
โครงการเมมองไทย สมารรท ลลงคร 15/6 (Global)
(แบบประกกนภกย สะสมทรกพยร 615 มมเงลนปกนผล (Global)) 
เงลนปกนผลคคานวณตามดกชนม GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER
แผนการประกกนชมวลตของททาน ประกอบดดวยรายละเอมยดดกงนมน 

เสนอ  ชาย  35  อายย 35 ปป
จจานวนเงงนเอาประกกนภกย 100,000.00 บาท

ระยะเวลาเอาประกกนภกย  15 ปป
ระยะเวลาชจาระเบปบยประกกนภกย   6 ปป

ตารางแสดงผลประโยชนรรวมตลอดสกญญา

เบมนยประกกนภกยตทอปม
(ไมมรวมสกญญาเพงพมเตงม)

ณ ตตนปป กรมธรรมม % จคานวนเงลน (บาท)

ความคคดมครองชมวลต
(ระหวมางปป กรมธรรมม)

% จคานวนเงลน (บาท)

ผลประโยชนรในขณะทมทผผดเอาประกกนภกยมมชมวลตอยผท 
(ณ สงบนปป กรมธรรมม)

เงลนคทาเวนคมน
กรมธรรมรประกกนภกย 
(ณ สงบนปป กรมธรรมม)

ปม กรมธรรมรทมท (3) (4)

(1) (1)

110%- 98,400.00  21,700.00 110,000.00
2  73,600.005 % 220%
3  183,500.00
4  278,000.00

 395,800.005
 480,200.006

7  494,100.00
8  503,500.00
9  518,200.00

10  528,300.00

-1
 98,400.00
 98,400.00 330%
 98,400.00 5 %

 5,000.00

 5,000.00
 98,400.00

-

-

-

-
440%
550%

 98,400.00 5 %  5,000.00 660%
- - 660%

- 5 %  5,000.00
- - -

660%
660%

- 5 %  5,000.00 660%
11 - - - 660%
12
13
14
15

-
-
-
-

5 %

5 %
600 %

-
 5,000.00

 5,000.00
-

 600,000.00

660%
660%
660%
660%

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

 543,800.00
 554,700.00
 571,000.00
 582,800.00
 600,000.00

-  660,000.00
 660,000.00
 660,000.00
 660,000.00
 660,000.00
 660,000.00
 660,000.00
 660,000.00
 660,000.00

 -  
ผลประโยชนรรวมตลอดสกญญา 15 ปม  635,000.00 บาท

หกก เบมนยประกกนภกยรวมตลอดสกญญา  590,400.00 บาท

ผลตทางของผลประโยชนรหลกงหกกเบมนยประกกนภกย  44,600.00 บาท
 590,400.00

ตกวอยทาง เงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสกญญา 
ในกรณมทมทสมมตลใหดดกชนมอดางอลงมมผลตอบแทน

จากการลงทคนเฉลมทย -1.00% ตทอปม

 107.55%  635,000.00รวมทกนงสลนน

หมายเหตค: - สคาหรกบแบบประกกนภกยนมนคทา PR (Participation rate) ทมทใชดคคานวณเงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสกญญา ใชดอกตราทมท 40%
- อกตราเบปบยประกกนภกยทปพแสดงในใบเสนอขายนปบ  คจานวณจากอกตราเบปบยประกกนภกยมาตรฐาน สจาหรกบกรณปรกบประกกนภกยทปพต จพากวมามาตรฐานอกนเนนพองจากสยขภาพบรงษกทฯขอสงวนสงทธงธ
  ในการเรปยกเกกบเบปบยประกกนภกยเพงพมเตงมภายหลกง (ถตามป)
- เบปบยประกกนภกยของสกญญาประกกนภกยนปบ  สามารถ นจาไปใชตสงทธงหกกลดหยมอนภาษปเงงนไดตบยคคลธรรมดาตามประกาศอธงบดปกรมสรรพากรเกปพยวกกบภาษปเงงนไดต ฉบกบทปพ 172
- การนจาสมงเบปบยประกกนภกยเปก นหนตาทปพของผผ ตเอาประกกนภกย การทปพตกวแทนประกกนชปวงตมาเกกบเบปบยประกกนภกยเปก นการใหตบรงการเทมานกบน

(1) ผลประโยชนมและความคย ตมครองเปก น % ของจจานวนเงงนเอาประกกนภกย ณ วกนเรงพมมปผลคย ตมครองตามกรมธรรมม และในกรณปทปพระบยจจานวนเงงนผลประโยชนมและความคย ตมครองไมมถผกตตองใหตยยดตาม % ทปพก จาหนด
(2) เงงนปกนผลจะจมายกรณปทปพผผ ตเอาประกกนภกยมปชปวงตอยผมครบสกญญาเทมานกบน ทกบงนปบ  บรลษกทฯ ไมทการกนตมจคานวนเงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสกญญา 
      (จจานวนทปพแสดงในตารางดตานลมางนปบ เปก นเพปยงตกวเลขทปพไดตจากการคจานวณตาม "สผตรการคจานวณเงงนปกนผลเมนพอครบกจาหนดสกญญา" เทมานกบน)
(3) ความคย ตมครองชปวงตเทมากกบ % ของจจานวนเงงนเอาประกกนภกย ณ วกนเรงพมมปผลคย ตมครองตามกรมธรรมมประกกนภกย ตามตารางดตานบน หรนอเงงนคมาเวนคนนกรมธรรมมประกกนภกยในขณะนกบน (แลตวแตมจจานวนใดจะมากกวมา)
(4) เงงนคมาเวนคนนกรมธรรมมในตารางเปก นตกวเลขกมอนหกกหนปบสงนใดๆตามกรมธรรมมทปพค ตางชจาระอยผม (ถตามป)
(5) เมนพอครบกจาหนดสกญญา ณ สงบนปป กรมธรรมมทปพ 15 ผผ ตเอาประกกนภกยอาจมปโอกาสรกบเงงนปกนผลเมนพอครบกจาหนดสกญญาตามสผตรการคจานวณ ดกงนปบ

(5)

สผตรการคคานวณเงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสกญญา :
จคานวนเบม นยประกกนภกยรวมตลอดสกญญา x อกตราแลกเปลมทยน ณ วกนคคานวณมผลคทาวกนสคดทดาย  x PR x Max(0 , ระดกบดกชนมของวกนคคานวณมผลคทาวกนสคดทดาย  - 100 % ) = 600,000.00 x 30 x 40% x Max(0, 93.51 - 100%) = 0.00
กทอนหกกสทวนลดคทาเบมนยประกกนภกย(ถดามม) อกตราแลกเปลมทยน ณ วกนคคานวณมผลคทาวกนแรก ระดกบดกชนมของวกนคคานวณมผลคทาวกนแรก    30 108.63

• PR (Participation rate) คนอ อกตราการมปสมวนรมวมในผลตอบแทนทปพเกงดจากการเปลปพยนแปลงของดกชนป ณ วกนเรงพมตตนกกบวกนทปพสงบนสยดสกญญา ซยพ งเทมากกบ 40%
 • Max(0, ระดกบดกชนปของวกนคจานวณมผลคมาว กนสยดทตาย/ระดกบดกชนปของวกนคจานวณมผลคมาว กนแรก - 100%) คนอ การเปลปพยนแปลงของระดกบดกชนปเทปยบระหวมางวกนคจานวณมผลคมา
  วกนสยดทตายกกบวกนแรก โดยการเปลปพยนแปลงจะมปคมาไมมต จพากวมาศผนยม
 • ตกวอยทาง ระดกบดกชนปของวกนคจานวณมผลคมาว กนแรก = 108.63 
 • ตกวอยทาง ระดกบดกชนปของวกนคจานวณมผลคมาว กนสยดทตาย = 93.51 (เปก นระดกบดกชนปทปพอยผมบนสมมตงฐานวมาไดตรกบผลตอบแทนจากการลงทยนเฉลปพย -1.00% ตมอปป )
 • ตกวอยทาง อกตราแลกเปลปพยน ณ วกนคจานวณมผลคมาระดกบดกชนปว กนแรก = 30 บาท ตมอ 1 ดอลลารมสหรกฐอเมรงกา
 • ตกวอยทาง อกตราแลกเปลปพยน ณ วกนคจานวณมผลคมาระดกบดกชนปว กนสยดทตาย = 30 บาท ตมอ 1 ดอลลารมสหรกฐอเมรงกา
หมายเหตค : เนนพองจากดกชนป GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER Index  มปการคจานวณในสกยลเงงนดอลลารมสหรกฐ บรงษกทฯ จะทจาการแปลงผลการดจาเนงนงานใหตเปก นสกยลเงงนไทยบาท

