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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”



3

About our Management

Pol.Gen. Dr. Chidchai Vanasatidya

Mr. Kasemsit Pathomsak

Mr. Chaiwat Atsawintarangkun, CPA

Mr. Chirayu Assanuvong

Mr. Thanutum Kiatphaibool

Dr. Thamnoon Ananthothai

Ms. Chanya Rattanaprapakul

Mr. Thanomphong Pathomsak

Dr. Kraisorn Chansiri

Chairman

Mrs. Vijitra Sudtikitpisan

Ms. Sriwan Sethiwan



4

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
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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

Mixed Fund

(Fund of Fund)

Offshore 
Investment

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

• Power ETF 

• Merchant Global Megatrends
• Flying Dragon Fund
• 10 Xponential Growth Fund

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



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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ท ำ ไมกำรลงทุน ใน
จีน จึ ง น่ ำสนใจ?
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จำก Old สู่ New China

ประเทศจนีก ำลงักำ้วเขำ้สูก่ำร
เปลีย่นผำ่นจำกกำรเตบิโตจำก
เครือ่งยนตห์ลกัในอดตีเช่นกำร
ลงทุน และกำรผลติไปสูก่ำร
บรโิภคภำยในประเทศและภำค
บรกิำรรวมถงึกำรลงทุนขนำด
ใหญ่เพือ่กำ้วขึน้มำเป็นหน่ึงใน
ประเทศผูน้ ำโลกดำ้นเทคโนโลยใีน
อนำคต
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เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มกำรเติบโตสดใส

- GDP จนีเตบิโต 2 เท่ำมำแลว้ 5 ครัง้นบัตัง้แต่ปี 1980 (คดิเป็นทุกๆ 7–10 ปี)
- จนีตอ้งกำรกำรเตบิโตเพยีง 4.7% เพือ่ให ้GDP เตบิโตเป็น 2 เท่ำอกีครัง้ใน 15 ปี 
โดยในรอบ 4 ทศวรรษทีผ่ำ่นมำ GDP จนีเตบิโตคดิเป็นกวำ่ 9.7% ต่อปี

เศรษฐกิจจีนถกูคำดกำรณ์ว่ำจะเติบโตเป็น 2 เท่ำภำยในปี 2035
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- ประเทศจนียงัคงมกีำรบรโิภคภำยในประเทศคดิเป็นสดัสว่นต่อ GDP ในระดบัทีต่ ่ำ
กวำ่กลุ่มประเทศพฒันำแลว้อืน่ๆ กำรบรโิภคดงักลำ่วจงึเป็นปจัจยัส ำคญัในกำรกำ้ว
ไปขำ้งหน้ำของเศรษฐกจิจนีในอนำคต

เคร่ืองยนตห์ลกัในกำรเติบโตคือกำรบริโภคภำยในประเทศ



เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มกำรเติบโตสดใส

- กำรเตบิโตของ E commerce ในจนีปจัจุบนัเตบิโตในระดบัทีส่งู
มำกเมือ่เทยีบกบัประเทศอืน่ทัว่โลก

- สดัสว่นของ User ทีใ่ชง้ำน Internet ในประเทศจนีปรบัตวัเพิม่ขึน้
อยำ่งรวดเรว็ และเพิม่ขึน้ในระดบัทีส่งูกวำ่โดยเปรยีบเทยีบกบั
ระดบัคำ่เฉลีย่ทัว่โลก

กำรเติบโตของ E Commerce ในจีน
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เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มกำรเติบโตสดใส

- จนีเป็นประเทศอนัดบัตน้ๆของโลกในปี 2019 ทีย่ ืน่ขอ
จดทะเบยีนสทิธบิตัรมำกทีส่ดุ โดยมกีำรยืน่ขอ
สทิธบิตัรทัง้สิน้จ ำนวน 1.4 ลำ้นสทิธบิตัร (ในขณะที่
สหรฐัฯยืน่ขอเพยีง 0.6 ลำ้นสทิธบิตัร) 

จีนเป็นหน่ึงในประเทศท่ีจดทะเบียน
สิทธิบตัรมำกท่ีสดุในโลกในปี 2019
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เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มกำรเติบโตสดใส

- จำกประมำณกำรยอดกำรใชหุ้น่ยนตท์ัง้หมดทัว่โลก
กวำ่ 6,300,000 ตวั จนีเป็นประเทศทีค่ำดวำ่จะมกีำร
ใชหุ้่นยนตถ์งึ 2,900,000 ตวั

