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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
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Mr. Kasemsit 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
All Cap
Power Beta
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
China Trigger Fund 6M6
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Investment Objective
Merchant Small Mid Cap Fund

Merchant Small Mid Cap มีนโยบายการลงทุนทีม่ ุ่งเน้นลงทุนใน
หุ้นของบริษัท ขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่มปี จั จัย พื้นฐานดีและมี
แนวโน้ มการเติบโตของผลประกอบการ โดยหุ้นขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่มพี ้นื ฐานดีนัน้ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ค่ อนข้างสูง
กว่าหุน้ ขนาดใหญ่ เนื่องมาจากบริษทั สามารถสร้างผลกาไรทีเ่ ติบโต
อย่างก้าวกระโดดจากการที่ธุรกิจอยู่ในช่วงเติบโตหรือมีการเปลีย่ น
รูปแบบการดาเนินธุรกิจให้มคี วามสามารถในการแข่งขันเพิ่ มขึน้ ได้
ทัง้ นี้ กองทุนได้ทาการศึกษา วิเคราะห์บริษทั ทีก่ องทุนจะเข้าลงทุน
จากปจั จัยต่ างๆ ได้แก่ ภาพรวมอุตสาหกรรม ทิศทางการดาเนิน
ธุ ร กิจ ของบรัษัท ความสามารถในการแข่ ง ขัน ความแข็ง แกร่ ง
ทางด้านการเงินของบริษทั และปจั จัยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อคัดเลือก
หลัก ทรัพ ย์ท่ีม ีคุ ณ ภาพและสามารถสร้า งผลตอบแทนที่ดีใ ห้กับ
พอร์ตการลงทุนในระยะยาวได้
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How It Works
Top Down
GDP Level & Direction
Interest Rates, Fiscal & Monetary
Policies, Employment and
Other Factor Considered

“TOP DOWN”

MACROEONOMIC ANALYSIS

Investment Themes

OPPORTUNITY

Bottom up
Excellent Management Team

“BOTTOM UP”

STOCK SELECTION

Strong Brand Franchise and
Superior Scale/Distribution
Positive, Transformative
Catalyst
Attractive Fundamentals
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How to Find Growth Stocks

Industry Analysis

Business Analysis

ธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้ มเติบโต

บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันได้ ในระยะยาว

Earning Growth
มีแนวโน้ มการเติบโตของกาไรที่สงู และต่อเนื่อง

Valuation

ธุรกิจดีในราคาที่เหมาะสม
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โอกาสการลงทุนในหุ้นไทยเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้ นตัว

เศรษฐกิจโลกฟื ้ นตัว

ส่ งออกเป็ นเครื่ องยนต์ หลัก

การเร่ งฉีดวัคซีนของไทย

ผลประกอบการบริษัทที่ดีขนึ ้

จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และการเร่ งฉีดวัคซีน

ตามการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจโลก
และประเทศคู่ค้าสาคัญ

สร้ างความเชื่อมั่นในการเปิ ด
เมืองและการฟื ้ นตัวของภาค
บริการ

ผลประกอบการบริษัทจด
ทะเบียนผ่ านจุดต่าสุดแล้ ว และ
คาดจะดีขนึ ้ ในระยะต่ อจากนี ้
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ดัชนี PMI ภาคบริการปรับตัวเพิ่มขึน้ จากการที่ประเทศกลับมาเปิดเศรษฐกิจ
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ผลประกอบการบริษทั จดทะเบียนผ่านจุดตา่ สุดแล้วและคาดจะมีโอกาสที่จะปรับประมาณการขึน้
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Investment Theme
Digital Transformation
การระบาดของ Covid-19 เป็นตัวเร่งให้ธุรกิจปรับมาใช้เทคโนโลยีมากขึน้ เพื่อความอยู่
รอด ในยุค Digital transformation เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในเชิงโครงสร้างต่อภาค
ธุรกิจมากขึน้ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการ Work from home,
Big data, การเปลีย่ นระบบงานเข้าสู่ดจิ ทิ ลั , Cloud computing และ ผูใ้ ห้บริการ
Software เป็นต้น