ตามอกตราแลกเปลปพยนสกยลเงงนตมางประเทศในวกนคจานวณมผลคมาระดกบดกชนปว กนแรกกกบวกนสยดทตาย โดยอกตราแลกเปลปพยนทปพใชตในการทจาธยรกรรมรกบจมายเงงนตามกรมธรรมมฉบกบนปบ จะอตางองงอกตราซนบอ
และ/หรนออกตรารกบซนบอคนนแลตวแตมกรณป ณ วกนเวลาทปพบรงษกทดจาเนงนการแลกเปลปพยนเงงนตรา บรงษกทจะใชตอกตราแลกเปลปพยนทปพดปทปพสยดเปรปยบเทปยบ 3 ธนาคาร ไดตแกม ธนาคารกสงกรไทย จจากกด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณงชยม จจากกด (มหาชน) และธนาคารกรยงไทย จจากกด (มหาชน)  ทกบงนปบ  บรงษกทอาจพงจารณาเปลปพยนเปก นธนาคารอนพนไดตในกรณปทปพธนาคารอนพนใหตอกตราแลกเปลปพยนทปพดปกวมา
และทมานสามารถดผประมาณการเงงนปกนผลเมนพอครบกจาหนดสกญญาของผลงตภกณฑมไดตทปพ www.muangthai.co.th/service/NAV
สจาหรกบ ระดกบดกชนป และอกตราแลกเปลปพยน ในวกนคจานวณมผลคมาระดกบดกชนปสยดทตาย บรงษกทฯ จะแจตงลผกคตาผมานทางไปรษณปยม และ/หรนอ e-mail ตามทปพทมานใหตไว ตกกบทางบรงษกทฯ

ขตาพเจตาเขตาใจโดยชกดแจตงวมาเปก นการเสนอขายประกกนชปวงต ไมมใชมการฝากเงงนและไดตศยกษาทจาความเขตาใจในเอกสารเสนอขายฉบกบนปบครบถตวนทยกหนตาและไดตรกบสจาเนาเอกสารเสนอขายนปบ
ไว ตแลตวโดยตกวแทนไมมไดตใหตขตอมผลของแบบประกกนชปวงต หรนอแจตงผลประโยชนมอนพนๆ ทปพแตกตมางหรนอนอกเหนนอจากทปพระบยไว ตในเอกสารนปบแตมอยมางใดทกบงสงบน และตกวแทนไดตแจตงใหตทราบแลตววมา 
หากมปการเวนคนนกรมธรรมมอาจทจาใหตไดตรกบเงงนนตอยกวมาจจานวนเงงนเอาประกกนภกยทปพก จาหนดไวต หรนอเบปบยประกกนภกยทกบงหมดทปพชจาระไปแลตว

สรยปเงนพอนไขทกพวไปของกรมธรรมมโดยยมอ ความสมบผรณมของสกญญาประกกนภกย กรณปทปพบรงษกทฯ จะไมมคย ตมครอง และชมองทางชจาระเบปบยประกกนภกย ระบยไว ตทปพดตานหลกงเอกสารนปบ  

ลายมมอชมชอตตวแทนฯ

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

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

วตนททช......../........./...............เวลา............น.
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โครงการเมมองไทย สมารรท ลลงคร 15/6 (Global)
(แบบประกกนภกย สะสมทรกพยร 615 มมเงลนปกนผล (Global)) 
เงลนปกนผลคคานวณตามดกชนม GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER
แผนการประกกนชมวลตของททาน ประกอบดดวยรายละเอมยดดกงนมน 

เสนอ  ชาย  35  อายย 35 ปป
จจานวนเงงนเอาประกกนภกย 100,000.00 บาท

ระยะเวลาเอาประกกนภกย  15 ปป
ระยะเวลาชจาระเบปบยประกกนภกย   6 ปป

ตารางแสดงผลประโยชนรรวมตลอดสกญญา

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

เงลนคทาเวนคมน
กรมธรรมรประกกนภกย 
(ณ สงบนปป กรมธรรมม)

เบมนยประกกนภกยตทอปม
(ไมมรวมสกญญาเพงพมเตงม)

ณ ตตนปป กรมธรรมม

(3)ความคคดมครองชมวลต
(ระหวมางปป กรมธรรมม)

ผลประโยชนรในขณะทมทผผดเอาประกกนภกยมมชมวลตอยผท 
(ณ สงบนปป กรมธรรมม)ปม กรมธรรมรทมท (4)

 528,300.00660% 5,000.005 %-10
 518,200.00660%---9
 503,500.00660% 5,000.005 %-8
 494,100.00660%--7
 480,200.00 660,000.00660% 5,000.005 % 98,400.006
 395,800.00 550,000.00550%-- 98,400.005

4
 183,500.00 330,000.00330%-- 98,400.003
 73,600.00 220,000.00220% 5,000.005 % 98,400.002
 21,700.00 110,000.00110%-- 98,400.001

 278,000.00 440,000.00440% 5,000.005 % 98,400.00

11 - - - 660%  543,800.00
12 - 5 %  5,000.00 660%  554,700.00
13 - - - 660%  571,000.00
14 - 5 %  5,000.00 660%  582,800.00
15 -  600,000.00600 %  600,000.00 660%

 660,000.00
 660,000.00
 660,000.00
 660,000.00
 660,000.00
 660,000.00
 660,000.00
 660,000.00
 660,000.00

-

บาท 590,400.00หกก เบมนยประกกนภกยรวมตลอดสกญญา 

 590,400.00รวมทกนงสลนน  130.08%

บาทผลประโยชนรรวมตลอดสกญญา 15 ปม  768,001.93
 133,001.93

ตกวอยทาง เงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสกญญา 
ในกรณมทมทสมมตลใหดดกชนมอดางอลงมมผลตอบแทน

จากการลงทคนเฉลมทย 3.00% ตทอปม

 768,001.93
บาทผลตทางของผลประโยชนรหลกงหกกเบมนยประกกนภกย  177,601.93

(5)

หมายเหตค: - สคาหรกบแบบประกกนภกยนมนคทา PR (Participation rate) ทมทใชดคคานวณเงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสกญญา ใชดอกตราทมท 40%
- อกตราเบปบยประกกนภกยทปพแสดงในใบเสนอขายนปบ  คจานวณจากอกตราเบปบยประกกนภกยมาตรฐาน สจาหรกบกรณปรกบประกกนภกยทปพต จพากวมามาตรฐานอกนเนนพองจากสยขภาพบรงษกทฯขอสงวนสงทธงธ
  ในการเรปยกเกกบเบปบยประกกนภกยเพงพมเตงมภายหลกง (ถตามป)
- เบปบยประกกนภกยของสกญญาประกกนภกยนปบ  สามารถ นจาไปใชตสงทธงหกกลดหยมอนภาษปเงงนไดตบยคคลธรรมดาตามประกาศอธงบดปกรมสรรพากรเกปพยวกกบภาษปเงงนไดต ฉบกบทปพ 172
- การนจาสมงเบปบยประกกนภกยเปก นหนตาทปพของผผ ตเอาประกกนภกย การทปพตกวแทนประกกนชปวงตมาเกกบเบปบยประกกนภกยเปก นการใหตบรงการเทมานกบน

