพ 17 ผผ ตเอาประกตนภตยมปโอกาสรตบเงญนปตนผลเมนพอครบกจาหนดสตญญาตามสผตรการคจานวณ ดตงนปบ

สผตรการคคานวณเงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสกญญา :

จคานวนเบนนยประกกนภกย   x อกตราแลกเปลนทยน ณ วกนคคานวณมผลคทาวกนสคดทดาย  x PR x Max(0 , ระดกบดกชนนของวกนคคานวณมผลคทาวกนสคดทดาย  - 100 % ) = 700,000.00 x 30 x 35% x Max(0, 247.97 - 100%)  =   314,262.17
    รวมตลอดสกญญา อกตราแลกเปลนทยน ณ วกนคคานวณมผลคทาวกนแรก ระดกบดกชนนของวกนคคานวณมผลคทาวกนแรก    30 108.63

• PR (Participation rate) คนอ อตตราการมปสยวนรยวมในผลตอบแทนทปพเกญดจากการเปลปพยนแปลงของดตชนป ณ วตนเรญพมตตนกตบวตนทปพสญบนสยดสตญญา ซยพ งเทยากตบ 35%
 • Max(0, ระดตบดตชนปของวตนคจานวณมผลคยาว ตนสยดทตาย/ระดตบดตชนปของวตนคจานวณมผลคยาว ตนแรก - 100%) คนอ การเปลปพยนแปลงของระดตบดตชนปเทปยบระหวยางวตนคจานวณมผลคยา
  วตนสยดทตายกตบวตนแรก โดยการเปลปพยนแปลงจะมปคยาไมยต จพากวยาศผนยม
 • ตกวอยทาง ระดตบดตชนปของวตนคจานวณมผลคยาว ตนแรก = 108.63
 • ตกวอยทาง ระดตบดตชนปของวตนคจานวณมผลคยาว ตนสยดทตาย = 247.97 (เปก นระดตบดตชนปทปพอยผยบนสมมตญฐานวยาไดตรตบผลตอบแทนจากการลงทยนเฉลปพย 5.00% ตยอปป )
 • ตกวอยทาง อตตราแลกเปลปพยน ณ วตนคจานวณมผลคยาว ตนแรก = 30 บาท ตยอ 1 ดอลลารมสหรตฐอเมรญกา
 • ตกวอยทาง อตตราแลกเปลปพยน ณ วตนคจานวณมผลคยาว ตนสยดทตาย = 30 บาท ตยอ 1 ดอลลารมสหรตฐอเมรญกา
หมายเหตค : เนนพองจากดตชนป GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER Index  มปการคจานวณในสกยลเงญนดอลลารมสหรตฐ บรญษตทฯ จะทจาการแปลงผลการดจาเนญนงานใหตเปก นสกยลเงญนไทยบาท

ตามอตตราแลกเปลปพยนสกยลเงญนตยางประเทศในวตนคจานวณมผลคยาระดตบดตชนปว ตนแรกกตบวตนสยดทตาย โดยอตตราแลกเปลปพยนทปพใชตในการทจาธยรกรรมรตบจยายเงญนตามกรมธรรมมฉบตบนปบ จะอตางอญงอตตราซนบอ
และ/หรนออตตรารตบซนบอคนนแลตวแตยกรณป ณ วตนเวลาทปพบรญษตทดจาเนญนการแลกเปลปพยนเงญนตรา บรญษตทจะใชตอตตราแลกเปลปพยนทปพดปทปพสยดเปรปยบเทปยบ 3 ธนาคาร ไดตแกย ธนาคารกสญกรไทย จจากตด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณญชยม จจากตด (มหาชน) และธนาคารกรยงไทย จจากตด (มหาชน)  ทตบงนปบ  บรญษตทอาจพญจารณาเปลปพยนเปก นธนาคารอนพนไดตในกรณปทปพธนาคารอนพนใหตอตตราแลกเปลปพยนทปพดปกวยา
และทยานสามารถดผประมาณการเงญนปตนผลเมนพอครบกจาหนดสตญญาของผลญตภตณฑมไดตทปพ www.muangthai.co.th/service/NAV