Healthcare & Wellness
ตลาดสุขภาพมีแนวโน้มเติบโตจากแนวคิดการรักสุขภาพกาลังเป็นทีส่ นใจประชากร
ทัวโลก
่
การเข้าสู่สงั คมผูส้ งู อายุ ความต้องการบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง และ
การระบาดของโควิด-19 ทีเ่ ป็นตัวกระตุน้ ให้ผคู้ นใส่ใจสุขภาพในเชิงรุก ประเทศไทย
ถือว่าเป็นประเทศทีม่ คี วามพร้อมและมีความได้เปรียบในอุตสาหกรรมการแพทย์และ
สาธารณสุข คาดว่าไทยจะได้รบั ประโยชน์อย่างมากหลังการเปิดประเทศจาก Pend
up demand ของทัง้ คนไทยและชาวต่างชาติ
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Investment Theme
Food & Drink Industry

อุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดื่มในปจั จุบนั ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคได้ทงั ้ ด้านความหลากหลาย เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ โดยเทรนด์ใหม่
ของอุตสาหกรรมอาหารเครือ่ งดื่มและไทยทีม่ ศี กั ยภาพเติบโต เช่น Plant-based Food,
Functional Food ทีม่ สี ่วนผสมของ Probiotic, Fiber, Vitamin และสารสกัดจากสมุนไพร
ไทย เช่น กัญชงและกระท่อม

Logistic and Production relocation
ธุรกิจขนส่งเติบโตอย่างโดดเด่นในช่วงทีผ่ ่านมาจากการขยายตัวของ E-commerce
และการค้าระหว่างประเทศ ในขณะทีม่ าตรการกีดกันค้าระหว่างสหรัฐฯ และ จีนเป็น
โอกาสของไทยทีจ่ ะเป็นผูส้ ่งออกทดแทน นอกจากนี้ ไทยยังเป็ นประเทศเป้าหมาย
ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากการย้ายฐานการผลิตและการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ
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Investment Theme

Low Carbon Economy

เป้าหมายการพัฒนาไปสู่ระบบเศรษฐกิจ Low Carbon Economy ไทยได้มกี ารผลักดัน
ให้มกี ารใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดปริมาณก๊าซ CO2

Consumer Finance
สินเชื่อของกลุ่ม Non bank ยังคงเติบโตต่อเนื่องการเข้าถึงสินเชื่อของคนไทยผ่าน
ระบบธนาคารยังทาได้น้อย ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจการเงินฐานรากได้รบั ประโยชน์จาก
การกระจายสาขาไปตามตาบล หมูบ่ า้ น เพื่อสร้างการเข้าถึงระบบการเงินให้แก่
ประชาชน
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Investment Ideas
Smart devices

Digital
transformation

Semiconductor

Renewable energy

Food &
Beverage

Logistics &
E-commerce

Consumer finance
& Auto Loan

Healthcare & Wellness
17

Performance
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%

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
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Portfolio Positions
Merchant Small Mid Cap Fund as of 30 July 2021
Asset Allocation
Equity

Cash

Fund Allocation
MID CAP

SMALL CAP

9.87
52.10

38.02
90.13
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Portfolio Positions
Merchant Small Mid Cap Fund as of 30 July 2021
Sector Allocation

Sector Contribution

TRANS

TRANS

FIN

MEDIA

HELTH

ETRON

FOOD

FOOD

ETRON

HELTH

MEDIA

CONMAT

IMM

PROF

CONMAT

IMM

SERVICE-MS

FIN

CONSUMP-MS

CONSUMP-MS

PROF

SERVICE-MS
-

5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

+0.00

+5.00

+10.00

+15.00
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Portfolio Positions
Merchant Small Mid Cap Fund as of 30 July 2021
Stock

Key catalyst

PSL

บริษทั ให้บริการเรือเดินสมุทรประเภทเรือเทกองแห้ง (Dry Bulks) โดยมีรายได้จากการเดินเรือ 100% และให้บริการเรือทีม่ ี
ความหลากหลาย ทาให้บริษทั ได้ประโยชน์ เต็มทีจ่ ากรอบวัฎจักรขาขึ้น อีกทัง้ ยังได้อานิสงค์จากสภาพตลาดที่เข้าสู่ภาวะ
สมดุลระหว่างความต้องการขนส่งสินค้ากับปริมาณเรือและมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจขนาดใหญ่ของประเทศต่างๆ

TTA

บริษทั ให้บริการเรือเดินสมุทรประเภทเรือเทกองแห้ง (Dry Bulks) บริษทั ได้ประโยชน์จากรอบวัฎจักรขาขึน้ หลังวิกฤต
COVID-19 ทัง้ นี้ บริษทั เป็ นผูใ้ ห้บริการเรือประเภท Supramax ซึ่งเป็ นประเภทเรือที่มคี วามต้องการสู งในการขนสินค้า
เนื่องจากเป็ นเรือขนาดกลางทีเ่ หมาะกับการเทียบท่าโดยส่วนใหญ่ของท่าเทียบเรือทั ่วโลก