(1) ผลประโยชนมและความคย ตมครองเปก น % ของจจานวนเงงนเอาประกกนภกย ณ วกนเรงพมมปผลคย ตมครองตามกรมธรรมม และในกรณปทปพระบยจจานวนเงงนผลประโยชนมและความคย ตมครองไมมถผกตตองใหตยยดตาม % ทปพก จาหนด
(2) เงงนปกนผลจะจมายกรณปทปพผผ ตเอาประกกนภกยมปชปวงตอยผมครบสกญญาเทมานกบน ทกบงนปบ  บรลษกทฯ ไมทการกนตมจคานวนเงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสกญญา 
      (จจานวนทปพแสดงในตารางดตานลมางนปบ เปก นเพปยงตกวเลขทปพไดตจากการคจานวณตาม "สผตรการคจานวณเงงนปกนผลเมนพอครบกจาหนดสกญญา" เทมานกบน)
(3) ความคย ตมครองชปวงตเทมากกบ % ของจจานวนเงงนเอาประกกนภกย ณ วกนเรงพมมปผลคย ตมครองตามกรมธรรมมประกกนภกย ตามตารางดตานบน หรนอเงงนคมาเวนคนนกรมธรรมมประกกนภกยในขณะนกบน (แลตวแตมจจานวนใดจะมากกวมา)
(4) เงงนคมาเวนคนนกรมธรรมมในตารางเปก นตกวเลขกมอนหกกหนปบสงนใดๆตามกรมธรรมมทปพค ตางชจาระอยผม (ถตามป)
(5) เมนพอครบกจาหนดสกญญา ณ สงบนปป กรมธรรมมทปพ 15 ผผ ตเอาประกกนภกยอาจมปโอกาสรกบเงงนปกนผลเมนพอครบกจาหนดสกญญาตามสผตรการคจานวณ ดกงนปบ

สผตรการคคานวณเงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสกญญา :

• PR (Participation rate) คนอ อกตราการมปสมวนรมวมในผลตอบแทนทปพเกงดจากการเปลปพยนแปลงของดกชนป ณ วกนเรงพมตตนกกบวกนทปพสงบนสยดสกญญา ซยพ งเทมากกบ 40%
 • Max(0, ระดกบดกชนปของวกนคจานวณมผลคมาว กนสยดทตาย/ระดกบดกชนปของวกนคจานวณมผลคมาว กนแรก - 100%) คนอ การเปลปพยนแปลงของระดกบดกชนปเทปยบระหวมางวกนคจานวณมผลคมา
  วกนสยดทตายกกบวกนแรก โดยการเปลปพยนแปลงจะมปคมาไมมต จพากวมาศผนยม
 • ตกวอยทาง ระดกบดกชนปของวกนคจานวณมผลคมาว กนแรก = 108.63 
 • ตกวอยทาง ระดกบดกชนปของวกนคจานวณมผลคมาว กนสยดทตาย = 168.83 (เปก นระดกบดกชนปทปพอยผมบนสมมตงฐานวมาไดตรกบผลตอบแทนจากการลงทยนเฉลปพย 3.00% ตมอปป )
 • ตกวอยทาง อกตราแลกเปลปพยน ณ วกนคจานวณมผลคมาระดกบดกชนปว กนแรก = 30 บาท ตมอ 1 ดอลลารมสหรกฐอเมรงกา
 • ตกวอยทาง อกตราแลกเปลปพยน ณ วกนคจานวณมผลคมาระดกบดกชนปว กนสยดทตาย = 30 บาท ตมอ 1 ดอลลารมสหรกฐอเมรงกา
หมายเหตค : เนนพองจากดกชนป GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER Index  มปการคจานวณในสกยลเงงนดอลลารมสหรกฐ บรงษกทฯ จะทจาการแปลงผลการดจาเนงนงานใหตเปก นสกยลเงงนไทยบาท

ตามอกตราแลกเปลปพยนสกยลเงงนตมางประเทศในวกนคจานวณมผลคมาระดกบดกชนปว กนแรกกกบวกนสยดทตาย โดยอกตราแลกเปลปพยนทปพใชตในการทจาธยรกรรมรกบจมายเงงนตามกรมธรรมมฉบกบนปบ จะอตางองงอกตราซนบอ
และ/หรนออกตรารกบซนบอคนนแลตวแตมกรณป ณ วกนเวลาทปพบรงษกทดจาเนงนการแลกเปลปพยนเงงนตรา บรงษกทจะใชตอกตราแลกเปลปพยนทปพดปทปพสยดเปรปยบเทปยบ 3 ธนาคาร ไดตแกม ธนาคารกสงกรไทย จจากกด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณงชยม จจากกด (มหาชน) และธนาคารกรยงไทย จจากกด (มหาชน)  ทกบงนปบ  บรงษกทอาจพงจารณาเปลปพยนเปก นธนาคารอนพนไดตในกรณปทปพธนาคารอนพนใหตอกตราแลกเปลปพยนทปพดปกวมา
และทมานสามารถดผประมาณการเงงนปกนผลเมนพอครบกจาหนดสกญญาของผลงตภกณฑมไดตทปพ www.muangthai.co.th/service/NAV
สจาหรกบ ระดกบดกชนป และอกตราแลกเปลปพยน ในวกนคจานวณมผลคมาระดกบดกชนปสยดทตาย บรงษกทฯ จะแจตงลผกคตาผมานทางไปรษณปยม และ/หรนอ e-mail ตามทปพทมานใหตไว ตกกบทางบรงษกทฯ

จคานวนเบม นยประกกนภกยรวมตลอดสกญญา   x อกตราแลกเปลมทยน ณ วกนคคานวณมผลคทาวกนสคดทดาย  x PR x Max(0 , ระดกบดกชนมของวกนคคานวณมผลคทาวกนสคดทดาย  - 100 % ) = 600,000.00 x 30 x 40% x Max(0, 168.83- 100%) = 133,001.93
กทอนหกกสทวนลดคทาเบมนยประกกนภกย(ถดามม) อกตราแลกเปลมทยน ณ วกนคคานวณมผลคทาวกนแรก ระดกบดกชนมของวกนคคานวณมผลคทาวกนแรก    30 108.63

ขตาพเจตาเขตาใจโดยชกดแจตงวมาเปก นการเสนอขายประกกนชปวงต ไมมใชมการฝากเงงนและไดตศยกษาทจาความเขตาใจในเอกสารเสนอขายฉบกบนปบครบถตวนทยกหนตาและไดตรกบสจาเนาเอกสารเสนอขายนปบ
ไว ตแลตวโดยตกวแทนไมมไดตใหตขตอมผลของแบบประกกนชปวงต หรนอแจตงผลประโยชนมอนพนๆ ทปพแตกตมางหรนอนอกเหนนอจากทปพระบยไว ตในเอกสารนปบแตมอยมางใดทกบงสงบน และตกวแทนไดตแจตงใหตทราบแลตววมา 
หากมปการเวนคนนกรมธรรมมอาจทจาใหตไดตรกบเงงนนตอยกวมาจจานวนเงงนเอาประกกนภกยทปพก จาหนดไวต หรนอเบปบยประกกนภกยทกบงหมดทปพชจาระไปแลตว

