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รายงานประจาํปี     1
วรรณ อนิเดยี ออพพอรท์นิูตี้



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอรท์ูนิต้ี (ONE-INDIAOPP)

รายงานประจาํปี     2
วรรณ อนิเดยี ออพพอรท์นูิตี้

เรยีน  ทา่นผูถ้อืหน่วยลงทนุกองทนุเปิด วรรณ อนิเดยี ออพพอรท์นูิตี ้(ONE-INDIAOPP)

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จํากดั (บลจ. วรรณ) ขอนําส่งรายงานประจําปีของรอบปีบญัชแีละรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงั ตัง้แต่วนัที ่1 
มนีาคม 2564 ถงึวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2565 และวนัที ่1 กนัยายน 2564 ถงึวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2565 ของกองทนุเปิด วรรณ อนิเดยี ออพพอรท์นูิตี ้(ONE-INDIAOPP)

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ อนิเดยี ออพพอรท์ูนิตี้ หน่วยลงทุนชนิด IA: ONE-INDIAOPP-IA สรา้งผลตอบแทนได้รอ้ยละ -6.54 
เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ 12.15  ซึ่งคํานวณจากอตัราผลตอบแทนของ MSCI India Daily Total Return Net Index ซึ่งเป็นดชันีชีว้ดัของกองทุนหลกั 
ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการทํา hedging ประมาณรอ้ยละ 85 ของ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน และอตัราผลตอบแทนของ MSCI India Daily Total Return Net Index ปรบัด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัที่
คํานวณผลตอบแทนในส่วนทีเ่หลอืทีไ่มไ่ดท้าํสญัญาป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทนุ)

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ อนิเดยี ออพพอรท์ูนิตี้ หน่วยลงทุนชนิด ID: ONE-INDIAOPP-ID สรา้งผลตอบแทนได้รอ้ยละ 4.08 
เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ 12.15  ซึ่งคํานวณจากอตัราผลตอบแทนของ MSCI India Daily Total Return Net Index ซึ่งเป็นดชันีชีว้ดัของกองทุนหลกั 
ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการทํา hedging ประมาณรอ้ยละ 85 ของ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน และอตัราผลตอบแทนของ MSCI India Daily Total Return Net Index ปรบัด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัที่
คํานวณผลตอบแทนในส่วนทีเ่หลอืทีไ่มไ่ดท้าํสญัญาป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทนุ)

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ อนิเดยี ออพพอรท์ูนิตี้ หน่วยลงทุนชนิด RA: ONE-INDIAOPP-RA สรา้งผลตอบแทนได้รอ้ยละ 3.82 
เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ 12.15  ซึ่งคํานวณจากอตัราผลตอบแทนของ MSCI India Daily Total Return Net Index ซึ่งเป็นดชันีชีว้ดัของกองทุนหลกั 
ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการทํา hedging ประมาณรอ้ยละ 85 ของ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน และอตัราผลตอบแทนของ MSCI India Daily Total Return Net Index ปรบัด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัที่
คํานวณผลตอบแทนในส่วนทีเ่หลอืทีไ่มไ่ดท้าํสญัญาป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทนุ)

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ อนิเดยี ออพพอรท์ูนิตี้ หน่วยลงทุนชนิด RD: ONE-INDIAOPP-RD สรา้งผลตอบแทนได้รอ้ยละ 3.77 
เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ 12.15  ซึ่งคํานวณจากอตัราผลตอบแทนของ MSCI India Daily Total Return Net Index ซึ่งเป็นดชันีชีว้ดัของกองทุนหลกั 
ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการทํา hedging ประมาณรอ้ยละ 85 ของ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน และอตัราผลตอบแทนของ MSCI India Daily Total Return Net Index ปรบัด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัที่
คํานวณผลตอบแทนในส่วนทีเ่หลอืทีไ่มไ่ดท้าํสญัญาป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทนุ)

• กองทุนเปิด วรรณ อนิเดยี ออพพอรท์ูนิตี้ (ONE-INDIAOPP) จะนําเงนิไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว 
(Feeder Fund) โดยลงทนุในกองทนุ PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND (กองทนุหลกั) ชนิดหน่วยลงทนุ Class Y ในสกุลเงนิดอลล่ารส์หรฐั (USD) โดยเฉลีย่ในรอบปี
บญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุ

• กองทนุ PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND (กองทนุหลกั) มวีตัถุประสงคใ์นการลงทนุเพื่อสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่เงนิลงทนุในระยะยาวโดยเน้น
ลงทนุในตราสารทนุของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยใ์นประเทศอนิเดยีหรอืมแีนวโน้มเตบิโตตามเศรษฐกจิของประเทศอนิเดยี

• ทัง้นี้ กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) และเพื่อป้องกนัความเสี่ยง (Hedging) โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน คุณสามารถศกึษาขอ้มูลกองทุนหลกัได้จาก www.pinebridge.com 
ฯลฯ

ในช่วงระหว่างวนัที่1 มนีาคม 2564 ถงึวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2565 ดชันี MSCI INDIA ปรบัตวัขึน้ 17.25% โดยตลาดหุน้อนิเดยี ในปี 2564 ได้รบั
ปัจจยัเสรมิจากตวัเลขเศรษฐกจิอนิเดยีในไตรมาส 1 ปี 2565 หรอืไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ 2563/2564 ทีเ่ตบิโต 1.6%YoY ซึ่งสูงกว่าทีต่ลาดคาดไว้ และเพิม่ขึน้
ต่อเนื่องจาก 0.5% YoY ในไตรมาสก่อนหน้า และ ธนาคารกลางอนิเดยียงัคงนโยบายการเงนิแบบผ่อนคลายอยู่ ท่ามกลางแรงกดดนัด้านเงนิเฟ้อทีม่อียู่ โดยในระยะสัน้ 
ธนาคารกลางอนิเดยีใหค้วามสําคญักบัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิหลงัการระบาดรอบสองของ Covid-19 มากกว่าการเพิม่ขึน้ของอตัราเงนิเฟ้อ และจะอดัฉีดสภาพคล่อง
ต่อเนื่องผา่นการเขา้ซือ้พนัธบตัรรฐับาลภายใตโ้ครงการ GSAP 2.0 เพื่อหนุนอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล นอกจากนี้ การเรง่ฉีดวคัซนีในประเทศโดยส่วนหนึ่งไดร้บั
ความชว่ยเหลอืจากต่างชาต ิและการใชม้าตรการลอ็คดาวน์ในบางรฐั ส่งผลใหย้อดผูต้ดิเชือ้ทยอยปรบัตวัลดลง และทาํใหร้ฐับาลสามารถกลบัมาเปิดเมอืงไดเ้รว็ขึน้

ในปี 2565 ช่วงต้น ตลาดหุน้อนิเดยีเผชญิกบัความผนัผวน เนื่องจาก จากจํานวนผูต้ดิเชือ้ Covid-19 ทีพุ่่งขึน้อกีครัง้ และแรงกดดนัจากเงนิเฟ้อที่
เพิม่ขึน้ ประกอบกบัแนวโน้มการใชน้โยบายการเงนิแบบตรงึตวัในหลายๆประเทศทัว่โลก โดยเฉพาะสหรฐัฯ ซึ่งจะกดดนัใหธ้นาคารกลางอนิเดยีต้อ งใชน้โยบายการเงนิ
แบบตงึตวัมากขึน้ตาม เป็นอกีปัจจยัทีก่ดดนัตลาดหุน้อนิเดยีในชว่งตน้ปี 2565 ทีผ่า่นมา

ในระยะถดัไป ตลาดหุน้อนิเดยีอาจถูกกดดนัจากปัจจยัความไมแ่น่นอนเกีย่วกบัการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ทีย่งัไมอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุม และการ
ทีค่าดการณ์เงนิเฟ้อปรบัตวัเพิม่ขึน้ เป็นปัจจยักดดนัต่อตลาดหุ้นทัว่โลกและตลาดหุน้อนิเดียต่อไป ประกอบกบัความเสี่ยงด้านภูมริฐัศ าสตร์ เช่นปัญหาความขดัแย้ง
ระหว่างรสัเซยีและยูเครน หรอืปัญหาความขดัแยง้ระหว่างปากสีถานและอนิเดยี กเ็ป็นอกีหนึ่งปัจจยัทีส่ามารถกดดนัตลาดหุน้อนิเดยีโดยรวมได้ในอนาคต อย่างไรกต็าม 
ในระยะยาวตลาดหุน้อนิเดยีเป็นตลาดหุน้ทีม่คีวามน่าสนใจ จากปัจจยัพืน้ฐานทีย่งัคงแขง็แกรง่และเศรษฐกจิมกีารเตบิโตทีด่อีย่างต่อเนื่ อง ทาํใหเ้มื่อความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัตลาดหุน้อนิเดยี เชน่การระบาดของ COVID-19 สิน้สุดลง ตลาดหุน้อนิเดยีจะมโีอกาสปรบัตวัสูงขึน้ไดอ้กีในระยะยาวต่อไป

