
โครงการเมืองไทย สมารท ลิงค 15/6 (Global)
เพิ่มโอกาสลงทุนในระดับสากล เพื่อสรางผลตอบแทนที่มากกวา
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เลือกลงทุนในสินทรัพยทั่วโลกที่มีศักยภาพสูง
ผานประกันชีวิตใน โครงการเมืองไทย สมารท ลิงค 15/6 (Global)
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เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกวา
พรอมการันตีผลประโยชนแนนอนระหวางสัญญา

ใหคุณมั่นใจไดในทุกสภาวะเศรษฐกิจ
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โครงการนี้ดีอยางไร ?
เพิ่มโอกาสลงทุนในระดับสากล

เพื่อสรางผลตอบแทนที่มากกวา
ประกันชีวิตรูปแบบใหมที่ไมไดกำหนดอัตราผลตอบแทน

เหมือนประกันชีวิตเดิมๆ แตมีโอกาสรับผลตอบแทน
จากการลงทุนไดอยางเต็มที่( Upside gain)

ผานดัชนี GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER

ใหการลงทุนเปนเรื่องงาย
ไมตองบริหารพอรตเองใหยุงยาก มือใหมก็ลงทุนได

ลดหยอนภาษีได
ใชสิทธิหักลดหยอนภาษีได สูงสุดไมเกิน 100,000 บาท

(2)

การันตีผลประโยชน
- การันตีเงินคืนระหวางสัญญา

รับเงินคืนทุกๆ 2 ปกรมธรรม ปละ 5%
(1)

 รวมผลประโยชน 35%
(1) 

- การันตีเบี้ยประกันที่จายไมสูญหาย
เมื่อครบกำหนดสัญญาไดรับเงินกอน 600%

(1)

ใหความคุมครองชีวิตตลอดสัญญา
รับความคุมครองชีวิตเพิ่มขึ้นเปนขั้นบันไดสูงสุด 660%

(1) 

ไมตองตรวจ และไมตองตอบคำถามสุขภาพ(3)

หมายเหตุ : โครงการเมืองไทย สมารท ลิงค 15/6 (Global) เปนชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย
สะสมทรัพย 615 มีเงินปนผล (Global)
(1) เปน % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย
(2) เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหยอนภาษีได ทั้งนี้หลักเกณฑเปนไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
(3) การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทฯ
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ทำไมตองดัชนี GS Momentum Builder®
Multi-Asset 5S ER?

พัฒนาและบริหารจัดการโดย Goldman Sachs 
ซึ่งเปนหนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญที่สุดในสหรัฐอเมริกา ที่มีความนาเชื่อถือระดับโลก 
จากประสบการณที่มีมากกวา 150 ป

สิทธิพิเศษในการเขาถึงการลงทุนระดับสากล

โอกาสเขาถึงการลงทุนในหลายประเทศทั่วโลก
เชน สหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุน และกลุมประเทศกำลังพัฒนา เพื่อเพิ่มโอกาสในการสราง
ผลตอบแทนที่มากกวา 

มีการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพยหลากหลายประเภท
ทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุน สินทรัพยทางเลือก และสินคาโภคภัณฑอยางทองคำและน้ำมัน
เพื่อลดความผันผวนและกระจายความเสี่ยง (Diversification)

มีกลไกปรับสัดสวนการลงทุน
ในแตละสินทรัพยเปนประจำทุกวันตามสภาวะตลาด เพื่อสรางผลตอบแทนสูงสุด
ภายใตระดับความเสี่ยงที่กำหนด



ผลการดำเนินงานของดัชนี GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER เทียบกับ ตราสารหนี้สหรัฐฯ และหุนโลก
ระหวางวันที่ 29 ส.ค. 2008 –  4 ม.ค. 2021(3)
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GS Momentum
Builder®

Multi-Asset 5S ER  Index
ตราสารหน้ีสหรัฐฯ(1) หุนโลก(2)

ผลตอบแทนเฉล่ียตอป

ความผันผวนเฉล่ีย

ผลตอบแทนตอหนวยความเส่ียง

4.27%

5.25%

0.81

4.30%

4.05%

1.06

8.83%

22.83%

0.39

     เหมาะสำหรับการลงทุนในระยะยาว จากผลการดำเนินงานในอดีตที่
สม่ำเสมอและมีความผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุนโลก (Global Equities)

