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About Us

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.

“We are the premier personal and professional 

investment advisor”
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Our Executives
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Mrs. Vijitra Sudtikitpisan
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Executive Director Executive Chairman and Group CEO

Executive Director and CEO of 

Merchant Partners Asset Management

Executive Director and Group COO and 

MD of Merchant Partners Securities PLC.

Executive Director
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Our Services

Private Wealth Services

Mutual Fund Agent Services

Investment Banking Services

Securities Services

Underwriting Services

Private Fund Management Services



6

Our Discretionary Portfolio 
Infinite Investment Opportunities to Cater the Unique Need 
“Designed to Provide Long-Term Capital Growth

Domestic 

Equity Fund

Mixed Fund

(Fund of Fund)

Offshore 

Investment

• Small Mid Cap
• All Cap
• Power Beta
• High Growth
• High Dividend

• Power ETF 
• Merchant Global Megatrends
• Flying Dragon Fund

• 10 xponential Growth Fund

• China Trigger Fund 6M6

• Global Asset Allocation - Growth
• Global Asset Allocation - Balanced
• Global Asset Allocation - Defensive
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Investment Objective

Merchant Small Mid Cap Fund

Merchant Small Mid Cap มนีโยบายการลงทุนทีมุ่่งเน้นลงทุนใน
หุ้นของบรษิัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มปีจัจยัพื้นฐานดีและมี
แนวโน้มการเติบโตของผลประกอบการ โดยหุ้นขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่มพีื้นฐานดนีัน้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง
กว่าหุน้ขนาดใหญ่ เนื่องมาจากบรษิทัสามารถสรา้งผลก าไรทีเ่ตบิโต
อย่างก้าวกระโดดจากการที่ธุรกจิอยู่ในช่วงเตบิโตหรอืมีการเปลีย่น
รปูแบบการด าเนินธุรกจิใหม้คีวามสามารถในการแข่งขนัเพิ่มขึน้ได ้
ทัง้นี้ กองทุนได้ท าการศกึษา วเิคราะห์บรษิทัทีก่องทุนจะเขา้ลงทุน
จากปจัจยัต่างๆ  ได้แก่ ภาพรวมอุตสาหกรรม ทศิทางการด าเนิน
ธุรกิจของบรัษัท ความสามารถในการแข่งขัน ความแข็งแกร่ง
ทางดา้นการเงนิของบรษิทั และปจัจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อคดัเลอืก
หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับ
พอรต์การลงทุนในระยะยาวได้
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How It Works

“TOP DOWN”
MACROEONOMIC ANALYSIS

“BOTTOM UP”
STOCK SELECTION

OPPORTUNITY

Top Down

GDP Level & Direction

Interest Rates, Fiscal & Monetary 
Policies, Employment and 
Other Factor Considered

Investment Themes

Bottom up

Excellent Management Team

Strong Brand Franchise and 
Superior Scale/Distribution

Positive, Transformative 
Catalyst

Attractive Fundamentals



9

How to Find Growth Stocks

Industry Analysis

ธุรกิจอยู่ในอตุสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มเติบโต

Business Analysis

บริษัทมีความสามารถในการแข่งขนัได้ในระยะยาว

Earning Growth

มีแนวโน้มการเติบโตของก าไรท่ีสงูและต่อเน่ือง

Valuation

ธุรกิจดีในราคาท่ีเหมาะสม
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โอกาสการลงทนุในหุ้นไทยเมื่อเศรษฐกิจเร่ิมฟ้ืนตวั

เศรษฐกจิโลกฟ้ืนตัว

จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ
และการเร่งฉีดวัคซีน

ส่งออกเป็นเคร่ืองยนต์หลัก

ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิโลก
และประเทศคู่ค้าส าคัญ

การเร่งฉีดวัคซีนของไทย

สร้างความเชื่อม่ันในการเปิด
เมืองและการฟ้ืนตัวของภาค

บริการ

ผลประกอบการบริษัทที่ดีขึน้

ผลประกอบการบริษัทจด
ทะเบียนผ่านจุดต ่าสุดแล้ว และ
คาดจะดีขึน้ในระยะต่อจากนี ้
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มลูค่าการส่งออกของไทยเติบโตแขง็แกร่งจากความต้องการสินค้าท่ีเพ่ิมขึน้ทัว่โลก
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ดชันี PMI ภาคบริการปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากการท่ีประเทศกลบัมาเปิดเศรษฐกิจ
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ผลประกอบการบริษทัจดทะเบียนผา่นจดุต า่สดุแล้วและคาดจะมีโอกาสท่ีจะปรบัประมาณการขึน้