SMT

เทคโนโลยีอยู่ในช่วงเปลีย่ นผ่านเข้าสูก่ ารยกระดับอุปกรณ์ให้มคี วามสามารถในการประมวลผลขัน้ สูง ทาให้มคี วามต้องการ
ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิม่ มากขึน้ อีกทัง้ บริษทั ยังได้รบั อานิสงค์จากการย้ายฐานการผลิตเนื่อ งจากสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีน รวมถึง บริษทั มีจุดแข็งสาคัญหลังแต่งตัง้ นายวิรตั น์ ผูกไทย เป็ น CEO จากสายสัมพันธ์จากธุรกิจทีแ่ น่ น
แฟ้นกับคูค่ า้ ต่างประเทศ

AS

บริษทั ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการให้บริการเกมออนไลน์ และเกมบนโทรศัพท์เคลื่อ นที่ ในประเทศ
ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ และในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทัง้ จัดจาหน่ ายเกมพีซี
โดยบริษทั ได้รบั ประโยชน์จากโควิด-19 ทีท่ าให้มกี ารดาวน์โหลดเกมเพิม่ ขึน้

WICE

บริษทั ประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ได้รบั ผลดีจากการส่งออกทีเ่ ติบโตได้ดใี นปี น้ีโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และ
ยานยนต์ รวมถึงค่าระวางเรือตูค้ อนเทนเนอร์ทอ่ี ยู่ในระดับสูงจากความต้องการขนส่งสินค้าทีเ่ พิม่ ขึ้น
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Fund Manager Talk
 ผลตอบแทนของกองทุนตัง้ แต่ตน้ ปี 2564 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม เท่ากับ 61.57% เทียบกับ SET-TRI ทาได้ 6.89% ในขณะที่
ผลตอบแทนของกองทุนในเดือนกรกฎาคม 2564 เท่ากับ 2.04% ส่วนทางด้าน SET TRI ทาได้ -4.11%
 หุน้ TOP 5 ทีก่ องทุนลงทุน ได้แก่ PSL TTA SMT AS และ WICE
 ในเดือนทีผ่ า่ นมาตลาดได้รบั ปจั จัยลบจากการปรับลดประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจในปี น้ีลงจากทัง้ สถาบันต่างประเทศ
อาทิ
ไอเอ็มเอฟ ธนาคารโลก และในประเทศ อาทิ สศค. กกร. TDRI จากผลกระทบของการออกมาตรการล็อกดาวน์เต็มรูปแบบ 13
จังหวัดในพืน้ ทีโ่ ซนสีแดงเข้มทีอ่ าจจะยาวนานไปถึงเดือน ส.ค. และ ก.ย. เพือ่ ควบคุมการระบาดของ COVID-19 จากไวรัสกลาย
พันธุเ์ ดลต้า
 ปจั จัยทีต่ อ้ งติดตามในเดือน ส.ค. ได้แก่ 1) การออกมาตรการล็อกดาวน์เพิม่ เติมของ ศบค. ( อาจเข้มงวดแบบจีน ) เพือ่ ควบคุม
จานวนผูต้ ดิ เชือ้ ใหม่ทค่ี าดว่าจะพุง่ ขึน้ ทาสถิตสิ งู สุดใหม่ 2) แนวโน้มการเกิด QE Tapering เป็นครัง้ แรก ในงานสัมมนาประจาปีของ
เฟดปลายเดือน ส.ค. 3) รายงานผลกาไร บจ. ไทยและทั ่วโลก 4) รายงาน 2Q21E เศรษฐกิจไทย และผลประชุม กนง. ในวันที่ 4
ส.ค. 5) MSCI Quarterly Index Review ประกาศในวันที่ 11 ส.ค. 6) ความสามารถในการกระจายวัคซีนของไทย
 ผูจ้ ดั การกองทุนได้มกี ารปรับเพิม่ น้ าหนักการลงทุนในหุน้ ทีค่ าดจะรายงานผลกาไรออกมาดี
ได้รบั ผลบวกจากการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจด้านการส่งออก เช่น หุน้ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มธุรกิจขนส่ง เช่น สายเดินเรือ กลุ่มลอจิสติกส์ กลุ่มเกมส์ กลุ่มบริหาร
สินทรัพย์ รวมถึงเข้าสะสมหุน้ ทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์เมือ่ สถานการณ์การระบาดคลีค่ ลายลง อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์
ตลาดทีม่ คี วามผันผวนสูง จานวนผูต้ ดิ เชือ้ โควิดทั ่วโลกยังคงปรับตัวเพิม่ ขึน้ ในบางพืน้ ที่ ดังนัน้ ผูจ้ ดั การกองทุนยังคงมีความ
ระมัดระวังในการลงทุนโดยจะมีการบริหารความเสีย่ งให้เหมาะสม
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ปัจจัยความเสี่ยงกองทุน
 ปัจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ( Market Risk )
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผันผวนของราคาหรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึน้ ลง โดยได้รบั ผลกระทบจากปจั จัยทางเศรษฐกิจ
หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบีย้ เป็นต้น
 ปัจจัยความเสี่ยงจากการดาเนิ นงานของผูอ้ อกตราสาร ( Business Risk )
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงความสามารถในการทากาไรของบริษทั อาจเป็นเหตุให้ผลู้ งทุนไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามทีค่ าดหวัง
 ปัจจัยความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร ( Liquidity Risk )
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีซ่ อ้ื หรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามทีก่ าหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซือ้ หรือ ขายตราสารมีจากัด
 ปัจจัยความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ ของผู้ออกตราสาร ( Credit Risk )
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ อู้ อกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบีย้ ได้ตามทีก่ าหนด

