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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 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

• China Trigger Fund 6M6

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

Merchant High Growth Fund

Merchant High Growth มนีโยบายการลงทุนเน้นไปทีก่ารลงทุน
ใ น หุ้ น ข น า ด ใ ห ญ่ ที่ มี ศั ก ย ภ าพ ก า ร แ ข่ ง ขัน อ ย่ า ง ยั ง่ ยื น 
Durable Competitive Advantage (DCA)
• บริษัทเป็นผู้ครองตลาด มีความได้เปรียบในการแข่งขันใน

อุตสาหกรรม เป็นกจิการที่ทนทานยามเศรษฐกจิตกต ่า และมี
ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการท าก าไรในยาม
เศรษฐกจิฟ้ืนตวั 

• บรษิทัสามารถสรา้งการเตบิโตทีย่ ัง่ยืน่ โดยมกีารเตบิโตของ
ก าไรเฉลีย่มากกว่า 10% และมปีระสทิธภิาพการท าก าไรใน
ระดบัด ี

• ไดร้บัปจัจยัสนบัสนุนทีส่่งผลต่อการเตบิโตของก าไรทัง้รายไตร
มาสและรายปี โดยเน้นทีหุ่น้ทีร่าคาหุน้ม ีValuation ที่
เหมาะสม และคาดว่าม ีUpside และ EPS Growth ไมน้่อย
กว่า 10% 
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After Virus 
หลงัจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 และการเร่งฉีดวคัซนี ภาพของเศรษฐกจิฟ้ืนตวั 
ความเชื่อมัน่ผู้บรโิภค และการเปิดประเทศ จะส่งผลดต่ีอกลุ่มหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการ
อุปโภคบรโิภค การเดนิทาง การรกัษาพยาบาล และการลงทุน กลุ่มที่ได้ประโยชน์ คอื 
คา้ปลกี ขนส่ง โรงพยาบาล และนิคมอุตสาหกรรม 

Investment Ideas

Reflation Acceleration
เงนิเฟ้อก าลงัเร่งตวัจากนโยบายการเงนิผ่อนคลายของธนาคารกลางต่างๆ รวมไปถึง
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของแต่ละประเทศ และการพุ่งขึ้นของสนิค้าโภค
ภณัฑ ์กลุ่มอุตสาหกรรมทีจ่ะไดป้ระโยชน์ คอื พลงังาน ปิโตรเคม ีธนาคาร การเงนิ 

Welcome to Thailand 
ไทยในฐานะประเทศที่เน้นการส่งออกและการท่องเที่ยวจะเป็นประเทศที่จะได้ร ับ
ประโยชน์สูง จากการเร่งฉีดวคัซนีของโลก และยุทธศาสตรค์วามร่วมมอืการค้าระหว่าง
ภูมภิาคจากความตึงเครยีดทางการเมอืงของสหรฐั จนี รสัเซยี ก่อให้กระแสเงนิลงทุน
ไหลเขา้มายงัตลาดหุน้ไทย เป็นประโยชน์โดยตรงต่อกลุ่มหุน้ขนาดกลาง-ใหญ่

เลือกลงทุนในหุ้นท่ีมีศกัยภาพการแข่งขนัยัง่ยืน Durable Competitive Advantage (DCA) 
และสอดคลอ้งไปกบัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทย
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Merchant High Growth Fund as of 30 July 2021

3M 6M 1Year YTD 2020Y

High Growth -8.08% 0.68% 9.97% 0.14% 0.47%

Benchmark 

(SET TRI )
-3.46% 5.58% 18.67% 6.89% -8.24%

Excess return* -4.62% -4.90% -8.70% -6.75% 8.71%

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.
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Fund AllocationAsset Allocation

Merchant High Growth Fund as of 30 July 2021

Portfolio Positions

59.26 

24.36 

BIG CAP MID CAP

83.62 

16.38 

Equity Cash
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Sector ContributionSector Allocation