ขตาพเจตาเขตาใจโดยชตดแจตงวยาเปก นการเสนอขายประกตนชปวญต ไมยใชยการฝากเงญนและไดตศยกษาทจาความเขตาใจในเอกสารเสนอขายฉบตบนปบครบถตวนทยกหนตาและไดตรตบสจาเนาเอกสารเสนอขายนปบ
ไว ตแลตวโดยตตวแทนไมยไดตใหตขตอมผลของแบบประกตนชปวญต หรนอแจตงผลประโยชนมอนพนๆ ทปพแตกตยางหรนอนอกเหนนอจากทปพระบยไว ตในเอกสารนปบแตยอยยางใดทตบงสญบน และตตวแทนไดตแจตงใหตทราบแลตววยา 
หากมปการเวนคนนกรมธรรมมอาจทจาใหตไดตรตบเงญนนตอยกวยาจจานวนเงญนเอาประกตนภตยทปพก จาหนดไวต หรนอเบปบยประกตนภตยทตบงหมดทปพชจาระไปแลตว

สรยปเงนพอนไขทตพวไปของกรมธรรมมโดยยยอ ความสมบผรณมของสตญญาประกตนภตย กรณปทปพบรญษตทฯ จะไมยคย ตมครอง และชยองทางชจาระเบปบยประกตนภตย ระบยไว ตทปพดตานหลตงเอกสารนปบ

ลายมมอชมชอตตวแทนฯ

.........................................................................

(........................................................................)

วตนททช......../........./...............เวลา............น.

ลายมมอชมชอผผ ผขอสมตครเอาประกตนภตย

..............................................................................

(..............................................................................)

วตนททช......../........./...............เวลา............น.

250 ถนนรตชดาภญเษก
เขตหตวยขวาง  กรยงเทพฯ  10310
โทร. 0-2274-9400, 0-2276-1025  
โทรสาร: 0-2276-1997-8

บรลษกท เมมองไทยประกกนชนวลต จคากกด (มหาชน)ตตนฉบตบสยงบรญษตท
สจาเนาสจาหรตบลผกคตา
V. 5.00.000 8/3/2020
(EOP07I)



แบบประกกนภกยเมมองไทย สมารรท ลลงคร 17/7 (Global)

1. ทปพธนาคาร โดยชจาระทปพเคานมเตอรมธนาคาร หรนอหตกผยานบตญชปเงญนฝาก
2. ทปพเคานมเตอรมเซอรมวญสและจยดบรญการชจาระเงญนอนพนๆ
3. ทปพท จาการไปรษณปยม โดยบรญการ PAY AT POST
4. ทปพสจานตกงานใหญยและสาขาของบรญษตทฯ

คคาเตมอน : • ผผตขอเอาประกตนภตยตตองใหตขตอมผลแกยบรญษตทฯตามความเปก นจรญงทยกเรนพอง การใหตขตอมผลไมยตรงตามความเปก นจรญง เชยน ขตอมผลสยขภาพ อาชปพ การชจาระเบปบยประกตนภตย 
                   การเอาประก ตนภตยกตบผผ ตรตบประกตนภตยรายอนพน การถผกปฏญเสธ/ เลนพอนการรตบประกตนภตย / เพญพมอตตราเบปบยประกตนภตย กตบผผ ตรตบประกตนภตยรายอนพน เปก นตตน  

  บรญษตทฯอาจบอกลตางสตญญาไดต และไมยจยายเงญนตามกรมธรรมม
• ผผตขอเอาประกตนภตยควรศยกษาและทจาความเขตาใจในเอกสารเสนอขายรายบยคคล และความเสปพยงกยอนตตดสญนใจทจาประกตนภตย  เมนพอไดตรตบกรมธรรมมแลตว
  โปรดศยกษารายละเอปยด ขตอกจาหนดและเงนพอนไขในการออกกรมธรรมม

เอกสารเสนอขายกรมธรรมรประกกนภกยรายบคคคลนนนเปป นขดอมผลเบมนองตดนของแบบประกกนภกย โปรดศศกษารายละเอนยดเพลทมเตลมในกรมธรรมร