 ปัจจัยความเสี่ยงจากการเข้าทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า ( Leverage Risk )
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พน้ื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าย่อมทาให้สนิ ทรัพย์
สุทธิมคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Asset) กรณีทก่ี องทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าวเพื่อป้องกันความ
เสีย่ ง กองทุนจะผูกพันตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุในสัญญาป้องกันความเสีย่ ง ซึง่ ราคา ณ วันใช้สทิ ธิอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนัน้ ทัง้ นี้
การลงทุ นในสัญ ญาซื้อ ขายล่ วงหน้ าเพื่อป้อ งกันความเสี่ยงนัน้ อาจไม่ส ามารถป้อ งกันความเสี่ยงได้ทงั ้ หมด และกรณีท่ีผู้จดั การกองทุน
คาดการณ์ผดิ กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รบั ผลตอบแทนทีม่ ากขึน้
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Merchant Small Mid Cap Fund
ชื่อกองทุน

Merchant Small Mid Cap Fund

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่มปี จั จัยพืน้ ฐานดีและมีแนวโน้ มการเติบโตของผลประกอบการ ทัง้ นี้ กองทุนได้
ท าการศึก ษา วิเ คราะห์บ ริษัท ที่ก องทุ น จะเข้า ลงทุ น จากป จั จัย ต่ า งๆ ได้แ ก่ ภาพรวม
อุ ต สาหกรรม ทิศ ทางการด าเนิ น ธุ ร กิจ ของบริษัท ความสามารถในการแข่ ง ขัน ความ
แข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษทั และปจั จัยอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ทม่ี ี
คุณภาพและสามารถสร้างผลตอบแทนทีด่ ใี ห้กบั พอร์ตการลงทุนในระยะยาวได้

ประเภทกองทุน

กองทุนส่วนบุคคล

ระดับความเสี่ยงกองทุน

ความเสีย่ งระดับ 6

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่า
ซื้อขาย)1

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1%

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ )1

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : 1.5% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์: เรียกเก็บตามจริง
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง: เรียกเก็บตามจริง

ค่าธรรมเนี ยมส่วนแบ่งกาไร (% ของผลกาไรกองทุน)1 ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งกาไร: 10% ต่อปี
หมายเหตุ
1 ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆ เป็ นอัตราไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดในทานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
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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

High watermark/Unit = 14.58

NAV/UNIT

NAVPU (net mgmt. fee) = 13.32

+30%

High watermark/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
high watermark 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 high watermark deficit) and
exceeds the high watermark

Year 2

Year 3

Note: (*) Highwater mark is reset every time performance fee is paid out
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attributes of a company. Piyaporn obtained a Master degree in Economics from National Institute of Development Administration..
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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.
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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.
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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.
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Watcharin Dungsang is a fund manager for global asset allocation and high growth equity funds. He is a professional fund manager
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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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