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จาํกดั ขอขอบพระคุณทา่นผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุทา่นทีไ่ดม้อบหมายความไว้วางใจใหบ้รษิัทดูแลเงนิลงทุนของ
ทา่น  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุง่มัน่บรหิารเงนิลงทนุของผูล้งทนุดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทา่นผูถ้อืหน่วยลงทนุ

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั



สรปุภาวะการลงทุนในตลาดต่างประเทศ

ในช่วงระหว่างวนัที่1 มนีาคม 2564 ถงึวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2565 ดชันี MSCI INDIA ปรบัตวัขึน้ 

17.25% โดยตลาดหุ้นอินเดยี ในปี 2564 ได้รบัปัจจยัเสรมิจากตวัเลขเศรษฐกิจอินเดยีในไตรมาส 1 ปี 2565 หรอื

ไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ 2563/2564 ทีเ่ตบิโต 1.6%YoY ซึง่สูงกว่าทีต่ลาดคาดไว ้และเพิม่ขึน้ต่อเนื่องจาก 0.5% 

YoY ในไตรมาสก่อนหน้า และ ธนาคารกลางอนิเดยียงัคงนโยบายการเงนิแบบผ่อนคลายอยู่ ท่ามกลางแรงกดดนัด้าน

เงนิเฟ้อทีม่อียู ่โดยในระยะสัน้ ธนาคารกลางอนิเดยีใหค้วามสําคญักบัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิหลังการระบาดรอบสอง

ของ Covid-19 มากกว่าการเพิม่ขึน้ของอตัราเงนิเฟ้อ และจะอดัฉีดสภาพคล่องต่อเนื่องผ่านการเขา้ซื้อพนัธบตัรรฐับาล

ภายใต้โครงการ GSAP 2.0 เพื่อหนุนอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล นอกจากนี้ การเร่งฉีดวคัซนีในประเทศโดย

ส่วนหนึ่งได้รบัความช่วยเหลอืจากต่างชาติ และการใช้มาตรการล็อคดาวน์ในบางรฐั ส่งผลให้ยอดผู้ติด เชื้อทยอย

ปรบัตวัลดลง และทาํใหร้ฐับาลสามารถกลบัมาเปิดเมอืงไดเ้รว็ขึน้

ในปี 2565 ช่วงต้น ตลาดหุน้อนิเดยีเผชญิกบัความผนัผวน เนื่องจาก จากจาํนวนผูต้ดิเชื้อ Covid-19 

ทีพุ่่งขึน้อกีครัง้ และแรงกดดนัจากเงนิเฟ้อทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกบัแนวโน้มการใชน้โยบายการเงินแบบตรงึตวัในหลายๆ

ประเทศทัว่โลก โดยเฉพาะสหรฐัฯ ซึ่งจะกดดนัให้ธนาคารกลางอนิเดยีต้องใช้นโยบายการเงนิแบบตงึตวัมากขึน้ตาม 

เป็นอกีปัจจยัทีก่ดดนัตลาดหุน้อนิเดยีในช่วงตน้ปี 2565 ทีผ่่านมา

ในระยะถดัไป ตลาดหุ้นอนิเดยีอาจถูกกดดนัจากปัจจยัความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ทีย่งัไม่อยู่ภายใต้การควบคุม และการทีค่าดการณ์เงนิเฟ้อปรบัตวัเพิม่ขึน้ เป็นปัจจัยกดดนัต่อตลาดหุน้ทัว่

โลกและตลาดหุ้นอินเดยีต่อไป ประกอบกบัความเสี่ยงด้านภูมริฐัศาสตร ์เช่นปัญหาความขดัแยง้ระหว่ างรสัเซยีและ

ยูเครน หรอืปัญหาความขดัแยง้ระหว่างปากีสถานและอินเดยี ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจยัที่สามารถกดดนัตลาดหุ้นอินเดยี

โดยรวมได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวตลาดหุน้อนิเดยีเป็นตลาดหุน้ที่มคีวามน่าสนใจ จากปัจจัยพื้นฐานที่