    “ดัชนี GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER 
เปนดัชนีท่ีเหมาะสําหรับผูท่ีมีเปาหมายการลงทุนระยะยาว 
จากกลยุทธกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย สงผล 
ใหผลการดําเนินงานของดัชนีมีความสม่ําเสมอท่ี 4.27% ตอป 
แมวาจะใหผลตอบแทนนอยกวาหุนโลก แตมีความผันผวนท่ี
ต่ํากวาหุนโลกมากและใหผลตอบแทนท่ีดีกวาตราสารหน้ี สหรัฐฯ 
แตมีความผันผวนสูงกวาเล็กนอย”

หมายเหตุ : 
(1) ตราสารหนี้สหรัฐฯ หมายถึง iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG Us Equity)
(2) หุนโลก หมายถึง iShares MSCI ACWI ETF (ACWI US Equity)
(3) ผลการดำเนินของดัชนี เกิดจากการทดสอบยอนหลังระหวางวันที่ 29 ส.ค. 51 ถึง 15 พ.ค. 59 และผลการดำเนินงานจริง
ระหวางวันที่ 16 พ.ค. 59 ถึง 4 ม.ค. 64 ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีตไมไดเปนตัวชี้วัดถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาไดที่ 
https://www.solactive.com/downloads/GSMBMA5S_Factsheet.pdf 
หรือ สแกน QR  นี้ 



ผูที่ไมมีเวลาติดตามสภาวะตลาด
ไมเชี่ยวชาญเรื่องการจับจังหวะลงทุน

จึงตองการผูชวยบริหารเงินลงทุน

ผูที่ตองการหลักประกันใหกับครอบครัว
ยามเกิดเหตุการณไมคาดฝน

ซึ่งทายาทจะไดรับประโยชนทางภาษี

ผูที่มองหาแหลงลงทุนที่ใหผลตอบแทนคุมคา
และมีการการันตีวาเบี้ยประกันที่จายไมสูญหายเมื่ออยูครบกำหนดสัญญา 

ผูที่อยากเริ่มตนลงทุน
และตองการรับความเสี่ยงต่ำ

ผูที่ตองการใชสิทธิลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

โครงการนี้เหมาะกับใคร?
6
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 หมายเหตุ:  - คา PR (Participation rate) ท่ีใชคำนวณเงินปนผลเม่ือครบกำหนดสัญญา ใชอัตราท่ี 40%
                  - อัตราเบ้ียประกันภัยท่ีแสดงน้ี คำนวณจากอัตราเบ้ียประกันภัยมาตรฐาน สำหรับกรณีรับประกันภัยท่ีต่ำกวามาตรฐานอันเน่ืองจากสุขภาพบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเบ้ียประกันภัยเพ่ิมเติมภายหลัง (ถามี)
(1) ผลประโยชนและความคุมครองเปน % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเร่ิมมีผลคุมครองตามกรมธรรม และในกรณีท่ีระบุจำนวนเงินผลประโยชนและความคุมครองไมถูกตองใหยึดตาม % ท่ีกำหนด
(2) เงินปนผลจะจายกรณีท่ีผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยูครบสัญญาเทาน้ัน ท้ังน้ี บริษัทฯ ไมการันตีจำนวนเงินปนผลเม่ือครบกำหนดสัญญา (จำนวนท่ีแสดงในตารางดานลางน้ีเปนเพียงตัวเลขท่ีไดจากการคำนวณตาม
      "สูตรการคำนวณเงินปนผลเม่ือครบกำหนดสัญญา" เทาน้ัน)
(3) ความคุมครองชีวิตเปน % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเร่ิมมีผลคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยตามตารางดานบน หรือเงินคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัยในขณะน้ัน (แลวแตจำนวนใดจะมากกวา)
(4) เงินคาเวนคืนกรมธรรมในตารางเปนตัวเลขกอนหักหน้ีสินใดๆตามกรมธรรมท่ีคางชำระอยู (ถามี)
(5) เม่ือครบกำหนดสัญญา ณ ส้ินปกรมธรรมท่ี 15 ผูเอาประกันภัยมีโอกาสรับเงินปนผลเม่ือครบกำหนดสัญญาตามสูตรการคำนวณ ในหนาถัดไป

ผลประโยชนของโครงการเมืองไทย สมารท ลิงค 15/6 (Global) 