• ชทองทางการชคาระเบนนยประกกนภกย

ทยานสามารถดผวญธปการโดยละเอปยดไดตจากใบแจตงกจาหนดชจาระเบปบยประกตนภตย หรนอ www.muangthai.co.th หรนอสอบถามทปพศผนยมบรญการลผกคตา โทร 1766

      สตญญาประกตนภตยเกญดจากการทปพบรญษตทฯ เชนพอถนอขตอแถลงของผผ ตเอาประกตนภตยในใบคจาขอเอาประกตนภตย ใบแถลงสยขภาพ และขตอแถลงเพญพมเตญมอนพนใดทปพผผ ตเอาประกตนภตยลงลายมนอ
ชนพอไว ต และชจาระเบปบยประกตนภตยงวดแรกแลตว บรญษตทฯ จยงตกลงทจาสตญญา ซยพ งเปก นสตญญาทปพระบยสญทธญและหนตาทปพของคผยสตญญาไวตชตดเจนคนอ หากผผ ตเอาประกตนภตยปกปญ ดขตอเทกจจรญง  หรนอ
ใหตถตอยแถลงเทกจทปพอาจจผงใจใหตบรญษตทฯ เรปยกเบปบยประกตนภตยสผงขยบนหรนอใหตบอกปตดไมยทจาสตญญาดตวย  บรญษตทฯ มปสญทธญบอกลตางสตญญา  และไมยจยายเงญนตามกรมธรรมม หากสตญญา
สมบผรณม และผผ ตเอาประกตนภตยไมยขาดการชจาระเบปบยประกตนภตย บรญษตทฯ จะชดใชตคยาสญนไหมทดแทนทปพไมยอยผยในขตอยกเวตนของสตญญาใหต สยวนผผ ตเอาประกตนภตยหากยตงไมยไดตใชตสญทธญ
เรปยกรตองคยาสญนไหมทดแทน  มปสญทธญยกเลญกกรมธรรมมไดตดตวยการสยงคนนกรมธรรมมมาย ตงบรญษตทฯ ภายใน 15 วตน นตบแตยว ตนทปพไดตรตบกรมธรรมม เว ตนแตยบรญษตทฯ ไดตออกกรมธรรมมใหตแกย
ผผ ตเอาประกตนภตยโดยใชตวญธปการทางอญเลกกทรอนญกสม ผผตเอาประกตนภตยไมยตตองสยงคนนกรมธรรมม  หรนอมปสญทธญขอเปลปพยนเปก นกรมธรรมมใชตเงญนสจาเรกจ หรนอขอแปลงเปก นการประกตนภตย
แบบขยายเวลา หรนอขอเวนคนนกรมธรรมม เปก นตตน ทตบงนปบ เงนพอนไขโดยละเอปยดของกรมธรรมมเปก นไปตามทปพระบยไว ตในกรมธรรมมทปพบรญษตทฯ จะออกและสยงมอบใหตยยดถนอไวตตยอไป

• สรคปเงมทอนไขทกทวไปของกรมธรรมร ทนทควรทราบโดยยทอ

1. กรณปผผ ตเอาประกตนภตยฆยาตตวตายดตวยใจสมตครภายใน 1 ปป  นตบแตยว ตนเรญพมมปผลคย ตมครองตามกรมธรรมม หรนอตามการตยออายย หรนอตามการกลตบคนนสผยสถานะเดญมของกรมธรรมม
    ครตบ งสยดทตาย หรนอวตนทปพบรญษตทฯ อนยมตตญใหตเพญพมจจานวนเงญนเอาประกตนภตย ทตบงนปบ เฉพาะในสยวนของจจานวนเงญนเอาประกตนภตยทปพเพญพมขยบนเทยานตบน
2. กรณปผผ ตเอาประกตนภตยถผกผผ ตรตบประโยชนมฆยาตายโดยเจตนา 
3. กรณปผผ ตเอาประกตนภตยแถลงอายยคลาดเคลนพอนไมยถผกตตองแทตจรญง และบรญษตทฯ พญสผจนมไดตวยาในขณะทจาสตญญาประกตนภตยอายยทปพถผกตตองแทตจรญงอยผยนอกจจากตดอตตราเบปบยประกตนภตย
    ตามทางคตาปกตญของบรญษตทฯ