สรยปเงนพอนไขทกพวไปของกรมธรรมมโดยยมอ ความสมบผรณมของสกญญาประกกนภกย กรณปทปพบรงษกทฯ จะไมมคย ตมครอง และชมองทางชจาระเบปบยประกกนภกย ระบยไว ตทปพดตานหลกงเอกสารนปบ
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โครงการเมมองไทย สมารรท ลลงคร 15/6 (Global)
(แบบประกกนภกย สะสมทรกพยร 615 มมเงลนปกนผล (Global)) 
เงลนปกนผลคคานวณตามดกชนม GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER
แผนการประกกนชมวลตของททาน ประกอบดดวยรายละเอมยดดกงนมน 

จจานวนเงงนเอาประกกนภกย 100,000.00 บาท
เสนอ  ชาย  35  อายย 35 ปป ระยะเวลาเอาประกกนภกย  15 ปป

ระยะเวลาชจาระเบปบยประกกนภกย   6 ปป

ตารางแสดงผลประโยชนรรวมตลอดสกญญา

ปม กรมธรรมรทมท
เบมนยประกกนภกยตทอปม

(ไมมรวมสกญญาเพงพมเตงม)
ณ ตตนปป กรมธรรมม

ผลประโยชนรในขณะทมทผผดเอาประกกนภกยมมชมวลตอยผท 
(ณ สงบนปป กรมธรรมม)

ความคคดมครองชมวลต
(ระหวมางปป กรมธรรมม)

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

(3)

(4)

1  21,700.00 110,000.00110%-- 98,400.00
2
3  98,400.00 - - 330%  330,000.00  183,500.00
4  98,400.00 5 %  5,000.00 440%  440,000.00  278,000.00
5  98,400.00 - - 550%  550,000.00  395,800.00
6  98,400.00 5 %  5,000.00 660%  660,000.00  480,200.00
7 - - 660%  494,100.00

 98,400.00 5 %  5,000.00 220%  220,000.00  73,600.00

8 - 5 %  5,000.00 660%  503,500.00
9 - - - 660%  518,200.00
10 - 5 %  5,000.00 660%  528,300.00
11 - - - 660%  543,800.00
12 - 5 %  5,000.00 660%  554,700.00
13 - - - 660%  571,000.00
14 - 5 %  5,000.00 660%  582,800.00
15 -  600,000.00600 %  600,000.00

-

660%

 660,000.00
 660,000.00
 660,000.00
 660,000.00
 660,000.00
 660,000.00
 660,000.00
 660,000.00
 660,000.00

 151.07%
 301,523.50

ตกวอยทาง เงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสกญญา 
ในกรณมทมทสมมตลใหดดกชนมอดางอลงมมผลตอบแทน

จากการลงทคนเฉลมทย 5.00% ตทอปม

รวมทกนงสลนน  590,400.00
บาท

 891,923.50
ผลตทางของผลประโยชนรหลกงหกกเบมนยประกกนภกย

หกก เบมนยประกกนภกยรวมตลอดสกญญา 
ผลประโยชนรรวมตลอดสกญญา 15 ปม บาท 891,923.50

 590,400.00 บาท
 256,923.50

(5)

หมายเหตค: - สคาหรกบแบบประกกนภกยนมนคทา PR (Participation rate) ทมทใชดคคานวณเงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสกญญา ใชดอกตราทมท 40%
- อกตราเบปบยประกกนภกยทปพแสดงในใบเสนอขายนปบ  คจานวณจากอกตราเบปบยประกกนภกยมาตรฐาน สจาหรกบกรณปรกบประกกนภกยทปพต จพากวมามาตรฐานอกนเนนพองจากสยขภาพบรงษกทฯขอสงวนสงทธงธ
  ในการเรปยกเกกบเบปบยประกกนภกยเพงพมเตงมภายหลกง (ถตามป)
- เบปบยประกกนภกยของสกญญาประกกนภกยนปบ  สามารถ นจาไปใชตสงทธงหกกลดหยมอนภาษปเงงนไดตบยคคลธรรมดาตามประกาศอธงบดปกรมสรรพากรเกปพยวกกบภาษปเงงนไดต ฉบกบทปพ 172
- การนจาสมงเบปบยประกกนภกยเปก นหนตาทปพของผผ ตเอาประกกนภกย การทปพตกวแทนประกกนชปวงตมาเกกบเบปบยประกกนภกยเปก นการใหตบรงการเทมานกบน

(1) ผลประโยชนมและความคย ตมครองเปก น % ของจจานวนเงงนเอาประกกนภกย ณ วกนเรงพมมปผลคย ตมครองตามกรมธรรมม และในกรณปทปพระบยจจานวนเงงนผลประโยชนมและความคย ตมครองไมมถผกตตองใหตยยดตาม % ทปพก จาหนด
(2) เงงนปกนผลจะจมายกรณปทปพผผ ตเอาประกกนภกยมปชปวงตอยผมครบสกญญาเทมานกบน ทกบงนปบ  บรลษกทฯ ไมทการกนตมจคานวนเงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสกญญา 
      (จจานวนทปพแสดงในตารางดตานลมางนปบ เปก นเพปยงตกวเลขทปพไดตจากการคจานวณตาม "สผตรการคจานวณเงงนปกนผลเมนพอครบกจาหนดสกญญา" เทมานกบน)
(3) ความคย ตมครองชปวงตเทมากกบ % ของจจานวนเงงนเอาประกกนภกย ณ วกนเรงพมมปผลคย ตมครองตามกรมธรรมมประกกนภกย ตามตารางดตานบน หรนอเงงนคมาเวนคนนกรมธรรมมประกกนภกยในขณะนกบน (แลตวแตมจจานวนใดจะมากกวมา)
(4) เงงนคมาเวนคนนกรมธรรมมในตารางเปก นตกวเลขกมอนหกกหนปบสงนใดๆตามกรมธรรมมทปพค ตางชจาระอยผม (ถตามป)
(5) เมนพอครบกจาหนดสกญญา ณ สงบนปป กรมธรรมมทปพ 15 ผผ ตเอาประกกนภกยอาจมปโอกาสรกบเงงนปกนผลเมนพอครบกจาหนดสกญญาตามสผตรการคจานวณ ดกงนปบ

สผตรการคคานวณเงลนปกนผลเมมทอครบกคาหนดสกญญา :

• PR (Participation rate) คนอ อกตราการมปสมวนรมวมในผลตอบแทนทปพเกงดจากการเปลปพยนแปลงของดกชนป ณ วกนเรงพมตตนกกบวกนทปพสงบนสยดสกญญา ซยพ งเทมากกบ 40%
 • Max(0, ระดกบดกชนปของวกนคจานวณมผลคมาว กนสยดทตาย/ระดกบดกชนปของวกนคจานวณมผลคมาว กนแรก - 100%) คนอ การเปลปพยนแปลงของระดกบดกชนปเทปยบระหวมางวกนคจานวณมผลคมา
  วกนสยดทตายกกบวกนแรก โดยการเปลปพยนแปลงจะมปคมาไมมต จพากวมาศผนยม
 • ตกวอยทาง ระดกบดกชนปของวกนคจานวณมผลคมาว กนแรก = 108.63
 • ตกวอยทาง ระดกบดกชนปของวกนคจานวณมผลคมาว กนสยดทตาย = 224.92 (เปก นระดกบดกชนปทปพอยผมบนสมมตงฐานวมาไดตรกบผลตอบแทนจากการลงทยนเฉลปพย 5.00% ตมอปป )
 • ตกวอยทาง อกตราแลกเปลปพยน ณ วกนคจานวณมผลคมาระดกบดกชนปว กนแรก = 30 บาท ตมอ 1 ดอลลารมสหรกฐอเมรงกา
 • ตกวอยทาง อกตราแลกเปลปพยน ณ วกนคจานวณมผลคมาระดกบดกชนปว กนสยดทตาย = 30 บาท ตมอ 1 ดอลลารมสหรกฐอเมรงกา
หมายเหตค : เนนพองจากดกชนป GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER Index  มปการคจานวณในสกยลเงงนดอลลารมสหรกฐ บรงษกทฯ จะทจาการแปลงผลการดจาเนงนงานใหตเปก นสกยลเงงนไทยบาท