ยงัคงแขง็แกรง่และเศรษฐกจิมกีารเตบิโตทีด่อียา่งต่อเนื่อง ทาํใหเ้มือ่ความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตลาดหุน้อนิเดยี เช่นการ

ระบาดของ COVID-19 สิน้สุดลง ตลาดหุน้อนิเดยีจะมโีอกาสปรบัตวัสงูขึน้ไดอ้กีในระยะยาวต่อไป

รายงานประจาํปี     3
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กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอรท์ูนิต้ี (ONE-INDIAOPP)

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศ โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว 
โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน (Feeder Fund)
กองทุนรวมมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด
1. หน่วยลงทุนชนิด RA : ชือ่ย่อ ONE-INDIAOPP-RA
2. หน่วยลงทุนชนิด IA : ชือ่ย่อ ONE-INDIAOPP-IA
3. หน่วยลงทุนชนิด RD : ชือ่ย่อ ONE-INDIAOPP-RD
4. หน่วยลงทุนชนิด ID : ชือ่ย่อ ONE-INDIAOPP-ID

จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 3,000 ลา้นบาท
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 15 มนีาคม 2561
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ.วรรณ จาํกดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 สงิหาคม ของทุกปี
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายการลงทุน : • กองทุนเปิด วรรณ อนิเดยี ออพพอรท์นูิตี้ จะนําเงนิไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
เพยีงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) โดยลงทุนในกองทุน PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND (กองทุนหลกั) ชนิดหน่วยลงทุน Class Y ในสกุลเงนิดอลล่ารส์หรฐั
(USD) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
• กองทุน PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND (กองทุนหลกั) มวีตัถุประสงคใ์นการลงทุนเพือ่สรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่เงนิลงทุนในระยะยาวโดยเน้นลงทุนในตราสารทุน
ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยใ์นประเทศอนิเดยีหรอืมแีนวโน้มเตบิโตตามเศรษฐกจิของประเทศอนิเดยี
• ทัง้นี้ กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายลว่งหน้า (Derivatives) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ
เพือ่ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน
คุณสามารถศกึษาขอ้มลูกองทุนหลกัไดจ้าก www.pinebridge.com ฯลฯ

เวลาท าการซ้ือ-ขาย : 09:00 - 16:00 น.ทุกวนัทาํการ
วนัรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 6 วนัทาํการถดัจากวนัทาํการขายคนื (T+6)
อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/03/2021 - 28/02/2022) :   2.38

หมายเหต ุ:  ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้
NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมพร้อมรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จาํกดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ

ช่ือย่อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด

1. ONE-INDIAOPP-RA มลูค่าข ัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 5,000.00 บาท มลูค่าข ัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 1,000.00 บาท มลูค่าข ัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื ไมก่ าหนด

2. ONE-INDIAOPP-IA มลูค่าข ัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 30,000,000.00 บาท มลูค่าข ัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 1,000,000.00 บาท มลูค่าข ัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื ไมก่ าหนด

3. ONE-INDIAOPP-RD มลูค่าข ัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 5,000.00 บาท มลูค่าข ัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 1,000.00 บาท มลูค่าข ัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื ไมก่ าหนด

4. ONE-INDIAOPP-ID มลูค่าข ัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 30,000,000.00 บาท มลูค่าข ัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 1,000,000.00 บาท มลูค่าข ัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื ไมก่ าหนด

ช่ือย่อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด

1. ONE-INDIAOPP-RA จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื ไมก่ าหนด มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า ไมก่ าหนด จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า 100.00 หน่วย 

2. ONE-INDIAOPP-IA จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื ไมก่ าหนด มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า ไมก่ าหนด จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า 100.00 หน่วย 

3. ONE-INDIAOPP-RD จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื ไมก่ าหนด มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า ไมก่ าหนด จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า 100.00 หน่วย 

4. ONE-INDIAOPP-ID จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื ไมก่ าหนด มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า ไมก่ าหนด จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า 100.00 หน่วย 
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กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอรท์ูนิต้ี (ONE-INDIAOPP)
รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ ช่ือย่อ ค าอธิบายเพ่ิมเติม

1. หน่วยลงทุนชนดิ RA ONE-INDIAOPP-RA
คอื หน่วยลงทุนชนดิไมจ่่ายเงนิปันผล เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป ที่ตอ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน ซึง่กองทุนจะนําผลประโยชน์จากการลงทุนไป