• กรณนทนทบรลษกทฯ จะไมทคคดมครอง

• ความสมบผรณรของสกญญาประกกนภกย
     ในกรณปทปพผผ ตเอาประกตนภตยรผ ตอยผยแลตว และแถลงขตอความอตนเปก นเทกจ หรนอรผ ตอยผยแลตวในขตอความจรญงใด  แตยไมยเปญ ดเผยขตอความจรญงนตบน ใหตบรญษตทฯ ทราบในขณะทปพขอเอาประกตนภตย 
ซยพ งถตาบรญษตทฯ ทราบขตอความจรญงนตบนๆ แลตว อาจจผงใจบรญษตทฯ ใหตเรปยกเบปบยประกตนภตยสผงขยบนหรนอใหตบอกปตดไมยยอมทจาสตญญา สตญญาประกตนภตยจะตกเปก นโมฆปยะตาม ป.พ.พ. 
มาตรา 865 ซยพ งบรญษตทฯ อาจบอกลตางสตญญา และไมยจยายเงญนตามกรมธรรมม ความรตบผญดของบรญษตทฯ จะมปเพปยงคนนเบปบยประกตนภตยทปพไดตชจาระใหตแกยบรญษตทฯ แลตวทตบงหมดเทยานตบน

สาระสคาคกญเกนทยวกกบตราสารทนทลงทคน

 • ในกรณปทปพผผ ตค จานวณดตชนปอตางอญง  GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER Index ไดตยกเลญกการคจานวณดตชนป บรญษตทขอสงวนสญทธญธ ในการจตดหาดตชนปใหมยมาทดแทนตาม

   ความเหมาะสม หากไมยสามารถหาดตชนปมาทดแทนไดต บรญษตทจะจยายเงญนสดตามหลตกเกณฑมทปพบรญษตทกจาหนด (ถตามป)

 •  บรญษตทฯ มปนโยบายลงทยนในตราสารตามดตชนปอตางอญงภายใน 45 วตน นตบจากวตนออกกรมธรรมมและมปนโยบายทปพจะคจานวณมผลคยาของดตชนปว ตนสยดทตายภายใน 45 วตน 

   กยอนวตนครบกจาหนดสตญญาประกตนภตย

 • เงลนปกนผลทนทคคานวณจาก  GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER Index มนความเสนทยงจากอกตราแลกเปลนทยน เนนพองจากดตชนปทปพลงทยน อยผยในเงญนสกยลดอลลารมสหรตฐ 

  จยงมปความเสปพยงจากความผตนผวนของอตตราแลกเปลปพยนเงญนบาทกตบเงญนสกยลดอลลารมสหรตฐ อยทางไรกปดน ผผดถมอกรมธรรมรจะยกงคงไดดรกบเงลนจทายคมนตามเงมทอนไขเตปมจคานวนเมมทออยผท

  จนครบกคาหนดสกญญา เนมทองจากเงลนจทายคมนตามเงมทอนไขไมทมนความเสนทยงจากอกตราแลกเปลนทยน

บมจ. เมมองไทยประกกนชนวลต
250 ถนนรตชดาภญเษก เขตหตวยขวาง กรยงเทพฯ  10310

โทร. +66 (0) 2274-9400, +66 (0) 2276-1025
โทรสาร: +66 (0) 2276-1997-8



แบบประกกนภกยเมมองไทย สมารรท ลลงคร 17/7 (Global)

GS Momentum Builder®Multi-Asset 5S ER Index ("ดกชนน")
เครนพองหมายการคตา:  "GS Momentum Builder®Multi-Asset 5S ER Index" เปก นเครนพองหมายการคตาของ Goldman, Sachs & Co., LLC