- ควำมหนำแน่นของกำรใชหุ้น่ยนตใ์นจนียงัอยู่ในระดบั
ต ่ำเมือ่เทยีบกบัประเทศอืน่ๆ ดงันัน้จงึแสดงถงึกำร
เตบิโตของภำคอุตสำหกรรมจนีในอนำคตทีจ่ะอยูน่ะ
ดบัสงูต่อเน่ืองจำกกำรใชหุ้น่ยนตม์ำกยิง่ขึน้

จีนเป็นประเทศท่ีใช้หุ่นยนตใ์น
ภำคอตุสำหกรรมมำกเป็นอนัดบั
ต้นๆ ของโลก

14



เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มกำรเติบโตสดใส

- ในปี 2011 ตวัเลขยอดธุรกรรมจำก Mobile Payments 
ของจนีมำกกวำ่สหรฐัอเมรกิำเพยีง 2 เท่ำเท่ำนัน้ 
อยำ่งไรกต็ำม กำรเตบิโตของกำรใช ้Mobile 
Payments ในจนีเตบิโตขึน้อยำ่งรวดเรว็มำก จน ณ 
ปจัจุบนัคดิเป็นขนำดทีใ่หญ่กวำ่สหรฐัอเมรกิำหลำยสบิ
เท่ำ 

ปริมำณกำรใช้ Mobile Payments ใน
จีนอยู่ในระดบัสงูมำกเม่ือเทียบกบั
สหรฐัอเมริกำ
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เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มกำรเติบโตสดใส

กำรเตบิโตของยอดขำยของแบรนด ์Smartphone 
จำกประเทศจนีขยำยตวัต่อเน่ืองจน ณ ปจัจุบนัจนีเป็น
ประเทศสง่ออกทีส่ ำคญัส ำหรบัอุปกรณ์ Smartphone 
และเป็นผูเ้ล่นรำยส ำคญัในตลำด Smartphone ทัว่
โลก

แบรนด ์Smartphone จีน มีส่วนส ำคญั
ในตลำด Smartphone ทัว่โลก
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เ กิดอะไร ขึ้นกับ
ตลำดหุ้ น จีน?
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หุ้นจีนปรบัตวัลงแรง

ตลำดหุน้จนีโดยดชันี MSCI 
China ไดป้รบัตวัลงกวำ่เกอืบ 
30% ในช่วงหลำยเดอืนทีผ่ำ่น
มำนบัแต่ท ำจุดสงูสดุในช่วง
ปลำยเดอืนกุมภำพนัธ์
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US vs CHINA

เหตกุำรณ์ท่ีกระทบหุ้นจีน
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NATO-CHINA

เหตกุำรณ์ท่ีกระทบหุ้นจีน
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เน่ืองจำกรำคำสนิคำ้โภคภณัฑซ์ึง่เป็นหน่ึงในปจัจยักำรผลติที่
ส ำคญัปรบัตวัสงูขึน้อยำ่งมำกในช่วงทีผ่ำ่นมำ ซึง่ส่งผลกระทบต่อ
ภำกำรผลติของจนี ทำงรฐับำลจนีจงึเขำ้มำแทรกแซงตลำด
ดงักล่ำวอยำ่งหนกัเพือ่หวงัจะควบคมุรำคำสนิคำ้ไม่ใหเ้พิม่สงูขึน้
เรว็เกนิไป 

จีนเข้ำแทรกแซงตลำดสินค้ำโภคภณัฑ์
อย่ำงหนัก

เหตกุำรณ์ท่ีกระทบหุ้นจีน
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ประธำนำธบิดสี ีจิน้ผงิของจนี กล่ำวว่ำทำงกำรจนีจ ำเป็นตอ้งเขำ้มำดแูล
กำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัเทคโนโลยยีกัษ์ใหญ่ของจนีมำกขึ้น (CNBC, 
Mar 16 2021) กดดนับรรยำกำศกำรลงทุนในจนีในภำพรวม ส่งผลให้
รำคำหุน้กลุ่มเทคโนโลยใีนจนี รวมถงึตลำดหุน้จนีโดยรวมปรบัตวัลงใน
รอบหลำยเดอืนทีผ่่ำนมำ

• สรปุ timeline กำรใชน้โยบำยจำกทำงกำรจนี 
ต.ค. 2020 ตรวจสอบ Alibaba ระงบั IPO Ant group 
ก.พ. 2021 รำ่งกฎหมำยควบคุมกจิกำร Fintech 
ม.ีค. 2021 ตรวจสอบบรษิทั group buying และกำรตัง้รำคำ
เม.ย. 2021 ปรบั Alibaba และบรษิทัเทคโนโลยตีำมกฎหมำยผกูขำด
พ.ค. 2021 รำ่งแนวทำงกำรก ำหนดเกณฑก์ำรศกึษำนอกเวลำของ
นกัเรยีนจนี
ก.ค. 2021 สัง่ปรบั Didi ยกเลกิสทิธิผ์กูขำด Tencent music 