ตัวอยางสำหรับผูเอาประกันภัย เพศชาย อายุ 40 ป สุขภาพแข็งแรง จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท

ปกรมธรรมท่ี
เบ้ียประกันภัยตอป

(ไมรวมสัญญาเพ่ิมเติม)
ณ ตนปกรมธรรม

%
(1)

จำนวนเงิน (บาท) %
(1)

จำนวนเงิน (บาท)

ผลประโยชน
ในขณะท่ีผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยู

(ณ ส้ินปกรมธรรม)

ความคุมครองชีวิต
(ระหวางปกรมธรรม)

(3)
เงินคาเวนคืน

กรมธรรมประกันภัย
(4)

(ณ ส้ินปกรมธรรม)

1 967,000

2

3

4

5

6

7

8

9 -

-10

11

12

13

14

15

967,000

967,000

967,000

967,000

967,000

-

-

-

-

-

-

-

-

600%

-

5%

5%

5%

-

5%

-

5%

-

5%

-

5%

-

-

-

6,000,000

50,000

50,000

50,000

-

50,000

-

50,000

-

50,000

-

50,000

660%

660%

110%

220%

330%

440%

550%

660%

660%

660%

6,600,000

6,600,000

660% 6,600,000

660% 6,600,000

660% 6,600,000

660% 6,600,000

660% 6,600,000

1,100,000

2,200,000

3,300,000

4,400,000

5,500,000

6,600,000

6,600,000

6,600,000

5,170,000

5,274,000

5,430,000

5,542,000

5,706,000

5,826,000

6,000,000

215,000

732,000

1,826,000

2,768,000

3,941,000

4,783,000

4,925,000

5,021,000

6,350,000รวมท้ังส้ิน 5,802,000 635%

ส้ินปกรมธรรมท่ี

เงินจายคืน(1)

ชำระเบ้ียประกันภัย
ณ ตนปกรมธรรม

6 150 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14

110% 220% 330%
440%

550%
660%

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
เงินครบ

กำหนดสัญญา

600%
(1)

เงินปนผล

เมื่อครบสัญญา

(ถามี)
(2)

ระยะเวลาเอาประกัยภัย 15 ป
ระยะชำระเบ้ียประกันภัย 6 ป

ความคุมครองชีวิต(3)

0(2) 6,350,000.00 
ตัวอยางท่ี 1) ในกรณีท่ีสมมติใหดัชนีอางอิงมีผลตอบแทน
จากการลงทุนเฉล่ีย -1.00% ตอป

(5)

ผลประโยชนรวมในขณะท่ีผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยู
(ณ ส้ินปกรมธรรม) + เงินปนผล (ถามี)

ตัวอยาง เงินปนผลเม่ือครบสัญญา
(จำนวนเงินปนผลข้ึนอยูกับผลตอบแทนจากการลงทุน)

1,330,019.33(2) 7,680,019.33
ตัวอยางท่ี 2) ในกรณีท่ีสมมติใหดัชนีอางอิงมีผลตอบแทน
จากการลงทุนเฉล่ีย 3.00% ตอป

(5)

2,569,235.02(2) 8,919,235.02
ตัวอยางท่ี 3) ในกรณีท่ีสมมติใหดัชนีอางอิงมีผลตอบแทน
จากการลงทุนเฉล่ีย 5.00% ตอป

(5)
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ผลประโยชนตลอดสัญญาท่ีผูเอาประกันภัยจะไดรับ
จะข้ึนอยูกับผลการดำเนินงานของดัชนีท่ีเกิดข้ึนในอนาคต

สูตรการคำนวณเงินปนผลเม่ือครบกำหนดสัญญา :

ตัวอยาง           6,000,000×     ×40%× Max 0, 168.83

108.63 -100%   = 1,330,019.3330
30

PR (Participation rate) คือ อัตราการมีสวนรวมในผลตอบแทนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของดัชนี ณ วันเร่ิมตนกับวันท่ีส้ินสุดสัญญา ซ่ึงเทากับ 40%
Max(0, ระดับดัชนีของวันคำนวณมูลคาวันสุดทาย/ระดับดัชนีของวันคำนวณมูลคาวันแรก – 100%) คือ การเปล่ียนแปลงของระดับดัชนีเทียบระหวางวันคำนวนมูลคา
วันสุดทายกับวันแรก โดยการเปล่ียนแปลงจะมีคาไมต่ำกวาศูนย
ตัวอยาง ระดับดัชนีของวันคำนวณมูลคาวันแรก = 108.63
ตัวอยาง ระดับดัชนีของวันคำนวณมูลคาวันสุดทาย (เปนระดับดัชนีที่อยูบนสมมติฐานวาไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยที่ -1.00%, 3.00%, 5.00% ตอป)
             -1.00% = 93.51        3.00% = 168.83        5.00% = 224.92
ตัวอยาง อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันคำนวณมูลคาวันแรก = 30 บาท ตอ 1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
ตัวอยาง อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันคำนวณมูลคาวันสุดทาย = 30 บาท ตอ 1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ : เน่ืองจากดัชนี GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER  มีการคำนวณในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ บริษัทฯ จะทำการแปลงผลการดำเนินงานใหเปนสกุลเงินไทยบาท ตามอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินตางประเทศในวันคำนวณมูลคาระดับดัชนีวันแรก
กับวันสุดทาย โดยอัตราแลกเปล่ียนท่ีใชในการทำธุรกรรมรับจายเงินตามกรมธรรมฉบับน้ีจะอางอิงอัตราซ้ือ และ/หรืออัตรารับซ้ือคืนแลวแตกรณี ณ วันเวลาท่ีบริษัทดำเนินการแลกเปล่ียนเงินตรา บริษัทจะใชอัตราแลกเปล่ียนท่ีดีท่ีสุดเปรียบเทียบ 3 ธนาคาร ไดแก
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ท้ังน้ี บริษัทอาจพิจารณาเปล่ียนเปนธนาคารอ่ืนไดในกรณีท่ีธนาคารอ่ืนใหอัตราแลกเปล่ียนท่ีดีกวา และทานสามารถดูประมาณการเงินปนผลเม่ือครบกำหนดสัญญา
ของผลิตภัณฑไดท่ี www.muangthai.co.th/NAV

จำนวนเบ้ียประกันภัยรวมตลอดสัญญา
กอนหักสวนลดคาเบ้ียประกันภัย (ถามี) ระดับดัชนีของวันคำนวณมูลคาวันแรก

ระดับดัชนีของวันคำนวณมูลคาวันสุดทาย
- 100%อัตราแลกเปล่ียน ณ วันคำนวณมูลคาวันแรก

อัตราแลกเปล่ียน ณ วันคำนวณมูลคาวันสุดทาย
×PR×Max 0,×

ตัวอยางในกรณีท่ีสมมติใหดัชนีอางอิงมีผลตอบแทนจากการลงทุนเฉล่ีย 3.00% ตอป
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เง่ือนไขการรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัยข้ันต่ำ

การชำระเบ้ียประกันภัย

30 วัน – 70 ป

20,000 บาท

สามารถชำระเบ้ียดวยบัตรเครดิตได

คำเตือนท่ีสำคัญ / สาระสำคัญเก่ียวกับตราสารท่ีลงทุน
- ในกรณีที่ผูคำนวณดัชนีอางอิง GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER ที่ใชในการคำนวณเงินปนผลตามหลักเกณฑของบริษัท
  ไดยกเลิกการคำนวณดัชนีระหวางสัญญา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาดัชนีใหมมาทดแทนตามความเหมาะสม หากไมสามารถหาดัชนีมา
  ทดแทนไดจะทำการชำระเปนเงินสดแทน โดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทำได
- บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในดัชนีอางอิงภายใน 45 วัน นับจากวันออกกรมธรรมและจะคำนวณมูลคาของดัชนี วันสุดทายภายใน 45 วัน กอน
  วันครบสัญญาประกันภัย
- เงินปนผลที่คำนวณจาก GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER Index มีความเสี่ยง ดังนี้
  1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราะดับราคาดัชนี (Market Risk) ดังนั้นบริษัทฯ จึงไมการันตีจำนวนเงินปนผลเมื่อครบกำหนดสัญญา
  2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากเปนดัชนีที่ลงทุนอยูในเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ อยางไรก็ดี ผูถือกรมธรรมจะยังคงไดรับเงินจายคืนตามเงื่อนไขเต็มจำนวนเมื่ออยูจนครบกำหนด
สัญญา เนื่องจากเงินจายคืนไมมีความเสี่ยงจากความผันผวนของระดับราคาดัชนี (Market Risk) และ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครอง เงื่อนไข และความเสี่ยงกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

หมายเหตุ: 
• โครงการเมืองไทย สมารท ลิงค 15/6 (Global) เปนชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย สะสมทรัพย 615 มีเงินปนผล (Global)
• เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
  ภาษีเงินได ฉบับที่ 172

กรณีท่ีบริษัทฯ จะไมคุมครอง

ความสมบูรณของสัญญาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

20,000 - 99,999

100,000 - 499,999

อัตราเบ้ียประกันภัยรายป
ตอจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

1,000

984

500,000 - 999,999 979

1,000,000 ข้ึนไป 967

อัตราเบ้ียประกันภัย

ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยรูอยูแลว และแถลงขอความอันเปนเท็จ หรือรูอยูแลวในขอความจริงใด  แตไมเปดเผยขอความจริงนั้น ใหบริษัทฯทราบใน
ขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถาบริษัทฯ ทราบขอความจริงนั้นๆ แลว อาจจูงใจบริษัทฯ ใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือใหบอกปดไมยอมทำสัญญา 
สัญญาประกันภัยจะตกเปนโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกลางสัญญา และไมจายเงินตามกรมธรรมความรับผิดของบริษัทฯ 
จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ไดชำระใหแกบริษัทฯ แลวทั้งหมดเทานั้น

1. กรณีผูเอาประกันภัยฆาตัวตายดวยใจสมัครภายใน 1 ป นับแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามกรมธรรม หรือตามการตออายุหรือตามการกลับคืนสู
    สถานะเดิมของกรมธรรมครั้งสุดทาย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติใหเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในสวนของจำนวนเงินเอาประกันภัย
    ที่เพิ่มขึ้นเทานั้น
2. กรณีผูเอาประกันภัยถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา 
3. กรณีผูเอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไมถูกตองแทจริง และบริษัทฯ พิสูจนไดวาในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกตองแทจริงอยูนอก
    จำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางคาปกติของบริษัทฯ
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ขอจำกัดความรับผิดเก่ียวกับดัชนี

ขอจำกัดความรับผิดเก่ียวกับการทดสอบยอนหลัง 

เคร่ืองหมายการคา: "GS Momentum Builder®Multi-Asset 5S ER Index" เปนเคร่ืองหมายการคาของ Goldman, Sachs & Co., LLC
ไมมีการใหคำปรึกษาหรือคำแนะนำ: ทั้ง Goldman, Sachs & Co., LLC และบริษัทในเครือแหงใดของ Goldman, Sachs & Co., LLC
(รวมเรียกวา "Goldman Sachs") ไมไดใหคำรับรองหรือคำรับประกันใด ๆ ไมวาอยางชัดแจงหรือโดยปริยาย หรือไมขอรับผิดหรือรับผิดชอบใดๆ
(เวนแตในกรณีการฉอฉล ที่เกิดจากการกระทำของ Goldman Sachs) ตอเจาของผลิตภัณฑใดที่เชื่อมโยงกับดัชนี หรือตอสาธารณชน 
เกี่ยวกับ (1) ความเหมาะสมของการลงทุนในหลักทรัพยโดยทั่วไป หรือในดัชนีหรือกองทุนอีทีเอฟอางอิง หรือ (2) ความสามารถของดัชนีที่จะ
สรางผลตอบแทนเปนบวก ถาทานพิจารณาที่จะไดมาซึ่งผลิตภัณฑใดที่เชื่อมโยงกับดัชนี ทานควรปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาทางดานบัญชี ภาษี
การลงทุน และกฎหมายของทานกอนที่จะดำเนินการดังกลาว Goldman Sachs มิไดกระทำการในฐานะผูใหคำปรึกษาหรือผูดูแลผลประโยชน
การคำนวณของกองทุนอีทีเอฟอางอิง: ระดับของกองทุนรวมอีทีเอฟ (exchanged-trade funds) และผลิตภัณฑอ่ืนท่ีซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย
ซึ่งรวมอยูในดัชนี ("กองทุนอีทีเอฟอางอิง") ไดรับการคำนวณและเผยแพรโดยบุคคลที่สาม และมิใชโดย Goldman Sachs ดังนั้น Goldman
Sachs ไมขอรับผิดทุกประการตอความผิดพลาดใด ๆ ที่กระทำโดยบุคคลที่สาม หรือการละเวนหรือความลาชาในสวนของบุคคลที่สาม ในการ
คำนวณหรือเผยแพรระดับของกองทุนอีทีเอฟอางอิงกองทุนใด
กลยุทธไมไดออกแบบโดยอางอิงความตองการสวนบุคคล: ดัชนีไดรับการจัดโครงสรางโดย Goldman Sachs & Co. LLC และกำหนดและ
คำนวณโดย Solactive AG ในฐานะตัวแทนการคำนวณ โดยไมไดคำนึงถึงผลิตภัณฑใดที่เชื่อมโยงกับดัชนี Goldman Sachs & Co. LLC
ไมมีภาระผูกพันใดท่ีจะตองพิจารณาถึงความตองการของบุคคลใดบุคคลหน่ึงในการจัดโครงสรางดัชนี หรือการแกไขปรับปรุงวิธีการของตน และ
ตัวแทนการคำนวณไมมีภาระผูกพันใดที่จะตองพิจารณาถึงความตองการของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการกำหนดและคำนวณดัชนี
ขอจำกัดและขอยกเวนความรับผิด: Goldman Sachs ไมไดรับประกันคุณภาพ ความถูกตอง และ/หรือความสมบูรณของดัชนี หรือขอมูลใดที่
รวมอยูในดัชนีหรือที่ดัชนีอางอิงถึง (รวมถึงการคำนวณใดๆในระดับของกองทุนอีทีเอฟที่อางอิงโดยบุคคลที่สาม) และ Goldman Sach
ไมขอรับผิดตอบุคคลภายนอกใด ๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย ไมวาจะเปนความสูญเสียหรือความเสียหายทางตรง ความสูญเสีย
หรือความเสียหายทางออม หรือความสูญเสียหรือความเสียหายที่เปนผลสืบเนื่อง ซ่ึงเกิดข้ึนจาก (1) ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณของ
ดัชนีหรือขอมูลใดท่ีรวมอยูในดัชนีหรือท่ีดัชนีอางอิงถึง หรือความลาชา การขัดจังหวะ ความผิดพลาด หรือการละเวนในดัชนี หรือขอมูลใดที่รวม
อยูในดัชนีหรือที่ดัชนีอางอิงถึง หรือ (2) การตัดสินใจหรือการกระทำการใด ๆ โดยบุคคลที่สามโดยเชื่อถือตามดัชนี หรือขอมูลใดที่รวมอยูใน
ดัชนีหรือที่ดัชนีอางอิงถึง
 
Goldman Sachs ไมไดใหคำแนะนำ คำรับรอง หรือคำรับประกันใด ๆ ไมวาอยางชัดแจงหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับผลลัพธซึ่งผูถือผลิตภัณฑใด
ที่เชื่อมโยงกับดัชนี หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด จะไดรับจากการใชดัชนี หรือขอมูลใดที่ดัชนีอางอิงถึง
 Goldman Sachs ไมไดใหคำรับรองหรือคำรับประกันใด ๆ ไมวาอยางชัดแจงหรือโดยปริยาย และ Goldman Sachs ขอปฏิเสธอยางชัดแจงซ่ึง
คำรับรองและคำรับประกันทั้งปวงเกี่ยวกับความเหมาะสมในเชิงพาณิชย หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงคหรือการใชประโยชนเฉพาะอยาง
หนึ่งอยางใด โดยเกี่ยวของกับดัชนี หรือขอมูลใดที่รวมอยูในดัชนีหรือที่ดัชนีอางอิงถึง โดยไมเปนการจำกัดตอขอความใดที่กลาวมาขางตน ไมวา
ในกรณีใดก็ตาม Goldman Sachs ไมมีความรับผิดตอความเสียหายพิเศษ คาเสียหายเชิงลงโทษ ความเสียหายทางออม หรือความเสียหายที่
เปนผลสืบเนื่อง (รวมถึงการสูญเสียผลกำไร) ถึงแมวาจะไดรับแจงถึงความเปนไปไดที่จะเกิดความเสียหายนั้น