ตามอกตราแลกเปลปพยนสกยลเงงนตมางประเทศในวกนคจานวณมผลคมาระดกบดกชนปว กนแรกกกบวกนสยดทตาย โดยอกตราแลกเปลปพยนทปพใชตในการทจาธยรกรรมรกบจมายเงงนตามกรมธรรมมฉบกบนปบ จะอตางองงอกตราซนบอ
และ/หรนออกตรารกบซนบอคนนแลตวแตมกรณป ณ วกนเวลาทปพบรงษกทดจาเนงนการแลกเปลปพยนเงงนตรา บรงษกทจะใชตอกตราแลกเปลปพยนทปพดปทปพสยดเปรปยบเทปยบ 3 ธนาคาร ไดตแกม ธนาคารกสงกรไทย จจากกด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณงชยม จจากกด (มหาชน) และธนาคารกรยงไทย จจากกด (มหาชน)  ทกบงนปบ  บรงษกทอาจพงจารณาเปลปพยนเปก นธนาคารอนพนไดตในกรณปทปพธนาคารอนพนใหตอกตราแลกเปลปพยนทปพดปกวมา
และทมานสามารถดผประมาณการเงงนปกนผลเมนพอครบกจาหนดสกญญาของผลงตภกณฑมไดตทปพ www.muangthai.co.th/service/NAV
สจาหรกบ ระดกบดกชนป และอกตราแลกเปลปพยน ในวกนคจานวณมผลคมาระดกบดกชนปสยดทตาย บรงษกทฯ จะแจตงลผกคตาผมานทางไปรษณปยม และ/หรนอ e-mail ตามทปพทมานใหตไว ตกกบทางบรงษกทฯ

จคานวนเบม นยประกกนภกยรวมตลอดสกญญา   x อกตราแลกเปลมทยน ณ วกนคคานวณมผลคทาวกนสคดทดาย  x PR x Max(0 , ระดกบดกชนมของวกนคคานวณมผลคทาวกนสคดทดาย  - 100 % ) = 600,000.00 x 30 x 40% x Max(0, 224.92- 100%) = 256,923.50
กทอนหกกสทวนลดคทาเบมนยประกกนภกย(ถดามม) อกตราแลกเปลมทยน ณ วกนคคานวณมผลคทาวกนแรก ระดกบดกชนมของวกนคคานวณมผลคทาวกนแรก    30 108.63

ขตาพเจตาเขตาใจโดยชกดแจตงวมาเปก นการเสนอขายประกกนชปวงต ไมมใชมการฝากเงงนและไดตศยกษาทจาความเขตาใจในเอกสารเสนอขายฉบกบนปบครบถตวนทยกหนตาและไดตรกบสจาเนาเอกสารเสนอขายนปบ
ไว ตแลตวโดยตกวแทนไมมไดตใหตขตอมผลของแบบประกกนชปวงต หรนอแจตงผลประโยชนมอนพนๆ ทปพแตกตมางหรนอนอกเหนนอจากทปพระบยไว ตในเอกสารนปบแตมอยมางใดทกบงสงบน และตกวแทนไดตแจตงใหตทราบแลตววมา 
หากมปการเวนคนนกรมธรรมมอาจทจาใหตไดตรกบเงงนนตอยกวมาจจานวนเงงนเอาประกกนภกยทปพก จาหนดไวต หรนอเบปบยประกกนภกยทกบงหมดทปพชจาระไปแลตว

สรยปเงนพอนไขทกพวไปของกรมธรรมมโดยยมอ ความสมบผรณมของสกญญาประกกนภกย กรณปทปพบรงษกทฯ จะไมมคย ตมครอง และชมองทางชจาระเบปบยประกกนภกย ระบยไว ตทปพดตานหลกงเอกสารนปบ

ลายมมอชมชอตตวแทนฯ

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

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

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

ลายมมอชมชอผผ ผขอสมตครเอาประกตนภตย

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

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

วตนททช......../........./...............เวลา............น.
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โครงการเมมองไทย สมารรท ลลงคร 15/6 (Global)
(แบบประกกนภกย สะสมทรกพยร 615 มมเงลนปกนผล (Global))

1. ทปพธนาคาร โดยชจาระทปพเคานมเตอรมธนาคาร หรนอหกกผมานบกญชปเงงนฝาก
2. ทปพเคานมเตอรมเซอรมวงสและจยดบรงการชจาระเงงนอนพนๆ
3. ทปพท จาการไปรษณปยม โดยบรงการ PAY AT POST
4. ทปพสจานกกงานใหญมและสาขาของบรงษกทฯ

คคาเตมอน : • ผผตขอเอาประกกนภกยตตองใหตขตอมผลแกมบรงษกทฯตามความเปก นจรงงทยกเรนพอง การใหตขตอมผลไมมตรงตามความเปก นจรงง เชมน ขตอมผลสยขภาพ อาชปพ การชจาระเบปบยประกกนภกย 
                   การเอาประก กนภกยกกบผผ ตรกบประกกนภกยรายอนพน การถผกปฏงเสธ/ เลนพอนการรกบประกกนภกย / เพงพมอกตราเบปบยประกกนภกย กกบผผ ตรกบประกกนภกยรายอนพน เปก นตตน  

  บรงษกทฯอาจบอกลตางสกญญาไดต และไมมจมายเงงนตามกรมธรรมม
• ผผตขอเอาประกกนภกยควรศยกษาและทจาความเขตาใจในเอกสารเสนอขายรายบยคคล และความเสปพยงกมอนตกดสงนใจทจาประกกนภกย  เมนพอไดตรกบกรมธรรมมแลตว
  โปรดศยกษารายละเอปยด ขตอกจาหนดและเงนพอนไขในการออกกรมธรรมม

เอกสารเสนอขายกรมธรรมรประกกนภกยรายบคคคลนมนเปป นขดอมผลเบมนองตดนของแบบประกกนภกย โปรดศศกษารายละเอมยดเพลทมเตลมในกรมธรรมร

• ชทองทางการชคาระเบมนยประกกนภกย

ทมานสามารถดผวงธปการโดยละเอปยดไดตจากใบแจตงกจาหนดชจาระเบปบยประกกนภกย หรนอ www.muangthai.co.th หรนอสอบถามทปพศผนยมบรงการลผกคตา โทร 1766