เตอืน Meituan ใหจ้ำ่ยค่ำแรง Rider อยำ่งเป็นธรรม 

รฐับำลจีนเข้มงวดกบับริษทัเทคโนโลยีมำกขึ้น

เหตกุำรณ์ท่ีกระทบหุ้นจีน
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ชว่งสิน้เดือน July ท่ีผา่นมารัฐบาลจีนประกาศห้ามกวดวิชาท่ี
สอนเนือ้หาเหมือนโรงเรียนทัว่ไป เป็นบริษัทแสวงหาก าไร สง่ผลให้
หุ้นกลุม่การศกึษาของจีน (Ex. Tal Education เส้นสี
ชมพ)ู ปรับตวัลดลงกวา่ 70% หลงัจากมีการประกาศเกิดขึน้ 
(และปรับตวัลงไปแล้วกวา่ 90% นบัจากต้นปี) 

บริษทัด้ำนกำรศึกของจีนถกูกดดนัอย่ำงหนัก

เหตกุำรณ์ท่ีกระทบหุ้นจีน



ก ำ ร ป รับ 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 คำดว่ำสภำพคล่องท่ีลดลงของจีน จะค่อยๆฟ้ืนตวัดีขึน้ตำมล ำดบั
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ธนำคำร Goldman Sachs ยงัคงแนะน ำลงทุนในจนีในลกัษณะ
มำกกว่ำตลำด (Overweighted) โดยใหร้ะดบัเป้ำหมำยของดชันี
MSCI CHINA (MXCN) ที1่28 จุด โดยยงัคงประมำณกำรเตบิโต
ของก ำไรในปี 2021 และ 2022 ในระดบัสงู

นักลงทนุยงัคงมีมมุมองเชิงบวกต่อจีน

ทีร่ะดบัรำคำเป้ำหมำย ณ สิน้ปีของทำง Goldman 
Sachs ที ่128 จุดนัน้ คดิเป็น upside จำกระดบั
รำคำปจัจุบนัภำยหลงัจำกกำรรบัรูเ้หตุกำรณ์ดำ้น
ลบในตลำดดงักล่ำวไปบำ้งแลว้อยู่ทีร่ำว 15%

ระดบัเป้ำหมำยมี upside น่ำสนใจ

ตลำดหุ้นจีนมี Upside ท่ีดีในปี 2021 น้ี
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อตัรำกำรเตบิโตของ GDP จนียงัคงดสูดใสในอนำคตขำ้งหน้ำเมือ่เทยีบกบั
ประเทศอืน่ๆในโลก

กำรเติบโตของ GDP ยงัคงสดใส

อตัรำสว่นของ PE Ratio ของตลำดหุน้จนีเมือ่เทยีบ 
PE Ratio ของตลำดหุน้สหรฐัฯถอืวำ่อยูใ่นระดบัทีไ่ม่
แพงจนเกนิไป

ระดบั Valuation ท่ีสมเหตสุมผล

เศรษฐกิจจีนคำดว่ำยงัเติบโตดี และมี Valuation ท่ีน่ำสนใจ
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ดชันี MSCI China ปรบัตวัลงมำ รำว 30% 
จำกจดุสงูสุดในเดอืน Feb ซึง่ใกลเ้คยีงกบั
กำรปรบัลงรอบใหญ่ในอดตีของจนีทีร่ำว 30-
40% (เหตุกำรฟองสบู่ในตลำดหุน้จนีปี 2015 
และสงครำมกำรคำ้ระหว่ำงจนี-สหรฐัฯในปี
2019 ดชันี MSCI CHINA ปรบัตวัลงที ่40% 
และ 30% ตำมล ำดบั) 

Downside Risk เร่ิมจ ำกดั

Downside Risk เร่ิมจ ำกดั
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Bank of America ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตุไว ้5 ขอ้
1. ป้องกนักำรผกูขำดของบรษิทัขนำดใหญ่
2. เหตุผลดำ้นควำมปลอดภยัทำง Cyber และ

กำรเขำ้ถงึ Data 
3. นกัลงทุนจนีไมส่ำมำรถลงทุนในกจิกำรหลำยๆ

แห่งของจนีได ้เนื่องจำกบรษิทัจนีบำงส่วน
นิยมไปจดทะเบยีนในต่ำงประเทศ

4. ตอ้งกำรจดัระเบยีบสงัคมเช่น จนีมองว่ำต้นทุน
ทำงกำรศกึษำของจนีสงูเกนิไปใหเ้กดิควำม
เหลื่อมล ้ำขึน้ท ำใหเ้กดิกำรออกมำตรกำรเขำ้
มำควบคุมธุรกจิดำ้นกำรศกึษำ