ลงทุนต่อ โดยสามารถลงทุนขัน้ตํ่าตัง้แต่ 5,000 บาทขึน้ไป สาํหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก และลงทุนขัน้ตํ่า 1,000 บาทขึน้ไป สาํหรบัการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป

2. หน่วยลงทุนชนดิ IA ONE-INDIAOPP-IA

คอื หน่วยลงทุนชนดิไมจ่่ายเงนิปันผล เหมาะสาํหรบับุคคลธรรมดา และนติบุิคคล ที่ตอ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน ซึง่กองทุนจะนําผลประโยชน์

จากการลงทุนไปลงทุนต่อ โดยสามารถลงทุนขัน้ตํ่าตัง้แต่ 30,000,000 บาทขึน้ไป สาํหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก และลงทุนขัน้ตํ่า 1,000,000 บาทขึน้ไป สาํหรบัการ

สัง่ซือ้ครัง้ถดัไป

3. หน่วยลงทุนชนดิ RD ONE-INDIAOPP-RD
คอื หน่วยลงทุนชนดิจ่ายเงนิปันผล เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป ที่ตอ้งการรบัผลตอบแทนจากเงนิปันผล โดยสามารถลงทุนขัน้ตํ่าตัง้แต่ 5,000 บาทขึน้ไป 

สาํหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก และลงทุนขัน้ตํ่า 1,000 บาทขึน้ไป สาํหรบัการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป

4. หน่วยลงทุนชนดิ ID ONE-INDIAOPP-ID
คอื หน่วยลงทุนชนดิจ่ายเงนิปันผล เหมาะสาํหรบับุคคลธรรมดา และนติบุิคคล ที่ตอ้งการรบัผลตอบแทนจากเงนิปันผล โดยสามารถลงทุนขัน้ตํ่าตัง้แต่ 

30,000,000 บาทขึน้ไป สาํหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก และลงทุนขัน้ตํ่า 1,000,000 บาทขึน้ไป สาํหรบัการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป

ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี : 

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา

1. ONE-INDIAOPP-RA ประมาณการค่าธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.675 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

2. ONE-INDIAOPP-IA ประมาณการค่าธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

3. ONE-INDIAOPP-RD ประมาณการค่าธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.675 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

4. ONE-INDIAOPP-ID ประมาณการค่าธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี : 

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา

1. ONE-INDIAOPP-RA ประมาณการค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

2. ONE-INDIAOPP-IA ประมาณการค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

3. ONE-INDIAOPP-RD ประมาณการค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

4. ONE-INDIAOPP-ID ประมาณการค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี : 

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา

1. ONE-INDIAOPP-RA ประมาณการค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

2. ONE-INDIAOPP-IA ประมาณการค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

3. ONE-INDIAOPP-RD ประมาณการค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

4. ONE-INDIAOPP-ID ประมาณการค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : มี 

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา

1. ONE-INDIAOPP-RA ประมาณการค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

2. ONE-INDIAOPP-IA ประมาณการค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.605 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

3. ONE-INDIAOPP-RD ประมาณการค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

4. ONE-INDIAOPP-ID ประมาณการค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.605 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : มี 

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา

1. ONE-INDIAOPP-RA ประมาณการค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

2. ONE-INDIAOPP-IA ประมาณการค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.605 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

3. ONE-INDIAOPP-RD ประมาณการค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

4. ONE-INDIAOPP-ID ประมาณการค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.605 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

ชนิดหน่วยลงทนุ หน่วยลงทนุ หน่วยลงทนุ หน่วยลงทนุ หน่วยลงทนุ

ชนิด RA ชนิด IA ชนิด RD ชนิด ID

มลูค่าข ัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 5,000 บาท 30,000,000 บาท 5,000 บาท 30,000,000 บาท

มลูค่าข ัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 1,000 บาท 1,000,000 บาท 1,000 บาท 1,000,000 บาท

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (% ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม)* ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.675 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.675 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14

ค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)** ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.605 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.605

ค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee)** ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.605 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.605

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล*** ไมจ่่ายเงนิปันผล ไมจ่่ายเงนิปันผล จ่ายเงนิปันผล จ่ายเงนิปันผล
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กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอรท์ูนิต้ี (ONE-INDIAOPP)
ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 10.7886 บาท