      สกญญาประกกนภกยเกงดจากการทปพบรงษกทฯ เชนพอถนอขตอแถลงของผผ ตเอาประกกนภกยในใบคจาขอเอาประกกนภกย ใบแถลงสยขภาพ และขตอแถลงเพงพมเตงมอนพนใดทปพผผ ตเอาประกกนภกยลงลายมนอ
ชนพอไว ต และชจาระเบปบยประกกนภกยงวดแรกแลตว บรงษกทฯ จยงตกลงทจาสกญญา ซยพ งเปก นสกญญาทปพระบยสงทธงและหนตาทปพของคผมสกญญาไวตชกดเจนคนอ หากผผ ตเอาประกกนภกยปกปง ดขตอเทกจจรงง  หรนอ
ใหตถตอยแถลงเทกจทปพอาจจผงใจใหตบรงษกทฯ เรปยกเบปบยประกกนภกยสผงขยบนหรนอใหตบอกปกดไมมทจาสกญญาดตวย  บรงษกทฯ มปสงทธงบอกลตางสกญญา  และไมมจมายเงงนตามกรมธรรมม หากสกญญา
สมบผรณม และผผ ตเอาประกกนภกยไมมขาดการชจาระเบปบยประกกนภกย บรงษกทฯ จะชดใชตคมาสงนไหมทดแทนทปพไมมอยผมในขตอยกเวตนของสกญญาใหต สมวนผผ ตเอาประกกนภกยหากยกงไมมไดตใชตสงทธง
เรปยกรตองคมาสงนไหมทดแทน  มปสงทธงยกเลงกกรมธรรมมไดตดตวยการสมงคนนกรมธรรมมมาย กงบรงษกทฯ ภายใน 15 วกน นกบแตมว กนทปพไดตรกบกรมธรรมม เว ตนแตมบรงษกทฯ ไดตออกกรมธรรมมใหตแกม
ผผ ตเอาประกกนภกยโดยใชตวงธปการทางองเลกกทรอนงกสม ผผตเอาประกกนภกยไมมตตองสมงคนนกรมธรรมม  หรนอมปสงทธงขอเปลปพยนเปก นกรมธรรมมใชตเงงนสจาเรกจ หรนอขอแปลงเปก นการประกกนภกย
แบบขยายเวลา หรนอขอเวนคนนกรมธรรมม เปก นตตน ทกบงนปบ เงนพอนไขโดยละเอปยดของกรมธรรมมเปก นไปตามทปพระบยไว ตในกรมธรรมมทปพบรงษกทฯ จะออกและสมงมอบใหตยยดถนอไวตตมอไป

• สรคปเงมทอนไขทกทวไปของกรมธรรมร ทมทควรทราบโดยยทอ

1. กรณปผผ ตเอาประกกนภกยฆมาตกวตายดตวยใจสมกครภายใน 1 ปป  นกบแตมว กนเรงพมมปผลคย ตมครองตามกรมธรรมม หรนอตามการตมออายย หรนอตามการกลกบคนนสผมสถานะเดงมของกรมธรรมม
    ครกบ งสยดทตาย หรนอวกนทปพบรงษกทฯ อนยมกตงใหตเพงพมจจานวนเงงนเอาประกกนภกย ทกบงนปบ เฉพาะในสมวนของจจานวนเงงนเอาประกกนภกยทปพเพงพมขยบนเทมานกบน
2. กรณปผผ ตเอาประกกนภกยถผกผผ ตรกบประโยชนมฆมาตายโดยเจตนา 
3. กรณปผผ ตเอาประกกนภกยแถลงอายยคลาดเคลนพอนไมมถผกตตองแทตจรงง และบรงษกทฯ พงสผจนมไดตวมาในขณะทจาสกญญาประกกนภกยอายยทปพถผกตตองแทตจรงงอยผมนอกจจากกดอกตราเบปบยประกกนภกย
    ตามทางคตาปกตงของบรงษกทฯ

• กรณมทมทบรลษกทฯ จะไมทคคดมครอง

• ความสมบผรณรของสกญญาประกกนภกย
     ในกรณปทปพผผ ตเอาประกกนภกยรผ ตอยผมแลตว และแถลงขตอความอกนเปก นเทกจ หรนอรผ ตอยผมแลตวในขตอความจรงงใด  แตมไมมเปง ดเผยขตอความจรงงนกบน ใหตบรงษกทฯ ทราบในขณะทปพขอเอาประกกนภกย 
ซยพ งถตาบรงษกทฯ ทราบขตอความจรงงนกบนๆ แลตว อาจจผงใจบรงษกทฯ ใหตเรปยกเบปบยประกกนภกยสผงขยบนหรนอใหตบอกปกดไมมยอมทจาสกญญา สกญญาประกกนภกยจะตกเปก นโมฆปยะตาม ป.พ.พ. 
มาตรา 865 ซยพ งบรงษกทฯ อาจบอกลตางสกญญา และไมมจมายเงงนตามกรมธรรมม ความรกบผงดของบรงษกทฯ จะมปเพปยงคนนเบปบยประกกนภกยทปพไดตชจาระใหตแกมบรงษกทฯ แลตวทกบงหมดเทมานกบน

สาระสคาคกญเกมทยวกกบตราสารทมทลงทคน
  • เงงนปกนผลเมนพอครบกจาหนดสกญญามาจากการลงทยนในสกญญาซนบอขายลมวงหนตาทปพมปการจมายผลตอบแทนอตางองงกกบระดกบของดกชนปอตางองง (Index level) คนอ GS Momentum Builder® 
Multi-Asset 5S ER Index โดยมปความเสปพยงดกงนปบ
    1. ความเสมทยงจากความผกนผวนของระดกบราคาดกชนม (Market Risk) ดกงนกบนบรงษกทฯ จยงไมมการกนตปจ จานวนเงงนปกนผลเมนพอครบกจาหนดสกญญา
    2. ความเสมทยงจากอกตราแลกเปลมทยน เนนพองจากเปก นดกชนปทปพลงทยนอยผมในเงงนสกยลดอลลารมสหรกฐ ดกงนกบนจยงมปความเสปพยงจากความผกนผวนของอกตราแลกเปลปพยนเงงนบาทกกบเงงนสกยล
ดอลลารมสหรกฐ
    อยมางไรกกดป ผผตถนอกรมธรรมมจะย กงคงไดตรกบเงงนจมายคนนตามเงนพอนไขเตกมจจานวนเมนพออยผมจนครบกจาหนดสกญญา เนนพองจากเงงนจมายคนนไมมมปความเสปพยงจากความผกนผวนของระดกบราคา
ดกชนป (Market Risk) และความเสปพยงจากอกตราแลกเปลปพยน
• ดกชนป GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER  มปการเขตาถยงการลงทยนในหลายประเทศทกพวโลก นจาโดย สหรกฐอเมรงกา ยยโรป ญปพปยม น และกลยมมประเทศเกงดใหมม  รวมถยงมป
  การกระจายความเสปพยงผมานการลงทยนในสงนทรกพยมหลายประเภท ประกอบดตวย ตราสารหนปบ  ตราสารทยน สงนทรกพยมทางเลนอก และสงนคตาโภคภกณฑม อยมางทองคจาและนจบามกน
 • ในกรณปทปพผผ ตค จานวณดกชนปอตางองง  GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER Index ไดตยกเลงกการคจานวณดกชนป บรงษกทขอสงวนสงทธงธ ในการจกดหาดกชนปใหมมมาทดแทนตาม
  ความเหมาะสม หากไมมสามารถหาดกชนปมาทดแทนไดต บรงษกทจะจมายเงงนสดโดยเรกวทปพสยดเทมาทปพจะกระทจาไดต
 • บรงษกทฯ มปนโยบายลงทยนในตราสารตามดกชนปอตางองงภายใน 45 วกน นกบจากวกนออกกรมธรรมมและมปนโยบายทปพจะคจานวณมผลคมาของดกชนปว กนสยดทตายภายใน 45 วกน 
  กมอนวกนครบกจาหนดสกญญาประกกนภกย

บมจ. เมมองไทยประกกนชมวลต
250 ถนนรกชดาภงเษก เขตหตวยขวาง กรยงเทพฯ  10310

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



โครงการเมมองไทย สมารรท ลลงคร 15/6 (Global)
(แบบประกกนภกย สะสมทรกพยร 615 มมเงลนปกนผล (Global))

หมายเหตค : • ดกชนป GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER Index ไดตรกบการจกดโครงสรตางโดย Goldman Sachs & Co. LLC และ
  ทาง Goldman Sachs เปก นเพปยงผผ ตจกดทจาดกชนป (Index sponsor) ไมมมปสมวนรมวมในการรกบผงดใดๆทปพเกงดขยบนกกบการขาย
  โครงการเมนองไทย สมารมท ลงงคม 15/6 (Global)
• โครงการเมนองไทย สมารมท ลงงคม 15/6 (Global) เปก นชนพอทางการตลาดของแบบประกกนภกย สะสมทรกพยม 615 มปเงงนปกนผล (Global)