5. จนีตอ้งกำรเขำ้มำควบคุมธุรกจิ Fin Tech ใน
ประเทศ ดว้ยเหตุผลดำ้นควำมมัน่คงทำง
เศรฐษกจิจนี

เหตผุลท่ีจีนพยำยำมจดัระเบียบบริษทั
ในตลำดหุ้น

เหตผุลของจีน
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ธุรกจิในหลำยๆอุตสำหกรรมของจนีทีถู่กมองว่ำจะ
เป็นหวัหอกในกำรพฒันำเสรษฐกจิและเทคโนโลยี
ของจนีในหลำยปีขำ้งหน้ำยงัคงไดร้บักำรสนบัสนุนที่
ดขีองรฐับำลเช่น ธุรกจิ Semiconductor

จีนยงัคงให้กำรสนับสนุนหลำยธรุกิจ

หลำยธรุกิจยงัได้รบักำรสนับสนุน



กระบวนกำร
ลงทุน
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คดักรองหลกัทรพัย์
คดักรองหลกัทรพัยท์ีผ่่ำนเกณฑก์ำรลงทุนทัง้ในเชงิคุณภำพและเชงิปรมิำณ เช่นมมีลูค่ำกำรซื้อขำยเพยีงพอ 
(Liquidity) มกีำรลงทุนในประเทศและกลุ่มอุตสำหกรรมเป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน (Investment Policy) 
และมปีจัจยัเชงิคุณภำพอื่นๆทีเ่หมำะสม

คดัเลอืกหลกัทรพัย์
ทมีผูจ้ดักำรกองทุน คดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีผ่่ำนเกณฑเ์ขำ้สู ่Investment Universe โดยพจิำรณำจำกปจัจยัต่ำงๆเชน่
ระดบัรำคำทีเ่หมำะสม กำรเตบิโตในอนำคต สภำพคล่อง และควำมเสีย่งต่ำงๆทีเ่กีย่วขอ้ง

พอรต์กำรลงทุน

ทมีผูจ้ดักำรกองทุน เขำ้ลงทุนในหลกัทรพัยท์ีค่ดัเลอืก โดยพจิำรณำปรบัพอรต์ใหส้อดคลอ้งต่อสถำนกำรณ์ตลำด 
ทำงผูจ้ดักำรกองทุนจะค ำนึงถงึปจัจยัต่ำงๆ เช่นสภำวะเศรษฐกจิ, แนวโน้มอตัรำกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิ, แนวโน้ม
ทศิทำงอตัรำดอกเบีย้นโยบำย, สภำวะตลำดเงนิและตลำดทุน, กำรเคลื่อนยำ้ยเงนิลงทุนในสนิทรพัยต่์ำงๆ, 
เหตุกำรณ์ทำงเศรษฐกจิและทำงกำรเมอืง ทีส่ง่ผลในระยะสัน้และกลำง, Valuation สนิทรพัยป์ระเภทต่ำงๆ ในเชงิ
เปรยีบเทยีบ, Technical indicators เช่น รปูแบบและปรมิำณกำรซือ้ขำยในตลำดของสนิทรพ้ยป์ระเภทต่ำงๆ, 
Quantitative measures เช่น กำร Rebalancing และ Performance Ranking ทีเ่ปลีย่นไปในแต่ละช่วงเวลำ 

ตดิตำมและประเมณิผล
ตดิตำมสภำวะตลำดและผลประกอบกำรของหลกัทรพัยท์ีเ่ขำ้ลงทุน โดยพจิำรณำปรบัน ้ำหนกักำรลงทุนใหส้อดคลอ้ง
กบัสภำวะตลำดในแต่ละชว่งเวลำ
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70%
MF - Equity MF - Fixed Income

90%

Flying Dragon Fund

Flying Dragon Fund
What We Offer

Investment Period  

Investment Strategy

Asset Class

Expected Return

Dividend Policy

Minimum Investment 

Legal Form

Flying Dragon Fund

Long term (approximately 3-5 years)

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.

Hong Kong ETF

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

No Policy

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

10%
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Flying Dragon Fund as of 31 July 2021

3M 6M YTD 1Year 2020*

Flying Dragon
Fund

-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%

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.

* 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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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

Highwater mark/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 highwater mark deficit) and  
exceeds the highwater mark

Highwater mark/Unit = 14.58

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

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,
Rama 4 Road Suriyawong Subdistrict,

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