ไมยมปการใหตค จาปรยกษาหรนอคจาแนะนจา: ทตบง Goldman, Sachs & Co., LLC และบรญษตทในเครนอแหยงใดของ Goldman, Sachs & Co., LLC 
(รวมเรปยกวยา "Goldman Sachs") ไมยไดตใหตค จารตบรองหรนอคจารตบประกตนใด ๆ ไมยวยาอยยางชตดแจตงหรนอโดยปรญยาย หรนอไมยขอรตบผญดหรนอรตบผญดชอบใด ๆ 
(เว ตนแตยในกรณปการฉตอฉล) ตยอเจตาของผลญตภตณฑมใดทปพเชนพอมโยงกตบดตชนป หรนอตยอสาธารณชน เกปพยวกตบ (1) ความเหมาะสมของการลงทยน
ในหลตกทรตพยมโดยทตพวไป หรนอในดตชนปหรนอกองทยนอปทปเอฟอตางอญง หรนอ (2) ความสามารถของดตชนปทปพจะสรตางผลตอบแทนเปก นบวก 
ถตาทยานพญจารณาทปพจะไดตมาซยพ งผลญตภตณฑมใดทปพเชนพอมโยงกตบดตชนป ทยานควรคจาปรยกษาหารนอกตบทปพปรยกษาทางดตานบตญชป ภาษป การลงทยน
และกฎหมายของทยานกยอนทปพจะดจาเนญนการดตงกลยาว
กลยยทธมไมยไดตออกแบบโดยอตางอญงความตตองการสยวนบยคคล: ดตชนปไดตรตบการจตดโครงสรตางโดย Goldman Sachs & Co. LLC 
และกจาหนดและคจานวณโดย Solactive AG ในฐานะตตวแทนการคจานวณ โดยไมยไดตค จานยงถยงผลญตภตณฑมใดทปพเชนพอมโยงกตบ
ดตชนป Goldman Sachs & Co. LLC ไมยมปภาระผผกพตนใดทปพจะตตองพญจารณาถยงความตตองการของบยคคลใดบยคคลหนยพงในการจตดโครงสรตางดตชนป  
หรนอการแกตไขปรตบปรยงวญธปการของตน และ ตตวแทนการคจานวณไมยมปภาระผผกพตนใดทปพจะตตองพญจารณาถยงความตตองการของบยคคลใดบยคคลหนยพง
ในการกจาหนดและคจานวณดตชนป
ขตอจจากตดและขตอยกเวตนความรตบผญด: Goldman Sachs ไมยไดตรตบประกตนคยณภาพ ความถผกตตอง และ/หรนอความสมบผรณมของดตชนป
หรนอขตอมผลใดทปพรวมอยผยในดตชนปหรนอทปพดตชนปอตางอญงถยง และ Goldman Sachs ไมยขอรตบผญดตยอบยคคลภายนอกใด ๆ สจาหรตบความสผญเสปยหรนอความเสปยหาย 
ไมยวยาจะเปก นความสผญเสปยหรนอความเสปยหายทางตรง ความสผญเสปยหรนอความเสปยหายทางอตอม หรนอความสผญเสปยหรนอความเสปยหายทปพเปก นผลสนบเนนพอง 
ซยพ งเกญดขยบนจาก (1) ความไมยถผกตตองหรนอความไมยสมบผรณมของดตชนป หรนอขตอมผลใดทปพรวมอยผยในดตชนปหรนอทปพดตชนปอตางอญงถยง หรนอความลยาชตา
การขตดจตงหวะ ความผญดพลาด หรนอการละเวตนในดตชนป หรนอขตอมผลใดทปพรวมอยผยในดตชนปหรนอทปพดตชนปอตางอญงถยง หรนอ (2) การตตดสญนใจหรนอการกระทจาการใด ๆ 
โดยบยคคลทปพสามโดยเชนพอถนอตามดตชนป หรนอขตอมผลใดทปพรวมอยผยในดตชนปหรนอทปพดตชนปอตางอญงถยง

ขตอจจากตดความรตบ
ผญดเกปพยวกตบดตชนป

ขตอจจากตดความรตบ
ผญดเกปพยวกตบการ

ทดสอบยตอนหลตง 
(ขตอมผลจาก 
Factsheet)

มผลคยาของกองทยนอปทปเอเอฟทปพกระจายการลงทยนในทรตพยมสญนประเภทเดปยว (individual asset class specific ETFs) คนอผลตอบแทนรวม (total return)