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

ไมมมปการใหตค จาปรยกษาหรนอคจาแนะนจา: ทกบง Goldman, Sachs & Co., LLC และบรงษกทในเครนอแหมงใดของ Goldman, Sachs & Co., LLC
(รวมเรปยกวมา "Goldman Sachs") ไมมไดตใหตค จารกบรองหรนอคจารกบประกกนใด ๆ ไมมวมาอยมางชกดแจตงหรนอโดยปรงยาย หรนอไมมขอรกบผงดหรนอรกบผงดชอบใด ๆ 
(เว ตนแตมในกรณปการฉตอฉลทปพเกงดจากการกระทจาของ Goldman Sach) ตมอเจตาของผลงตภกณฑมใดทปพเชนพอมโยงกกบดกชนป หรนอตมอสาธารณชน เกปพยวกกบ (1) 
ความเหมาะสมของการลงทยนในหลกกทรกพยมโดยทกพวไป หรนอในดกชนปหรนอกองทยนอปทปเอฟอตางองง หรนอ (2) ความสามารถของดกชนปทปพจะสรตางผลตอบแทน
เปก นบวก ถตาทมานพงจารณาทปพจะไดตมาซยพ งผลงตภกณฑมใดทปพเชนพอมโยงกกบดกชนป ทมานควรคจาปรยกษาหารนอกกบทปพปรยกษาทางดตานบกญชป ภาษป การลงทยนและกฎหมาย
ของทมานกมอนทปพจะดจาเนงนการดกงกลมาว Goldman Sachs มงไดตกระทจาการในฐานะผผ ตใหตค จาปรยกษาหรนอผผ ตดผแลผลประโยชนม

กลยยทธมไมมไดตออกแบบโดยอตางองงความตตองการสมวนบยคคล: ดกชนปไดตรกบการจกดโครงสรตางโดย Goldman Sachs & Co. LLC 
และกจาหนดและคจานวณโดย Solactive AG ในฐานะตกวแทนการคจานวณ โดยไมมไดตค จานยงถยงผลงตภกณฑมใดทปพเชนพอมโยงกกบ
ดกชนป Goldman Sachs & Co. LLC ไมมมปภาระผผกพกนใดทปพจะตตองพงจารณาถยงความตตองการของบยคคลใดบยคคลหนยพงในการจกดโครงสรตางดกชนป
หรนอการแกตไขปรกบปรยงวงธปการของตน และ ตกวแทนการคจานวณไมมมปภาระผผกพกนใดทปพจะตตองพงจารณาถยงความตตองการของบยคคลใดบยคคลหนยพง

การคจานวณของกองทยนอปทปเอฟอตางองง: ระดกบของกองทยนรวมอปทปเอฟ (exchanged-trade funds) และผลงตภกณฑมอนพนทปพซนบอขายในตลาดหลกกทรกพยม
ซยพ งรวมอยผมในดกชนป ("กองทยนอปทปเอฟอตางองง") ไดตรกบการคจานวณและเผยแพรมโดยบยคคลทปพสาม และมงใชมโดย Goldman Sachs ดกงนกบน Goldman Sachs
ไมมขอรกบผงดทยกประการตมอความผงดพลาดใด ๆ ทปพกระทจาโดยบยคคลทปพสาม หรนอการละเวตนหรนอความลมาชตาในสมวนของบยคคลทปพสาม ในการคจานวณ
หรนอเผยแพรมระดกบของกองทยนอปทปเอฟอตางองงกองทยนใด

ขตอจจากกดและขตอยกเวตนความรกบผงด: Goldman Sachs ไมมไดตรกบประกกนคยณภาพ ความถผกตตอง และ/หรนอความสมบผรณมของดกชนป
หรนอขตอมผลใดทปพรวมอยผมในดกชนปหรนอทปพดกชนปอตางองงถยง  (รวมถยงการคจานวณใด ๆ ในระดกบของกองทยนอปทปเอฟอตางองงโดยบยคคลทปพสาม)
และ Goldman Sachs ไมมขอรกบผงดตมอบยคคลภายนอกใด ๆ สจาหรกบความสผญเสปยหรนอความเสปยหาย
ไมมวมาจะเปก นความสผญเสปยหรนอความเสปยหายทางตรง ความสผญเสปยหรนอความเสปยหายทางอตอม หรนอความสผญเสปยหรนอความเสปยหายทปพเปก นผลสนบเนนพอง
ซยพ งเกงดขยบนจาก (1) ความไมมถผกตตองหรนอความไมมสมบผรณมของดกชนป หรนอขตอมผลใดทปพรวมอยผมในดกชนปหรนอทปพดกชนปอตางองงถยง หรนอความลมาชตา
การขกดจกงหวะ ความผงดพลาด หรนอการละเวตนในดกชนป หรนอขตอมผลใดทปพรวมอยผมในดกชนปหรนอทปพดกชนปอตางองงถยง หรนอ (2) การตกดสงนใจหรนอการกระทจาการใด ๆ 
โดยบยคคลทปพสามโดยเชนพอถนอตามดกชนป หรนอขตอมผลใดทปพรวมอยผมในดกชนปหรนอทปพดกชนปอตางองงถยง

Goldman Sachs ไมมไดตใหตค จาแนะนจา คจารกบรอง หรนอคจารกบประกกนใด ๆ ไมมวมาอยมางชกดแจตงหรนอโดยปรงยาย เกปพยวกกบผลลกพธมซยพ งผผ ตถนอผลงตภกณฑม
ใดทปพเชนพอมโยงกกบดกชนป หรนอบยคคลหรนอนงตงบยคคลอนพนใด จะไดตรกบจากการใชตดกชนป หรนอขตอมผลใดทปพดกชนปอตางองงถยง

Goldman Sachs ไมมไดตใหตค จารกบรองหรนอคจารกบประกกนใด ๆ ไมมวมาอยมางชกดแจตงหรนอโดยปรงยาย และ Goldman Sachs ขอปฏงเสธอยมาง
ชกดแจตงซยพ งค จารกบรองและคจารกบประกกนทกบงปวงเกปพยวกกบความเหมาะสมในเชงงพาณงชยม หรนอความเหมาะสมเพนพอว กตถยประสงคมหรนอการใชตประโยชนม
เฉพาะอยมางหนยพงอยมางใด โดยเกปพยวขตองกกบดกชนป หรนอขตอมผลใดทปพรวมอยผมในดกชนปหรนอทปพดกชนปอตางองงถยง โดยไมมเปก นการจจากกดตมอขตอความใดทปพกลมาว
มาขตางตตน ไมมวมาในกรณปใดกกตาม Goldman Sachs ไมมมปความรกบผงดตมอความเสปยหายพงเศษ คมาเสปยหายเชงงลงโทษ ความเสปยหายทางอตอม
หรนอความเสปยหายทปพเปก นผลสนบเนนพอง (รวมถยงการสผญเสปยผลกจาไร) ถยงแมตวมาจะไดตรกบแจตงถยงความเปก นไปไดตทปพจะเกงดความเสปยหายนกบน

ขตอจจากกดความรกบ
ผงดเกปพยวกกบดกชนป

ขตอจจากกดความรกบ
ผงดเกปพยวกกบการ

ทดสอบยตอนหลกง 
(ขตอมผลจาก 
Factsheet)