14

Digital Transformation 
การระบาดของ Covid-19 เป็นตวัเรง่ใหธุ้รกจิปรบัมาใชเ้ทคโนโลยมีากขึน้เพื่อความอยู่
รอด ในยคุ Digital transformation เทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทในเชงิโครงสรา้งต่อภาค
ธุรกจิมากขึน้อยา่งต่อเน่ือง ไมว่่าจะเป็น อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ Work from home, 
Big data, การเปลีย่นระบบงานเขา้สู่ดจิทิลั, Cloud computing และ ผูใ้หบ้รกิาร 
Software เป็นตน้

Healthcare & Wellness
ตลาดสุขภาพมแีนวโน้มเตบิโตจากแนวคดิการรกัสุขภาพก าลงัเป็นทีส่นใจประชากร
ทัว่โลก การเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุ ความตอ้งการบรกิารทางการแพทยเ์ฉพาะทาง และ
การระบาดของโควดิ-19 ทีเ่ป็นตวักระตุน้ใหผู้ค้นใส่ใจสุขภาพในเชงิรกุ ประเทศไทย
ถอืว่าเป็นประเทศทีม่คีวามพรอ้มและมคีวามไดเ้ปรยีบในอุตสาหกรรมการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข คาดว่าไทยจะไดร้บัประโยชน์อย่างมากหลงัการเปิดประเทศจาก Pend
up demand ของทัง้คนไทยและชาวต่างชาติ

Investment Theme
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Investment Theme

Food & Drink Industry
อุตสาหกรรมอาหารและเครือ่งดื่มในปจัจุบนัตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภคไดท้ัง้ดา้นความหลากหลาย เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ โดยเทรนดใ์หม่
ของอุตสาหกรรมอาหารเครือ่งดื่มและไทยทีม่ศีกัยภาพเตบิโต เช่น Plant-based Food, 
Functional Food ทีม่สี่วนผสมของ Probiotic, Fiber, Vitamin และสารสกดัจากสมนุไพร
ไทย เช่น กญัชงและกระท่อม 

Logistic and Production relocation
ธุรกจิขนส่งเตบิโตอยา่งโดดเด่นในช่วงทีผ่่านมาจากการขยายตวัของ E-commerce
และการคา้ระหว่างประเทศ ในขณะทีม่าตรการกดีกนัคา้ระหว่างสหรฐัฯ และ จนีเป็น
โอกาสของไทยทีจ่ะเป็นผูส้่งออกทดแทน นอกจากนี้ ไทยยงัเป็นประเทศเป้าหมาย
ดงึดดูเมด็เงนิลงทุนจากการยา้ยฐานการผลติและการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ
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Low Carbon Economy
เป้าหมายการพฒันาไปสู่ระบบเศรษฐกจิ Low Carbon Economy ไทยไดม้กีารผลกัดนั
ใหม้กีารใชพ้ลงังานสะอาดเพื่อลดปรมิาณก๊าซ CO2

Consumer Finance
สนิเชื่อของกลุ่ม Non bank ยงัคงเตบิโตต่อเน่ืองการเขา้ถงึสนิเชื่อของคนไทยผ่าน
ระบบธนาคารยงัท าไดน้้อย ส่งผลใหก้ลุ่มธุรกจิการเงนิฐานรากไดร้บัประโยชน์จาก
การกระจายสาขาไปตามต าบล หมูบ่า้น เพื่อสรา้งการเขา้ถงึระบบการเงนิให้แก่
ประชาชน

Investment Theme
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Investment Ideas

Smart devices 

Digital 

transformation

Food & 

Beverage

Logistics & 

E-commerce 

Consumer finance 

& Auto Loan 

Semiconductor 

Renewable energy Healthcare & Wellness
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Performance

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.