Merchant High Growth Fund as of 30 July 2021

Portfolio Positions

-2.00 +0.00 +2.00 +4.00 +6.00

COMM

ENERG

FOOD

TRANS

CONMAT

ICT

FIN

BANK

HELTH

PETRO

 -  5.00  10.00  15.00  20.00

ICT

TRANS

FOOD

CONMAT

HELTH

BANK

ENERG

COMM

FIN

PETRO
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Top 5 holding Key catalyst

TISCO

เศรษฐกจิไทยทีก่ าลงัฟ้ืนตวั จะท าใหร้ะดบั NPL Ratio ลดลงต่อเนื่อง ซึง่จะท าให ้Credit Cost ปรบัลดลงตาม ขณะทีภ่าพรวมของธุรกจิ 
สนิเชื่อจะกลบัมาเตบิโตอกีครัง้ในปี 2564 TISCO จดัเป็นธนาคารทีม่ปีระสทิธภิาพท าก าไรในระดบัสงู ROE ระยะยาวเป็น 16% และมี
สถานะการเงนิทีแ่ขง็แกร่งมาก สะทอ้นจาก CAR ทีส่งูกว่า 23% และการจ่ายปนัผล 6.3 บาท (Dividend Yield ราว 7%) 

IVL

ก าไรใน 1H64 และทัง้ปี 2564 มแีนวโน้มสดใส โดยเฉพาะธุรกจิ Combined PET ที ่Spread ก าลงัฟ้ืนตวัอย่างแขง็แกร่ง และ IVL ยงัได้
ประโยชน์จากการขายในราคาพรเีมยีมตามราคาน ้ามนัดบิทีอ่ยู่ในระดบัสงู Valuation ยงัอยู่ในระดบั Forward PER ของปี 2564-2565
ยงัอยู่ในระดบัเพยีง 16 และ 14 เท่า 

CHG

แมก้ารระบาดระลอก 3 ของ COVID-19 ท าใหเ้ดอืน เม.ย.-พ.ค. 21 กระทบการใชบ้รกิารของลูกคา้เงนิสดชะลอตวั แต่มองว่ากระทบ
ภาพรวมรายไดไ้ตรมาส 2/2564 ไม่มาก เนื่องจาก 1.รายไดเ้สรมิจาก COVID-19 ,สดัส่วนเพิม่ขึน้จากยอดตรวจหาเชือ้เฉลีย่ต่อวนัเพิม่
เป็น 1,500 คน/วนั ช่วงตน้เดอืน เม.ย. และมรีายไดข้าก ASQ/Hospitel 2.รบัรูร้ายไดร้บัจา้งบรหิาร รพ. เตม็ไตรมาส ท าใหค้าดว่ารายได้
รบัจา้งบรหิารเพิม่ 3.เริม่รบัรูร้ายไดบ้รหิารศนูยห์วัใจ รพ.สรินิธร

SAWAD

แนวโน้มธุรกจิก าลงัเขา้สู่ช่วงการกา้วกระโดดครัง้ใหญ่ จากการขยายโครงสรา้งธุรกจิทัง้การ JV กบัธนาคารออมสนิและ JV กบัโนเบลิ 
รวมไปถึงการขยายฐานธุรกจิสนิเชื่อส่วนบุคคลผ่านศรสีวสัดิแ์คปปิตอล นอกจากนัน้ SAWAD ยงัปรบัปรุงโครงสรา้งต้นทุนโดยการ
โยกยา้ยพนกังานไปยงับรษิทัลกูและน าเทคโนลยเีขา้แทนที ่สง่ผลใหท้ศิทางก าไรใน 1-5 ปีขา้งหน้าคาดจะโตเฉลีย่ 20% ต่อปี 

PTT

ผลประกอบการฟ้ืนตวัทีช่ดัเจนจากผลประกอบการ 1Q64 ทีอ่อกมาดกีว่าตลาดคาด ซึง่เป็นผลมาจากการฟ้ืนตวัของทุกๆธุรกจิ ทัง้โรง
แยกก๊าซ โรงกลัน่ ธุรกจิปิโตรเคม ีรวมไปถงึการไดก้ าไรพเิศษอกีหลายรายการ คาดว่าใน 2Q และ 2H2564 ทศิทางธุรกจิยงัเป็นไปใน
ทางบวก ตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก ยงัคงน ้าหนักการลงทุนใน PTT ในฐานะทีร่าคาหุน้ยงัไม่ตอบรบัต่อผลประกอบการ 1Q64 
และการฟ้ืนตวัในปี 2564 โดยราคายงั Laggard ตลาด และต ่ากว่าราคาเป้าหมายที ่48.50 บาท (PE Multiple)