 (กลยาวคนอ เงญนปตนผลของกองทยนอปทปเอฟถผกนจามาลงทยนใหมย) ขตอมผลผลตอบแทนรวมไดตรตบการคจานวณโดย Solactive AG ซยพ งว ตนฐานคนอ 

[วตนทปพ 31 กรกฎาคม 2558]  และครอบคลยมมผลคยาตตบงแตย [วตนทปพ 29 สญงหาคม 2551 ถยงว ตนทปพ 15 พฤษภาคม 2559] ของ GS Momentum Builder®Multi-Asset 

5S ER Index โดยเปก นไปตามการทดสอบยตอนหลตง  การทดสอบยตอนหลตงและขตอมผลการวญเคราะหมทางสถญตญอนพน ๆ  ทปพใหตโดยเกปพยวขตองกตบดตชนป ใชตวญธปการ

วญเคราะหมจจาลอง และสถานการณมสมมยตญตยาง  ๆ  เพนพอประเมญนวยามปผลลตพธมอยยางไรกยอนสภาพทปพเปก นจรญง โดยมปการปรตบคยา (normalized) ผลลตพธมเพนพอใหต

กราฟแสดงการเปลปพยนแปลงเปก นอตตรารตอยละ (percentage change) ในกองทยนอปทปเอฟทปพกระจายการลงทยนในทรตพยมสญนประเภทเดปยวและดตชนป โดยเปรปยบ

เทปยบกตบระดตบปญ ด (closing level) ของกองทยนและดตชนป ณ [วตนทปพ 29 สญงหาคม 2551] ผลลตพธมทปพไดตจากขตอมผล "การทดสอบยตอนหลตง" ไมยควรถนอวยาเปก นตตวบยง

ชปบผลตอบแทนทปพแทตจรญงซยพ งอาจไดตรตบจากการลงทยน หรนอการเขตามปสยวนรยวมในตราสารการเงญนหรนอธยรกรรมทปพอตางอญงดตชนป

ทตบง Solactive AG และ Goldman Sachs มญไดตใหตค จารตบรองหรนอคจารตบประกตนวยาผลญตภตณฑมทปพเชนพอมโยงกตบดตชนปจะมปผลการดจาเนญนงานในอนาคต 

หรนอมปผลการดจาเนญนงานในอดปตทปพสอดคลตองกตบขตอมผลเหลยานปบ  ระดตบในอดปตทปพเปก นสมมยตญฐานซยพ งแสดงอยผยในเอกสารนปบ  ย ตงไมยไดตรตบการตรวจสอบ 

โดยบยคคลทปพสามทปพเปก นอญสระ และระดตบในอดปตทปพเปก นสมมยตญฐานดตงกลยาวมปขตอจจากตดทปพแฝงอยผย สถานการณมจจาลอง เทคนญค รผปแบบหรนอสมมยตญฐานอนพน ๆ 

อาจใหตผลลตพธมทปพแตกตยางไปอยยางมปนตยสจาคตญ และพญสผจนมวยามปความเหมาะสมกวยา ผลลตพธมทปพเกญดขยบนจรญงจะแตกตยางจากผลลตพธมจจาลองทปพ แสดงอยผยใน

เอกสารนปบ  ซยพ งความแตกตยางนตบนอาจมปนตยสจาคตญ

หมายเหตค :  • ดกชนน GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER Index ไดดรกบการจกดโครงสรดางโดย Goldman Sachs & Co. LLC และ
   ทาง Goldman Sachs เปป นเพนยงผผดจกดทคาดกชนน (Index sponsor) ไมทมนสทวนรทวมในการรกบผลดใดๆทนทเกลดขศนนกกบการขาย
   แบบประกกนภกยเมมองไทย สมารรท ลลงคร 17/7 (Global)

บมจ. เมมองไทยประกกนชนวลต
250 ถนนรตชดาภญเษก เขตหตวยขวาง กรยงเทพฯ  10310

โทร. +66 (0) 2274-9400, +66 (0) 2276-1025
โทรสาร: +66 (0) 2276-1997-8