* Annualized Return

Merchant Small Mid Cap Fund as of 30 July 2021

3M 6M 1Year 3Year* YTD

Small Mid Cap 11.33% 50.83% 86.90% 17.37% 61.57%

Benchmark (SET TRI ) -3.46% 5.58% 18.67% -0.60% 6.89%

Excess return* 14.79% 45.25% 68.23% 17.97% 54.68%
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Fund AllocationAsset Allocation

Merchant Small Mid Cap Fund as of 30 July 2021

Portfolio Positions

90.13 

9.87 

Equity Cash

38.02 

52.10 

MID CAP SMALL CAP
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Sector ContributionSector Allocation

Merchant Small Mid Cap Fund as of 30 July 2021

Portfolio Positions

 -  5.00  10.00  15.00  20.00  25.00

PROF

CONSUMP-MS
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Stock Key catalyst

PSL บรษิทัใหบ้รกิารเรอืเดนิสมทุรประเภทเรอืเทกองแหง้ (Dry Bulks) โดยมรีายไดจ้ากการเดนิเรอื 100% และใหบ้รกิารเรอืทีม่ ี
ความหลากหลาย ท าใหบ้รษิทัไดป้ระโยชน์เตม็ทีจ่ากรอบวฎัจกัรขาขึ้น อกีทัง้ ยงัไดอ้านิสงคจ์ากสภาพตลาดที่เขา้สู่ภาวะ
สมดลุระหวา่งความตอ้งการขนสง่สนิคา้กบัปรมิาณเรอืและมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิขนาดใหญ่ของประเทศต่างๆ

TTA บรษิทัใหบ้รกิารเรอืเดนิสมุทรประเภทเรอืเทกองแหง้ (Dry Bulks) บรษิทัไดป้ระโยชน์จากรอบวฎัจกัรขาขึน้ หลงัวกิฤต 
COVID-19 ทัง้น้ี บรษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิารเรอืประเภท Supramax ซึ่งเป็นประเภทเรอืที่มคีวามตอ้งการสูงในการขนสนิคา้ 
เน่ืองจากเป็นเรอืขนาดกลางทีเ่หมาะกบัการเทยีบทา่โดยสว่นใหญ่ของทา่เทยีบเรอืทัว่โลก 

SMT เทคโนโลยอียู่ในช่วงเปลีย่นผา่นเขา้สูก่ารยกระดบัอุปกรณ์ใหม้คีวามสามารถในการประมวลผลขัน้สงู ท าใหม้คีวามตอ้งการ
ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกสเ์พิม่มากขึน้ อกีทัง้ บรษิทัยงัไดร้บัอานิสงคจ์ากการยา้ยฐานการผลติเน่ืองจากสงครามการคา้ระหว่าง
สหรฐัฯ และจนี รวมถงึ บรษิทัมจีุดแขง็ส าคญัหลงัแต่งตัง้นายวริตัน์ ผูกไทย เป็น CEO จากสายสมัพนัธ์จากธุรกจิทีแ่น่น
แฟ้นกบัคูค่า้ต่างประเทศ 

AS บรษิทัใหบ้รกิารดา้นความบนัเทงิออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการใหบ้รกิารเกมออนไลน์ และเกมบนโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ในประเทศ
ไทย สงิคโปร ์มาเลเซยี เวยีดนาม อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์และในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้รวมทัง้จดัจ าหน่ายเกมพซีี
โดยบรษิทัไดร้บัประโยชน์จากโควดิ-19 ทีท่ าใหม้กีารดาวน์โหลดเกมเพิม่ขึน้

WICE บรษิทัประกอบธุรกจิดา้นโลจสิตกิส์ ไดร้บัผลดจีากการส่งออกทีเ่ตบิโตไดด้ใีนปีน้ีโดยเฉพาะสนิคา้ในกลุ่มอเิลก็ทรอนิกสแ์ละ
ยานยนต์ รวมถงึคา่ระวางเรอืตูค้อนเทนเนอรท์ีอ่ยู่ในระดบัสงูจากความตอ้งการขนสง่สนิคา้ทีเ่พิม่ขึ้น

Portfolio Positions

Merchant Small Mid Cap Fund as of 30 July 2021
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 ผลตอบแทนของกองทนุตัง้แต่ตน้ปี 2564 ณ วนัที่ 30 กรกฎาคม เทา่กบั 61.57% เทยีบกบั SET-TRI ท าได้ 6.89% ในขณะที่
ผลตอบแทนของกองทนุในเดอืนกรกฎาคม 2564 เทา่กบั 2.04% สว่นทางดา้น SET TRI ท าได้ -4.11%