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
หลกัทรพัย์
หน่วยลงทนุ
PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND Class Y 2,759.74 60,688,634.03   99.65%
ผูบ้รหิาร - PineBridge Investments Ireland Ltd
รวมหน่วยลงทนุ 60,688,634.03 99.65%
เงินฝากธนาคาร
JPMORGAN CHASE & CO  23,381.96 0.04%
บมจ.ธ.ไทยพาณชิย์  922,497.02 1.51%
รวมเงินฝากธนาคาร 945,878.98 1.55%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  (508,939.93) -0.84%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (224,883.35) -0.37%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 60,900,689.73   100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอรท์นิูต้ี (ONE-INDIAOPP)

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565
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กองทนุเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอรท์นิูต้ี (ONE-INDIAOPP)

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 ถงึวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -
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แบบ 117-5

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 ถงึวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ
(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee)
    -   หน่วยลงทุนชนดิ IA 0.00 0.00
    -   หน่วยลงทุนชนดิ ID 247.19               0.40
    -   หน่วยลงทุนชนดิ RA 266.79               0.43
    -   หน่วยลงทุนชนดิ RD 88.93                 0.14
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 19.94                 0.03
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 66.47                 0.11
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 40.00                 0.07
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 50.61                 0.08

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 779.94                   1.26
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 62,118,469.63       บาท

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอรท์นิูต้ี (ONE-INDIAOPP)
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ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ี
กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอรท์ูนิต้ี (ONE-INDIAOPP) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบปีบญัชี (1 มีนาคม 2564 - 28 กมุภาพนัธ ์2565)
-ไม่ม-ี
ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่ลจ.วรรณ จาํกดัโดยตรง
หรอืที ่website ของบลจ.วรรณ จาํกดั (http://www.one-asset.com) และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
ผูจ้ดัการกองทุน
1. นายมณฑล จุนชยะ 2. นายชยัพฤกษ ์กุลกาญจนาธร        3. นายสนัธาน เฮงสกุล 4. นายบญัชา จงึวฒันกจิ 
5. นายเกรยีงไกร ทาํนุทศัน์ 6. น.ส.จารุภทัร ์ศรจีาํเรญิ 7. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์ 8. น.ส.พรอุมา เทวาหุดี
9. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ 10. น.ส.กวศิา เหมเวช 11. นายสทุธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์ 12. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู
13. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์ 
• กรณีทีก่องทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่าํหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักล่าวพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไม่ม-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นศนูยใ์นกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกร้องผดินดัชาํระหนี้

หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าจะไมสามารถชาํระหนี้ได ้(ถา้ม)ี : -ไม่ม-ี
• ขอ้มลูการรบัชาํระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น (ถา้ม)ี : -ไม่ม-ี
• รายงานขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี : มกีารถอืหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จาํนวน 1 กลุ่ม 

โดยกลุ่มที ่1 ถอืหน่วยลงทุน คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 44.37
• ขอ้มลูการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิล่าสดุ : -ไม่ม-ี

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการที ่http://www.one-asset.com

บริษทัท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

1 PineBridge Investments Ireland Limited ข่าวสาร และบทวเิคราะห ์ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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แบบ 126 (1) - 4

รายงานข้อมูลการท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจดัตัง้และจดัการของบลจ. วรรณ จ ากดั

ประจ าปี 2564 (1 มีนาคม 2564 - 28 กมุภาพนัธ ์2565)
ของกองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอรท์ูนิต้ี (ONE-INDIAOPP)

สดัส่วนการท าธรุกรรม

แต่ละประเภทกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง

ประเภทธรุกรรม เม่ือเปรียบเทียบกบัการท าธรุกรรม

ประเภทเดียวกนันัน้ทัง้หมด

(ร้อยละ)

1. การซือ้ขายหลกัทรพัย์ผ่านนายหน้า -
    ซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง

2. การซือ้ขายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิโดยตรงกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง -
3. การซือ้หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีอ่อกใหม ่ -
    ทีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูจ้ดัจ าหน่าย (underwriter) 

    หรอืผูจ้ดัการโครงการประมลูตราสารแห่งหนี ้(arranger)

4. การซือ้หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูอ้อก -
5. การซือ้ตราสารแห่งหนีท้ีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูร้บัรอง -
    รบัอาวลั หรอืสลกัหลงัโอนประเภทมสีทิธไิลเ่บี้ย
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