มผลคมาของกองทยนอปทปเอเอฟทปพกระจายการลงทยนในทรกพยมสงนประเภทเดปยว (individual asset class specific ETFs) คนอผลตอบแทนรวม (total return)
 (กลมาวคนอ เงงนปกนผลของกองทยนอปทปเอฟถผกนจามาลงทยนใหมม) ขตอมผลผลตอบแทนรวมไดตรกบการคจานวณโดย Solactive AG ซยพ งว กนฐานคนอ 
[วกนทปพ 31 กรกฎาคม 2558] และครอบคลยมมผลคมาตกบงแตม [วกนทปพ 29 สงงหาคม 2551 ถยงว กนทปพ 15 พฤษภาคม 2559] ของ GS Momentum Builder®Multi-Asset
5S ER Index โดยเปก นไปตามการทดสอบยตอนหลกง  การทดสอบยตอนหลกงและขตอมผลการวงเคราะหมทางสถงตงอนพน ๆ  ทปพใหตโดยเกปพยวขตองกกบดกชนป ใชตวงธปการ
วงเคราะหมจจาลอง และสถานการณมสมมยตงตมาง  ๆ  เพนพอประเมงนวมามปผลลกพธมอยมางไรกมอนสภาพทปพเปก นจรงง โดยมปการปรกบคมา (normalized) 
ผลลกพธมเพนพอใหตกราฟแสดงการเปลปพยนแปลงเปก นอกตรารตอยละ (percentage change) ในกองทยนอปทปเอฟทปพกระจายการลงทยนในทรกพยมสงนประเภทเดปยว
และดกชนปโดยเปรปยบเทปยบกกบระดกบปง ด (closing level) ของกองทยนและดกชนป ณ [วกนทปพ 29 สงงหาคม 2551] ผลลกพธมทปพไดตจากขตอมผล "การทดสอบยตอนหลกง"
ไมมควรถนอวมาเปก นตกวบมงชปบผลตอบแทนทปพแทตจรงงซยพ งอาจไดตรกบจากการลงทยน หรนอการเขตามปสมวนรมวมในตราสารการเงงนหรนอธยรกรรมทปพอตางองงดกชนป

ทกบง Solactive AG และ Goldman Sachs มงไดตใหตค จารกบรองหรนอคจารกบประกกนวมาผลงตภกณฑมทปพเชนพอมโยงกกบดกชนปจะมปผลการดจาเนงนงานในอนาคต
หรนอมปผลการดจาเนงนงานในอดปตทปพสอดคลตองกกบขตอมผลเหลมานปบ  ระดกบในอดปตทปพเปก นสมมยตงฐานซยพ งแสดงอยผมในเอกสารนปบ  ย กงไมมไดตรกบการตรวจสอบ 
โดยบยคคลทปพสามทปพเปก นองสระ และระดกบในอดปตทปพเปก นสมมยตงฐานดกงกลมาวมปขตอจจากกดทปพแฝงอยผม สถานการณมจจาลอง เทคนงค รผปแบบหรนอสมมยตงฐานอนพน ๆ
อาจใหตผลลกพธมทปพแตกตมางไปอยมางมปนกยสจาคกญ และพงสผจนมวมามปความเหมาะสมกวมา ผลลกพธมทปพเกงดขยบนจรงงจะแตกตมางจากผลลกพธมจจาลองทปพ 
แสดงอยผมในเอกสารนปบ  ซยพ งความแตกตมางนกบนอาจมปนกยสจาคกญ

บมจ. เมมองไทยประกกนชมวลต
250 ถนนรกชดาภงเษก เขตหตวยขวาง กรยงเทพฯ  10310

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



ขอควรทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนประกันชีวิต
ในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

 การเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ ไดมอบหมายใหตัวแทนประกันชีวิต(“ตัวแทนฯ”) ทำหนาที่ในการเสนอขาย
รวบรวมขอมูลสวนบุคคล และขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพความพิการ ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ประวัติ
อาชญากรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอ่ืนๆ (“ขอมูลสวนบุคคล”) ของทาน ผูเยาวและ/หรือบุคคลในครอบครัวในการขอเอาประกันชีวิตตลอดจนทำหนาท่ี
ใหบริการอันเกี่ยวเนื่องกับกรมธรรมประกันชีวิตของทาน และ/หรือผูเยาว ดังนั้น การสรางความเขาใจแกทานเกี่ยวกับการทำหนาที่ของตัวแทนฯ ในการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลของทาน จึงเปนเรื่องที่สำคัญสำหรับบริษัทฯ โดยขอใหทานศึกษาและทำความเขาใจขอควรทราบเกี่ยวกับการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลดังมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
 1. ตัวแทนฯ จะเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดไวเทานั้น
 2. ตัวแทนฯ จะรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน ผูเยาวและ/หรือบุคคลในครอบครัว ที่ไดใหไวในขั้นตอนของการขอเอาประกันชีวิต ขอมูลฯ
     ท่ีกรอกในใบคำขอเอาประกันชีวิต เอกสารประกอบการเสนอขาย แบบฟอรมของบริษัทฯ ตลอดจนเอกสารประกอบการพิจารณารับประกัน
     ที่เกี่ยวของ ทั้งในรูปแบบของกระดาษอิเล็กทรอนิกสและไฟลเสียงตามหลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดไวเทานั้น
 3. บริษัทฯ ไมอนุญาตใหตัวแทนฯ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานผูเยาว และ/หรือบุคคลในครอบครัว ที่ใหไวตามขอ 2. แกบุคคลหรือ
     นิติบุคคลอื่นใด ในทุก ๆ  กรณีและตัวแทนฯ จะตองนำสงขอมูลสวนบุคคลของทาน ผูเยาวและ/หรือบุคคลในครอบครัว ใหแกบริษัทฯ
     ตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดไวเทานั้น

 ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใชและเปดเผยขอมูลสวนบุคคลดังกลาวจะเปนไปตามนโยบายความเปนสวนตัววาดวยขอมูลสวนบุคคลของผูขอเอา
ประกันภัย/ผูเอาประกันภัยที่แนบกับความยินยอมฉบับนี้และนโยบายความเปนสวนตัวของบริษัทซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงศึกษา
สิทธิในการขอยกเลิกความยินยอมจากประกาศหรือเว็บไซตของบริษัท ไดที่ https://www.muangthai.co.th/th/privacy-policy

 ขาพเจาไดรับทราบนโยบายความเปนสวนตัวดังกลาวแลว และยินยอมใหบริษัทฯ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลและขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับ
เชื้อชาติ ศาสนา ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพความพิการ ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลชีวภาพหรือขอมูลอื่นๆ (“ขอมูล
สวนบุคคล”) ของขาพเจา ผูเยาวและ/หรือบุคคลในครอบครัวที่ไดใหไวในขั้นตอนของการขอเอาประกันชีวิตแกตัวแทนประกันชีวิต ตามความจำเปน
เพ่ือใหคำแนะนำ นำเสนอกรมธรรมฯ อำนวยความสะดวกในการกรอกและนำสงใบคำขอเอาประกันภัย การพิจารณารับประกันภัยการสงมอบกรมธรรม
ประกันภัยและการเรียกรองเงินผลประโยชนหรือคาสินไหมทดแทนตามความคุมครองของกรมธรรมทั้งในรูปแบบของกระดาษ อิเล็กทรอนิกสและ
ไฟลเสียง ทั้งนี้ การที่ขาพเจาลงนามดานลางนี้ ถือวาขาพเจาไดใหความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใชและเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามที่ไดระบุไวขางตน

ลงชื่อ ......................................................
       (......................................................)
         ผูขอเอาประกันภัย/ผูเอาประกันภัย
วันที่...........................................................

ลงชื่อ ......................................................
       (......................................................)
บิดา/มารดา/ผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมาย
วันที่.............................................................

สแกนเพ่ืออาน
“นโยบายความเปนสวนตัว” 

การใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูล


