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About Us

“We are the premier personal and professional
investment advisor”
We recommend and execute investment strategies tailoring to the
needs and risk appetite of our clients. We work with many asset
managers and financial servicers offering investment products and funds
managed by reputable asset managers domestically and internationally.
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About our Management
Pol.Gen. Dr. Chidchai Vanasatidya

Mr. Chaiwat Atsawintarangkun, CPA

Mr. Kasemsit Pathomsak

Dr. Thamnoon Ananthothai

Mr. Chirayu Assanuvong

Ms. Sriwan Sethiwan

Dr. Kraisorn Chansiri
Chairman
Mr. Thanutum Kiatphaibool

Mrs. Vijitra Sudtikitpisan

Ms. Chanya Rattanaprapakul

Mr. Thanomphong Pathomsak
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Our Executives

Mr. Kasemsit Pathomsak

Dr. Thamnoon Ananthothai
Executive Director

Executive Chairman and Group CEO

Mr. Thanomphong Pathomsak
Executive Director

Ms. Chanya Rattanaprapakul
Executive Director and Group COO and
MD of Merchant Partners Securities PLC.

Mrs. Vijitra Sudtikitpisan
Executive Director and CEO of
Merchant Partners Asset Management
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Our Services
Private Wealth Services
Private Fund Management Services

Mutual Fund Agent Services
Securities Services
Underwriting Services
Investment Banking Services
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Our Discretionary Portfolio
Infinite Investment Opportunities to Cater the Unique Need
“Designed to Provide Long-Term Capital Growth

Domestic
Equity Fund

•
•
•
•
•

Small Mid Cap
Power Beta
All Cap
High Growth
High Dividend

Mixed Fund
(Fund of Fund)

•
•
•

Global Asset Allocation - Growth
Global Asset Allocation - Balanced
Global Asset Allocation - Defensive

Offshore
Investment

•
•
•
•

Power ETF
Merchant Global Megatrends
Flying Dragon Fund
10 Xponential Growth Fund
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Investment Objective
Flying Dragon Fund

Flying Dragon Fund: A long-term fund-of-funds strategy
based on thematic exchange-traded funds (ETFs). The
strategy aims to provide investors with access to Greater
china-based ETF strategy that correspond to New
Economy, technology, Consumption and megatrends.
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Investment Objective
Giving our esteemed clients access to the new Superpower



China will Overtake the US to become the world’s largest economy by 2028, five years earlier than previously
forecast.
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ทำ ไ ม กำ ร ล ง ทุ น ใน
จี น จึ ง น่ ำ ส น ใ จ ?
9

จำก Old สู่ New China
ประเทศจีนกำลังก้ำวเข้ำสูก่ ำร
เปลีย่ นผ่ำนจำกกำรเติบโตจำก
เครือ่ งยนต์หลักในอดีตเช่นกำร
ลงทุน และกำรผลิตไปสูก่ ำร
บริโภคภำยในประเทศและภำค
บริกำรรวมถึงกำรลงทุนขนำด
ใหญ่เพือ่ ก้ำวขึน้ มำเป็ นหนึ่งใน
ประเทศผูน้ ำโลกด้ำนเทคโนโลยีใน
อนำคต
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เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้ มกำรเติบโตสดใส
เศรษฐกิ จจีนถูกคำดกำรณ์ ว่ำจะเติ บโตเป็ น 2 เท่ำภำยในปี 2035
- GDP จีนเติบโต 2 เท่ำมำแล้ว 5 ครัง้ นับตัง้ แต่ปี 1980 (คิดเป็ นทุกๆ 7–10 ปี)
- จีนต้องกำรกำรเติบโตเพียง 4.7% เพือ่ ให้ GDP เติบโตเป็ น 2 เท่ำอีกครัง้ ใน 15 ปี
โดยในรอบ 4 ทศวรรษทีผ่ ำ่ นมำ GDP จีนเติบโตคิดเป็ นกว่ำ 9.7% ต่อปี

เครื่องยนต์หลักในกำรเติ บโตคือกำรบริ โภคภำยในประเทศ
- ประเทศจีนยังคงมีกำรบริโภคภำยในประเทศคิดเป็ นสัดส่วนต่อ GDP ในระดับทีต่ ่ำ
กว่ำกลุ่มประเทศพัฒนำแล้วอืน่ ๆ กำรบริโภคดังกล่ำวจึงเป็ นปจั จัยสำคัญในกำรก้ำว
ไปข้ำงหน้ำของเศรษฐกิจจีนในอนำคต
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เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้ มกำรเติบโตสดใส

กำรเติ บโตของ E Commerce ในจีน
- กำรเติบโตของ E commerce ในจีนปจั จุบนั เติบโตในระดับทีส่ งู
มำกเมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ ทัวโลก
่
- สัดส่วนของ User ทีใ่ ช้งำน Internet ในประเทศจีนปรับตัวเพิม่ ขึน้
อย่ำงรวดเร็ว และเพิม่ ขึน้ ในระดับทีส่ งู กว่ำโดยเปรียบเทียบกับ
ระดับค่ำเฉลีย่ ทัวโลก
่
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เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้ มกำรเติบโตสดใส

จีนเป็ นหนึ่ งในประเทศที่จดทะเบียน
สิ ทธิ บตั รมำกที่สดุ ในโลกในปี 2019
- จีนเป็ นประเทศอันดับต้นๆของโลกในปี 2019 ทีย่ น่ื ขอ
จดทะเบียนสิทธิบตั รมำกทีส่ ดุ โดยมีกำรยืน่ ขอ
สิทธิบตั รทัง้ สิน้ จำนวน 1.4 ล้ำนสิทธิบตั ร (ในขณะที่
สหรัฐฯยืน่ ขอเพียง 0.6 ล้ำนสิทธิบตั ร)

13

เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้ มกำรเติบโตสดใส
จีนเป็ นประเทศที่ใช้ห่นุ ยนต์ใน
ภำคอุตสำหกรรมมำกเป็ นอันดับ
ต้นๆ ของโลก
- จำกประมำณกำรยอดกำรใช้หนุ่ ยนต์ทงั ้ หมดทัวโลก
่
กว่ำ 6,300,000 ตัว จีนเป็ นประเทศทีค่ ำดว่ำจะมีกำร
ใช้หุ่นยนต์ถงึ 2,900,000 ตัว
- ควำมหนำแน่นของกำรใช้หนุ่ ยนต์ในจีนยังอยู่ในระดับ
ต่ำเมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ ๆ ดังนัน้ จึงแสดงถึงกำร
เติบโตของภำคอุตสำหกรรมจีนในอนำคตทีจ่ ะอยูน่ ะ
ดับสูงต่อเนื่องจำกกำรใช้หนุ่ ยนต์มำกยิง่ ขึน้
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เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้ มกำรเติบโตสดใส
ปริ มำณกำรใช้ Mobile Payments ใน
จีนอยู่ในระดับสูงมำกเมื่อเทียบกับ
สหรัฐอเมริ กำ
- ในปี 2011 ตัวเลขยอดธุรกรรมจำก Mobile Payments
ของจีนมำกกว่ำสหรัฐอเมริกำเพียง 2 เท่ำเท่ำนัน้
อย่ำงไรก็ตำม กำรเติบโตของกำรใช้ Mobile
Payments ในจีนเติบโตขึน้ อย่ำงรวดเร็วมำก จน ณ
ปจั จุบนั คิดเป็ นขนำดทีใ่ หญ่กว่ำสหรัฐอเมริกำหลำยสิบ
เท่ำ
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เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้ มกำรเติบโตสดใส

แบรนด์ Smartphone จีน มีส่วนสำคัญ
ในตลำด Smartphone ทัวโลก
่
กำรเติบโตของยอดขำยของแบรนด์ Smartphone
จำกประเทศจีนขยำยตัวต่อเนื่องจน ณ ปจั จุบนั จีนเป็ น
ประเทศส่งออกทีส่ ำคัญสำหรับอุปกรณ์ Smartphone
และเป็ นผูเ้ ล่นรำยสำคัญในตลำด Smartphone ทัว่
โลก
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เ กิ ด อ ะ ไรขึ้ น กั บ
ต ลำดหุ้ นจี น ?
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หุ้นจีนปรับตัวลงแรง

ตลำดหุน้ จีนโดยดัชนี MSCI
China ได้ปรับตัวลงกว่ำเกือบ
30% ในช่วงหลำยเดือนทีผ่ ำ่ น
มำนับแต่ทำจุดสูงสุดในช่วง
ปลำยเดือนกุมภำพันธ์
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เหตุกำรณ์ ที่กระทบหุ้นจีน

US vs CHINA
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เหตุกำรณ์ ที่กระทบหุ้นจีน

NATO-CHINA
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เหตุกำรณ์ ที่กระทบหุ้นจีน

จีนเข้ำแทรกแซงตลำดสิ นค้ำโภคภัณฑ์
อย่ำงหนัก
เนื่องจำกรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ซง่ึ เป็ นหนึ่งในปจั จัยกำรผลิตที่
สำคัญปรับตัวสูงขึน้ อย่ำงมำกในช่วงทีผ่ ำ่ นมำ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อ
ภำกำรผลิตของจีน ทำงรัฐบำลจีนจึงเข้ำมำแทรกแซงตลำด
ดังกล่ำวอย่ำงหนักเพือ่ หวังจะควบคุมรำคำสินค้ำไม่ให้เพิม่ สูงขึน้
เร็วเกินไป
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เหตุกำรณ์ ที่กระทบหุ้นจีน
รัฐบำลจีนเข้มงวดกับบริษทั เทคโนโลยีมำกขึ้น
ประธำนำธิบดีส ี จิน้ ผิงของจีน กล่ำวว่ำทำงกำรจีนจำเป็ นต้องเข้ำมำดูแล
กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั เทคโนโลยียกั ษ์ใหญ่ของจีนมำกขึ้น (CNBC,
Mar 16 2021) กดดันบรรยำกำศกำรลงทุนในจีนในภำพรวม ส่งผลให้
รำคำหุน้ กลุ่มเทคโนโลยีในจีน รวมถึงตลำดหุน้ จีนโดยรวมปรับตัวลงใน
รอบหลำยเดือนทีผ่ ่ำนมำ
• สรุป timeline กำรใช้นโยบำยจำกทำงกำรจีน
ต.ค. 2020 ตรวจสอบ Alibaba ระงับ IPO Ant group
ก.พ. 2021 ร่ำงกฎหมำยควบคุมกิจกำร Fintech
มี.ค. 2021 ตรวจสอบบริษทั group buying และกำรตัง้ รำคำ
เม.ย. 2021 ปรับ Alibaba และบริษทั เทคโนโลยีตำมกฎหมำยผูกขำด
พ.ค. 2021 ร่ำงแนวทำงกำรกำหนดเกณฑ์กำรศึกษำนอกเวลำของ
นักเรียนจีน
ก.ค. 2021 สังปรั
่ บ Didi ยกเลิกสิทธิ ์ผูกขำด Tencent music
เตือน Meituan ให้จำ่ ยค่ำแรง Rider อย่ำงเป็นธรรม
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เหตุกำรณ์ ที่กระทบหุ้นจีน
บริษทั ด้ำนกำรศึกของจีนถูกกดดันอย่ำงหนัก

ช่วงสิ ้นเดือน July ที่ผา่ นมารัฐบาลจีนประกาศห้ ามกวดวิชาที่
สอนเนื ้อหาเหมือนโรงเรี ยนทัว่ ไป เป็ นบริษัทแสวงหากาไร ส่งผลให้
หุ้นกลุม่ การศึกษาของจีน (Ex. Tal Education เส้ นสี
ชมพู) ปรับตัวลดลงกว่า 70% หลังจากมีการประกาศเกิดขึ ้น
(และปรับตัวลงไปแล้ วกว่า 90% นับจากต้ นปี )
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ก ำ ร ป รั บ ตั ว ดั ง ก ล่ ำ ว
ถื อ เ ป็ น โ อ ก ำ ส ใ น ก ำ ร
เ ข้ ำ ล ง ทุ น ห รื อ ไ ม่ ?
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MS คำดว่ำสภำพคล่องที่ลดลงของจีน จะค่อยๆฟื้ นตัวดีขึน้ ตำมลำดับ
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ตลำดหุ้นจีนมี Upside ที่ดีในปี 2021 นี้

นักลงทุนยังคงมีมมุ มองเชิ งบวกต่อจีน
ธนำคำร Goldman Sachs ยังคงแนะนำลงทุนในจีนในลักษณะ
มำกกว่ำตลำด (Overweighted) โดยให้ระดับเป้ำหมำยของดัชนี
MSCI CHINA (MXCN) ที1่ 28 จุด โดยยังคงประมำณกำรเติบโต
ของกำไรในปี 2021 และ 2022 ในระดับสูง

ระดับเป้ ำหมำยมี upside น่ ำสนใจ
ทีร่ ะดับรำคำเป้ำหมำย ณ สิน้ ปี ของทำง Goldman
Sachs ที่ 128 จุดนัน้ คิดเป็ น upside จำกระดับ
รำคำปจั จุบนั ภำยหลังจำกกำรรับรูเ้ หตุกำรณ์ดำ้ น
ลบในตลำดดังกล่ำวไปบ้ำงแล้วอยู่ทร่ี ำว 15%
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เศรษฐกิจจีนคำดว่ำยังเติบโตดี และมี Valuation ที่น่ำสนใจ

กำรเติ บโตของ GDP ยังคงสดใส
อัตรำกำรเติบโตของ GDP จีนยังคงดูสดใสในอนำคตข้ำงหน้ำเมือ่ เทียบกับ
ประเทศอืน่ ๆในโลก

ระดับ Valuation ที่สมเหตุสมผล
อัตรำส่วนของ PE Ratio ของตลำดหุน้ จีนเมือ่ เทียบ
PE Ratio ของตลำดหุน้ สหรัฐฯถือว่ำอยูใ่ นระดับทีไ่ ม่
แพงจนเกินไป
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Downside Risk เริ่มจำกัด
Downside Risk เริ่มจำกัด
ดัชนี MSCI China ปรับตัวลงมำ รำว 30%
จำกจุดสูงสุดในเดือน Feb ซึง่ ใกล้เคียงกับ
กำรปรับลงรอบใหญ่ในอดีตของจีนทีร่ ำว 3040% (เหตุกำรฟองสบู่ในตลำดหุน้ จีนปี 2015
และสงครำมกำรค้ำระหว่ำงจีน-สหรัฐฯในปี
2019 ดัชนี MSCI CHINA ปรับตัวลงที่ 40%
และ 30% ตำมลำดับ)
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เหตุผลของจีน
เหตุผลที่จีนพยำยำมจัดระเบียบบริษทั
ในตลำดหุ้น
Bank of America ได้ตงั ้ ข้อสังเกตุไว้ 5 ข้อ
1. ป้องกันกำรผูกขำดของบริษทั ขนำดใหญ่
2. เหตุผลด้ำนควำมปลอดภัยทำง Cyber และ
กำรเข้ำถึง Data
3. นักลงทุนจีนไม่สำมำรถลงทุนในกิจกำรหลำยๆ
แห่งของจีนได้ เนื่องจำกบริษทั จีนบำงส่วน
นิยมไปจดทะเบียนในต่ำงประเทศ
4. ต้องกำรจัดระเบียบสังคมเช่น จีนมองว่ำต้นทุน
ทำงกำรศึกษำของจีนสูงเกินไปให้เกิดควำม
เหลื่อมล้ำขึน้ ทำให้เกิดกำรออกมำตรกำรเข้ำ
มำควบคุมธุรกิจด้ำนกำรศึกษำ
5. จีนต้องกำรเข้ำมำควบคุมธุรกิจ Fin Tech ใน
ประเทศ ด้วยเหตุผลด้ำนควำมมันคงทำง
่
เศรฐษกิจจีน
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หลำยธุรกิจยังได้รบั กำรสนับสนุน
จีนยังคงให้กำรสนับสนุนหลำยธุรกิจ
ธุรกิจในหลำยๆอุตสำหกรรมของจีนทีถ่ ูกมองว่ำจะ
เป็นหัวหอกในกำรพัฒนำเสรษฐกิจและเทคโนโลยี
ของจีนในหลำยปีขำ้ งหน้ำยังคงได้รบั กำรสนับสนุ นที่
ดีของรัฐบำลเช่น ธุรกิจ Semiconductor
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กร ะ บ วนกำ ร
ล ง ทุ น
31

ภำพรวมกระบวนกำรลงทุน
คัดกรองหลักทรัพย์
คัดเลือกหลักทรัพย์

พอร์ตกำรลงทุน

ติดตำมและประเมิณผล

คัดกรองหลักทรัพย์ทผ่ี ่ำนเกณฑ์กำรลงทุนทัง้ ในเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ เช่นมีมลู ค่ำกำรซื้อขำยเพียงพอ
(Liquidity) มีกำรลงทุนในประเทศและกลุ่มอุตสำหกรรมเป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน (Investment Policy)
และมีปจั จัยเชิงคุณภำพอื่นๆทีเ่ หมำะสม
ทีมผูจ้ ดั กำรกองทุน คัดเลือกหลักทรัพย์ทผ่ี ่ำนเกณฑ์เข้ำสู่ Investment Universe โดยพิจำรณำจำกปจั จัยต่ำงๆเช่น
ระดับรำคำทีเ่ หมำะสม กำรเติบโตในอนำคต สภำพคล่อง และควำมเสีย่ งต่ำงๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ทีมผูจ้ ดั กำรกองทุน เข้ำลงทุนในหลักทรัพย์ทค่ี ดั เลือก โดยพิจำรณำปรับพอร์ตให้สอดคล้องต่อสถำนกำรณ์ตลำด
ทำงผูจ้ ดั กำรกองทุนจะคำนึงถึงปจั จัยต่ำงๆ เช่นสภำวะเศรษฐกิจ, แนวโน้มอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ, แนวโน้ม
ทิศทำงอัตรำดอกเบีย้ นโยบำย, สภำวะตลำดเงินและตลำดทุน, กำรเคลื่อนย้ำยเงินลงทุนในสินทรัพย์ต่ำงๆ,
เหตุกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและทำงกำรเมือง ทีส่ ง่ ผลในระยะสัน้ และกลำง, Valuation สินทรัพย์ประเภทต่ำงๆ ในเชิง
เปรียบเทียบ, Technical indicators เช่น รูปแบบและปริมำณกำรซือ้ ขำยในตลำดของสินทร้พย์ประเภทต่ำงๆ,
Quantitative measures เช่น กำร Rebalancing และ Performance Ranking ทีเ่ ปลีย่ นไปในแต่ละช่วงเวลำ
ติดตำมสภำวะตลำดและผลประกอบกำรของหลักทรัพย์ทเ่ี ข้ำลงทุน โดยพิจำรณำปรับน้ำหนักกำรลงทุนให้สอดคล้อง
กับสภำวะตลำดในแต่ละช่วงเวลำ
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Flying Dragon Fund
Flying Dragon Fund

What We Offer

Flying Dragon Fund

Investment Period

Long term (approximately 3-5 years)

10%
Investment Strategy

90%

MF - Equity

70%
MF - Fixed Income

A long-term fund-of-funds strategy based on
thematic exchange-traded funds (ETFs). The
strategy aims to provide investors with access to
Greater china-based ETF strategy that correspond
to New Economy, technology, Consumption and
megatrends.

Asset Class

Hong Kong ETF

Expected Return

Outperform Benchmark ( M1CN: 90%
LEGATRUU:10% )

Dividend Policy

No Policy

Minimum Investment

Legal Form

10 Million Baht
Segregated personal portfolio

Note: Benchmark details
1) M1CN: The MSCI China Net Total Return USD Index
2) LEGATRUU: Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD
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Performance
Flying Dragon Fund as of 31 July 2021
3M

6M

YTD

1Year

2020*

-2.30%

-5.40%

-2.11%

-

+1.39%

Benchmark**

-11.58%

-16.20%

-10.51%

-

+0.23%

Excess return

+9.28%

+10.80%

+8.40%

-

+1.16%

Flying Dragon
Fund

Note: Fund performance is shown based on the NAV with income reinvested including actual ongoing charges excluding any entry fees, exit fees and performance
fee. Past performance is not an indication of current and future performance. Please refer to the document(s) for details, including the risk factors before investing.
Indices do not include fees or operating expenses and are not available for actual investment.

* Inception as of 25 Nov 2020
** 90% M1CN and 10% LEGETRUU Weighted average Benchmark

- M1CN: The MSCI China Net Total Return USD Index
- LEGATRUU: Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value
Unhedged USD
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High watermark concept is applied as protective mechanism for
the investors ( Hurdle Rate 0%, Performance Fee 10% )

NAVPU (net mgmt. fee) = 14.76

Highwater mark/Unit = 14.58

NAV/UNIT

NAVPU (net mgmt. fee) = 13.32

+30%

Highwater mark/Unit = 12.99

+35%

10%*(14.76-12.99)*Unit

-10%

Year-1: MPAM would earn
20% of profits only if
total annual profit
exceeds the hurdle rate
10%*(13.32-10.00) * Unit

10.00

Year-3: MPAM would only
earns performance fees on
incremental profits above the
highwater mark and then only
to the extent that incremental
profits exceed the hurdle rate

Year 1

NAVPU (net mgmt. fee) 11.50
Year-2: MPAM would earn no
additional profits until total portfolio
value recoups incremental losses (i.e.
erases the highwater mark deficit) and
exceeds the highwater mark

Year 2

Year 3

Note: (*) Highwater mark is reset every time performance fee is paid out
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Biographies
Piyaporn Montien
Piyaporn Montien is a lead fund manager of Merchant Partners Asset Management. She holds experience in finance industry over 16
years and have been a part of several leading securities and listed companies. Prior joining the firm, she worked as a private fund
manager and worked in bottom-up stock selection, doing thorough and deep analysis for each industry and studying the individual
attributes of a company. Piyaporn obtained a Master degree in Economics from National Institute of Development Administration..

Julaluck Choochuay
Julaluck Choochuay is a fund manager for Thai equity. She is responsible for overseeing all aspect of Thai equity investment team
including portfolio management, research and trading. She has over 7 years of experience specializing in portfolio management and
investment analysis. Julaluck obtained a Master of Science in Finance from Chulalongkorn University.

Jittipong Meepien
Jittipong Meepien is a fund manager for global asset allocation. He is a professional fund manager with years of experience and
specialist for multi-asset foreign investment (fixed income and equity) as well as alternative investment such as REITs. He is responsible
for strategic and tactical asset allocation on active investment basis. Jittipong obtained an MSc Investment & Finance from University
of Strathclyde.

Vuthiphong Boonyanantkij
Vuthiphong Boonyanantkij is a fund manager for Thai equity. He is responsible for Thai equity investment and using the bottom-up
investing approach that focus on a specific company and its fundamentals. He is skilled in mid – small cap companies that offer
attractive growth potential. Vuthiphong obtained a Master of Economic from Chulalongkorn University.

Watcharin Duangsang
Watcharin Dungsang is a fund manager for global asset allocation and high growth equity funds. He is a professional fund manager
with a pass of all 3 levels of Certified Investment and Securities analyst (CISA) license and a specialist for multi-asset foreign investment
(fixed income and ETFs). He is responsible for strategic and tactical asset allocation on an active investment basis. Watcharin
obtained Bachelor’s degree in Economics Thammasat University, first-class honors.
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Biographies
Prakit Siriwattakage
Prakit Siriwattakage is a strategist of Merchant Partners Asset Management. He holds experience as equity and derivative strategist
as well as technical analyst. Prior joining the firm, he spent 4 years at Kasikorn Securities Public Company Limited and 6 years at
Asia Plus Securities Company Limited where he was a strategist. Additionally, he was a special lecturer for strategic investment for
National Institute of Development Administration, Thailand and other colleagues such as Business school, University of the Thai
Chamber of Commerce and Rangsit University. He obtained a Master of Science Program in Applied Management from National
Institute of Development Administration and a Master of Engineering in Civil Engineering from King Mongkut's University of
Technology. He earned IAA Awards for Analysts in 2013 and 2014 for Best Technical Analyst and Popular Analyst from Money
Channel in 2015.

Siwapon Santanapipat, CFA
Siwapon joined Merchant Merchant Partners Asset Management in 2020 where she is responsible for formulation of global asset
allocation, mutual fund selections and wealth management research. She has over 10 years’ experience in financial market
specialist in investment research and portfolio management of multi-asset strategies. Siwapon holds a M.Sc. in Investment
Management from Cass Business School.
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Contact Us
2nd and 25th floor, Charn Issara Tower 1,
Rama 4 Road Suriyawong Subdistrict,
Bangrak District, Bangkok 10500

Disclaimer
Investment in private fund differs from general funds. It may involve greater investment risks and complexity. Even though the investor may have
investment experience in capital markets, the investor must understand that the resulting investment value could be more or less than the original
principal invested.

Past performance is not an indication of future performance. Information appearing on this factsheet has been carefully prepared and collected from
the SET, Bloomberg and internal resources in order to provide maximum accuracy. It is current only as of the date on which it is issued and may no
longer be true or complete when read by the investor. Any opinions expressed in this document are also subject to change without notice.

Please refer to other relevant product documentation and seek advice from a financial advisor regarding the suitability of this product by

understanding the investment features, relevant risks and specific conditions of this fund before making any investment decision.

This document is for the purpose of dissemination of general information. It is not considered as an investment advice, offer, or solicitation to enter into
any transaction.
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