 หุน้ TOP 5 ทีก่องทนุลงทนุ ไดแ้ก่ PSL TTA SMT AS และ WICE

 ในเดอืนทีผ่า่นมาตลาดไดร้บัปจัจยัลบจากการปรบัลดประมาณการตวัเลขเศรษฐกจิในปีน้ีลงจากทัง้สถาบนัต่างประเทศ อาทิ
ไอเอม็เอฟ ธนาคารโลก และในประเทศ อาทิ สศค. กกร. TDRI จากผลกระทบของการออกมาตรการลอ็กดาวน์เตม็รปูแบบ 13
จงัหวดัในพืน้ทีโ่ซนสแีดงเขม้ทีอ่าจจะยาวนานไปถงึเดอืน ส.ค. และ ก.ย. เพือ่ควบคมุการระบาดของ COVID-19 จากไวรสักลาย
พนัธุเ์ดลตา้

 ปจัจยัทีต่อ้งตดิตามในเดอืน ส.ค. ไดแ้ก่ 1) การออกมาตรการลอ็กดาวน์เพิม่เตมิของ ศบค. ( อาจเขม้งวดแบบจนี ) เพือ่ควบคมุ
จ านวนผูต้ดิเชือ้ใหมท่ีค่าดวา่จะพุง่ขึน้ท าสถติสิงูสดุใหม่ 2) แนวโน้มการเกดิ QE Tapering เป็นครัง้แรก ในงานสมัมนาประจ าปีของ
เฟดปลายเดอืน ส.ค. 3) รายงานผลก าไร บจ. ไทยและทัว่โลก 4) รายงาน 2Q21E เศรษฐกจิไทย และผลประชมุ กนง. ในวนัที่ 4
ส.ค. 5) MSCI Quarterly Index Review ประกาศในวนัที่ 11 ส.ค. 6) ความสามารถในการกระจายวคัซนีของไทย

 ผูจ้ดัการกองทนุไดม้กีารปรบัเพิม่น ้าหนกัการลงทนุในหุน้ทีค่าดจะรายงานผลก าไรออกมาดี ไดร้บัผลบวกจากการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกจิดา้นการสง่ออก เชน่ หุน้กลุ่มอเิลก็ทรอนิกส์ กลุ่มธุรกจิขนสง่ เชน่ สายเดนิเรอื กลุ่มลอจสิตกิส์ กลุ่มเกมส์ กลุ่มบรหิาร
สนิทรพัย์ รวมถงึเขา้สะสมหุน้ทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชน์เมือ่สถานการณ์การระบาดคลีค่ลายลง อย่างไรกต็าม ภายใตส้ถานการณ์
ตลาดทีม่คีวามผนัผวนสงู จ านวนผูต้ดิเชือ้โควดิทัว่โลกยงัคงปรบัตวัเพิม่ขึน้ในบางพืน้ที่ ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทนุยงัคงมคีวาม
ระมดัระวงัในการลงทนุโดยจะมกีารบรหิารความเสีย่งใหเ้หมาะสม

Fund Manager Talk
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ปัจจยัความเส่ียงกองทนุ

 ปัจจยัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์( Market Risk )
ความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของราคาหรอืผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรบัตวัขึน้ลง โดยไดร้บัผลกระทบจากปจัจยัทางเศรษฐกจิ
หรอืภาวะตลาด เช่น การเมอืง เศรษฐกจิ ความผนัผวนของค่าเงนิ อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

 ปัจจยัความเส่ียงจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร ( Business Risk )
ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงความสามารถในการท าก าไรของบรษิทั อาจเป็นเหตุใหผู้ล้งทุนไมไ่ดร้บัผลตอบแทนตามทีค่าดหวงั 

 ปัจจยัความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร ( Liquidity Risk )
ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีซ่ือ้หรอืขายตราสารไมไ่ดใ้นระยะเวลาหรอืราคาตามทีก่ าหนดไว ้เนื่องจากโอกาสในการซือ้หรอืขายตราสารมจี ากดั

 ปัจจยัความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร ( Credit Risk )
ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีผู่อ้อกตราสารหนี้ไมส่ามารถจ่ายคนืเงนิตน้ และ/หรอืดอกเบีย้ไดต้ ามทีก่ าหนด

 ปัจจยัความเส่ียงจากการเข้าท าสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ( Leverage Risk )
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า อาจมคีวามผนัผวนมากกว่าหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าย่อมท าใหส้นิทรพัย์
สุทธมิคีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Asset) กรณีทีก่องทุนลงทุนในหลกัทรพัยด์งักล่าวเพื่อป้องกนัความ
เสีย่ง กองทุนจะผกูพนัตามเงือ่นไขทีร่ะบุในสญัญาป้องกนัความเสีย่ง ซึง่ราคา ณ วนัใชส้ทิธอิาจมากกว่า หรอืน้อยกว่าราคาตลาดขณะนัน้ ทัง้นี้ 
การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยงนัน้ อาจไม่สามารถป้องกนัความเสี่ยงได้ทัง้หมด และกรณีที่ผู้จดัการกองทุน
คาดการณ์ผดิ กองทุนอาจเสยีโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนทีม่ากขึน้ 
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ช่ือกองทุน Merchant Small Mid Cap Fund

นโยบายการลงทุน กองทุนมนีโยบายการลงทุนในตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบรษิัทขนาดกลางและ
ขนาดเลก็ที่มปีจัจยัพืน้ฐานดแีละมแีนวโน้มการเตบิโตของผลประกอบการ ทัง้น้ี กองทุนได้
ท าการศึกษา วิเคราะห์บริษัทที่กองทุนจะเข้าลงทุนจากปจัจัยต่างๆ  ได้แก่ ภาพรวม
อุตสาหกรรม ทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท ความสามารถในการแข่งขนั ความ
แขง็แกรง่ทางดา้นการเงนิของบรษิทั และปจัจยัอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีม่ ี
คุณภาพและสามารถสรา้งผลตอบแทนทีด่ใีหก้บัพอรต์การลงทุนในระยะยาวได้

ประเภทกองทุน กองทุนส่วนบุคคล

ระดบัความเส่ียงกองทุน ความเสีย่งระดบั 6

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้ลงทุน (% ของมลูค่า
ซ้ือขาย)1

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1%

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน (% ของมลูค่า
ทรพัยสิ์นสทุธิ )1

ค่าธรรมเนียมการจดัการ : 1.5% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์: เรยีกเกบ็ตามจรงิ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง: เรยีกเกบ็ตามจรงิ

ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งก าไร (% ของผลก าไรกองทุน)1 ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งก าไร: 10% ต่อปี

หมายเหตุ
1  คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายตา่งๆ เป็นอตัราไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั (ถ้ามี)
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Year 1 Year 2 Year 3

N
A

V
/U

N
IT

Note: (*) Highwater mark is reset every time performance fee is paid out

10.00

+30%
NAVPU (net mgmt. fee) = 13.32

NAVPU (net mgmt. fee) 11.50

High watermark/Unit = 12.99

Year-1: MPAM would earn 
20% of profits only if
total annual profit
exceeds the hurdle rate

10%*(13.32-10.00) * Unit

NAVPU (net mgmt. fee) = 14.76

+35%
-10%

Year-2: MPAM would earn no 
additional profits until total portfolio 
value recoups incremental losses (i.e. 
erases the high watermark deficit) and  
exceeds the high watermark

High watermark/Unit = 14.58

Year-3: MPAM would only 
earns performance fees on 
incremental profits above the 
high watermark and then only 

to the extent that incremental 
profits exceed the hurdle rate

10%*(14.76-12.99)*Unit

High watermark concept is applied as protective mechanism for 
the investors ( Hurdle Rate 0%, Performance Fee 10% )
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Biographies

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..

Piyaporn Montien

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.

Julaluck Choochuay

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.

Jittipong Meepien

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.

Watcharin Duangsang

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.

Vuthiphong Boonyanantkij
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Biographies

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.

Prakit Siriwattakage

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.

Siwapon Santanapipat, CFA



Contact Us
2nd and 25th floor, Charn Issara Tower 1,
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Bangrak District, Bangkok 10500
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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. 

Disclaimer