Merchant High Growth Fund as of 30 July 2021

Portfolio Positions
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 ผลตอบแทนของกองทุนตัง้แต่ตน้ปี 2021 ณ วนัที่ 30 กรกฎาคม 2021 +0.14% ในขณะที่ SET-TRI ท าได้ +6.89% ส าหรบัใน
เดอืนกรกฎาคม 2021 ผลตอบแทนกองทุน -3.78% ในขณะที่ SET TRI -4.11%

 หุน้ทีห่นุนผลตอบแทนของกองทุน ไดแ้ก่ หุน้ CHG โดยหุน้ในกลุ่มโรงพยาบาลไดร้บัผลดจีากการตรวจโควดิที่ระบาดในระลอก 
3 เพิม่ขึน้และแผนการฉีดวคัซนี ในขณะทีหุ่น้ทีก่ดดนัผลตอบแทนกองทุน ไดแ้ก่ หุน้ IVL และ PTT  การแพร่ระบาดของโควดิ-
19 ทีเ่พิม่ขึน้ค่อนขา้งสูงท าให้ต่างชาตเิทขายหุ้นไทยอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้หุ้นขนาดใหญ่ซึ่งถอืโดยนักลงทุนต่างชาตปิรบัตวั
ลดลง อยา่งไรกต็าม คาดว่าราคาหุน้ทีป่รบัตวัลดลงเน่ืองจากปจัจยักดดนัในระยะสัน้ แต่ปจัจยัพืน้ฐานของบรษิทัยงัคงแขง็แกร่ง 
ดงันัน้ หากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 สามารถควบคุมได้ หรอืการฉีดวคัซนีสามารถกระจายไดเ้รว็ขึน้ หุ้นขนาดใหญ่น่าจะ
กลบัมาไดร้บัความสนใจจากตลาดและนกัลงทุนได้

 หุน้ TOP 5 ทีก่องทุนลงทุน ไดแ้ก่ TISCO CHG IVL SAWAD และ PTT ส าหรบักลยุทธก์ารลงทุน ผูจ้ดัการกองทุนจะคดัเลอืก
หุน้ทีม่กีารฟ้ืนตวัตามเศรษฐกจิโลก หรอืเป็นบรษิทัทีไ่ดร้บัผลดใีนช่วงทีม่กีารแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 รวมถงึเขา้สะสม
หุน้ทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์เมือ่สถานการณ์การระบาดคลีค่ลายลงอย่างไรกต็าม ภายใต้สถานการณ์ตลาดทีม่ ีความผนัผวนสูง 
จ านวนผูต้ดิเชือ้โควดิทัว่โลกยงัคงปรบัตวัเพิม่ขึน้ในบางพืน้ที ่ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทุนยงัคงมคีวามระมดัระวงัในการลงทุนโดยจะ
มกีารบรหิารความเสีย่งใหเ้หมาะสม

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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Merchant High Growth Fund 

ช่ือกองทุน Merchant High Growth Fund 

นโยบายการลงทุน กองทุนมนีโยบายการลงทุนในตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ โดยมุง่เน้นบรษิทัทีม่ปีจัจยัพืน้ฐาน ผลการด าเนินงาน
ที่ด ีและมคีวามสามารถในเตบิโตสูงอย่างต่อเน่ือง โดยกองทุนจะเลอืกลงทุนในบรษิัทที่มี
โมเดลธุรกิจที่มคีวามโดดเด่น มคีวามสามารถในการแข่งขนัสูง เป็นผู้น าในอุตสาหกรรม 
ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ในการด าเนินธุรกจิ เพื่อสรา้งผลตอบแทนทีสู่งกว่าดชันีใหก้บัพอรต์การ
ลงทุนในระยะกลางถงึยาวได้

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,
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