Goldman ไมไดเปนผูนำเสนอผลิตภัณฑ โครงการเมืองไทย สมารท ลิงค 15/6 (Global) ตอทาน และไมมีความรับผิดใด ๆ เกี่ยวกับการนำ
เสนอผลิตภัณฑดังกลาวตอทานแตอยางใด นอกจากนี้ Goldman Sachs ไมมีความสัมพันธทางสัญญากับทานในฐานะผูถือกรมธรรม โดย
บริษัทฯ (ไมใช Goldman Sachs) เปนผูรับความเสี่ยงตาง ๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยและมีหนาที่ตามสัญญากับทานโดยตรง และเอกสาร
ทางการตลาดตาง ๆ ไดจัดเตรียมโดยบริษัทฯ ตามขอมูลที่ไดรับจาก Goldman Sachs ในสวนที่เกี่ยวกับดัชนี ซึ่งทั้ง Goldman Sachs และ
ตัวแทน กรรมการ ลูกจาง และพนักงานของ Goldman Sachs ไมไดใหคำรับรองหรือรับประกัน (ไมวาโดยตรงหรือโดยปริยาย) ในความ
สมบูรณหรือความถูกตองของขอมูล และไมมีความรับผิดหรือตองรับผิดชอบตอความผิดพลาด การละเลย การใหขอมูลผิด และ/หรือขอมูล
ที่บิดเบือนใด ๆ ที่อยูในเอกสารนี้หรือการที่บริษัทฯ ไมปฏิบัติหนาที่ของตนในการเปดเผยขอมูลตามกฎหมายทองถิ่น

มูลคาของกองทุนอีทีเอฟท่ีกระจายการลงทุนในทรัพยสินประเภทเดียว (individual asset class specific ETFs) คือผลตอบแทนรวม(total
return) (กลาวคือ เงินปนผลของกองทุนอีทีเอฟถูกนำมาลงทุนใหม) ขอมูลผลตอบแทนรวมไดรับการคำนวณโดย Solactive AG ซึ่งวันฐาน
คือ [วันท่ี 31 กรกฎาคม 2558] และครอบคลุมมูลคาต้ังแต [วันท่ี 29 สิงหาคม 2551 ถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2559] ของ GS Momentum
Builder®Multi-Asset 5S ER Index โดยเปนไปตามการทดสอบยอนหลัง การทดสอบยอนหลังและขอมูลการวิเคราะหทางสถิติอื่น ๆ ที่ให
โดยเกี่ยวของกับดัชนี ใชวิธีการวิเคราะหจำลองและสถานการณสมมติิตาง  ๆ เพื่อประเมินวามีผลลัพธอยางไรกอนสภาพที่เปนจริงโดยมีการ
ปรับคา (normalized) ผลลัพธเพ่ือใหกราฟแสดงการเปล่ียนแปลงเปนอัตรารอยละ (percentage change) ในกองทุนอีทีเอฟที่กระจายการ
ลงทุนในทรัพยสินประเภทเดียวและดัชนี โดยเปรียบเทียบกับระดับปด (closing level) ของกองทุนและดัชนี ณ [วันที่ 29 สิงหาคม 2551]
ผลลัพธที่ไดจากขอมูล "การทดสอบยอนหลัง" ไมควรถือวาเปนตัวบงชี้ผลตอบแทนที่แทจริงซึ่งอาจไดรับจากการลงทุน หรือการเขามีสวนรวม
ในตราสารการเงินหรือธุรกรรมที่อางอิงดัชนี
 
ทั้ง Solactive AG และ Goldman Sachs มิไดใหคำรับรองหรือคำรับประกันวาผลิตภัณฑที่เชื่อมโยงกับดัชนีจะมีผลการดำเนินงานในอนาคต
หรือมีผลการดำเนินงานในอดีตที่สอดคลองกับขอมูลเหลานี้ ระดับในอดีตที่เปนสมมติฐานซึ่งแสดงอยูในเอกสารนี้ ยังไมไดรับการตรวจสอบ
โดยบุคคลที่สามที่เปนอิสระ และระดับในอดีตที่เปนสมมติฐานดังกลาวมีขอจำกัดที่แฝงอยู สถานการณจำลอง เทคนิค รูปแบบหรือสมมติฐาน
อื่น ๆ อาจใหผลลัพธที่แตกตางไปอยางมีนัยสำคัญ และพิสูจนวามีความเหมาะสมกวา  ผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงจะแตกตางจากผลลัพธจำลองที่
แสดงอยูในเอกสารนี้ ซึ่งความแตกตางนั้นอาจมีนัยสำคัญ
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