
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอรท์ูนิต้ี (ONE-INDIAOPP)

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565
กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอรท์ูนิต้ี (ONE-INDIAOPP)

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศ โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว 
โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน (Feeder Fund)
กองทุนรวมมกีารแบ่งชนดิของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนดิ
1. หน่วยลงทุนชนดิ RA : ชือ่ยอ่ ONE-INDIAOPP-RA
2. หน่วยลงทุนชนดิ IA : ชือ่ยอ่ ONE-INDIAOPP-IA
3. หน่วยลงทุนชนดิ RD : ชือ่ยอ่ ONE-INDIAOPP-RD
4. หน่วยลงทุนชนดิ ID : ชือ่ยอ่ ONE-INDIAOPP-ID

จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 3,000 ลา้นบาท
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 15 มนีาคม 2561
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ.วรรณ จาํกดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 สงิหาคม ของทุกปี
ระดบัความเส่ียงของกองทนุ : ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายการลงทุน : • กองทุนเปิด วรรณ อนิเดยี ออพพอรท์นูิตี ้จะนําเงนิไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
เพยีงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) โดยลงทุนในกองทุน PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND (กองทุนหลกั) ชนดิหน่วยลงทุน Class Y ในสกลุเงนิดอลล่ารส์หรฐั
(USD) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
• กองทุน PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND (กองทุนหลกั) มวีตัถุประสงคใ์นการลงทุนเพือ่สรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่เงนิลงทุนในระยะยาวโดยเน้นลงทุนในตราสารทุน
ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยใ์นประเทศอนิเดยีหรอืมแีนวโน้มเตบิโตตามเศรษฐกจิของประเทศอนิเดยี
• ทัง้นี้ กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ
เพือ่ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) โดยขึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุน
คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทุนหลกัไดจ้าก www.pinebridge.com ฯลฯ

เวลาทาํการซือ้-ขาย 09:00 - 16:00 น.ทุกวนัทาํการ
วนัรบัเงนิคา่ขายคนื ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/03/2022 - 31/08/2022) :   2.42
หมายเหต ุ:  คา่ธรรมเนยีม และคา่ใชจ้่ายต่างๆ เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่
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)
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รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ ช่ือย่อ ค าอธิบายเพ่ิมเติม

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

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

2. หน่วยลงทุนชนดิ IA ONE-INDIAOPP-IA

คอื หน่วยลงทุนชนดิไมจ่่ายเงนิปันผล เหมาะสาํหรบับุคคลธรรมดา และนติบุิคคล ที่ตอ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน ซึง่กองทุนจะนําผลประโยชน์

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

สัง่ซือ้ครัง้ถดัไป

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

สาํหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก และลงทุนขัน้ตํ่า 1,000 บาทขึ้นไป สาํหรบัการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป

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

30,000,000 บาทขึ้นไป สาํหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก และลงทุนขัน้ตํ่า 1,000,000 บาทขึ้นไป 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



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ อนิเดยี ออพพอรท์นูิตี ้(ONE-INDIAOPP)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ
รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 มีนาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565)
-ไมม่-ี
ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่ลจ.วรรณ จาํกดัโดยตรงหรอืที ่website ของบลจ.วรรณ จาํกดั (http://www.one-asset.com) 
และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
ผูจ้ดัการกองทุน
1. นายมณฑล จุนชยะ 2. นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร      3. นายสนัธาน เฮงสกลุ 4. นายบญัชา จงึวฒันกจิ 
5. น.ส.จารภุทัร ์ศรจีาํเรญิ 6. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์ 7. น.ส.พรอุมา เทวาหดุี 8. น.ส.ประภาภรณ์ ซือ่เจรญิกจิ
9. นายสทุธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์ 10. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู 11. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์ 
• กรณทีีก่องทุนฯ ลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่าํหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักล่าวพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นศนูยใ์นกรณทีีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลกูหนี้แหง่สทิธเิรยีกร้องผดินดัชาํระหนี้

หรอืมพีฤตกิารณ์วา่จะไมสามารถชาํระหนี้ได ้(ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการรบัชาํระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น (ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• รายงานขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี : มกีารถอืหน่วยลงทุนของกลุม่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง จาํนวน 1 กลุม่ 

โดยกลุม่ที ่1 ถอืหน่วยลงทุน คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 37.08
• ขอ้มลูการดาํเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิลา่สดุ : -ไมม่-ี

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



แบบ 117-5

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอรท์ูนิต้ี (ONE-INDIAOPP) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ อนิเดยี ออพพอรท์นูิตี ้(ONE-INDIAOPP)

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 PineBridge Investments Ireland Limited ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

กองทนุเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอรท์นิูต้ี (ONE-INDIAOPP)

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2565 ถงึวนัท่ี 31 สิงหาคม 2565

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2565 ถงึวนัท่ี 31 สิงหาคม 2565
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee)
    -   หน่วยลงทุนชนดิ IA -                    0.00
    -   หน่วยลงทุนชนดิ ID 108.70               0.14
    -   หน่วยลงทุนชนดิ RA 174.14               0.23
    -   หน่วยลงทุนชนดิ RD 98.82                 0.13
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 12.27                 0.02
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 40.88                 0.05
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 20.16                 0.03
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 24.72                 0.03

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 479.71                   0.63
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 75,791,792.87       บาท

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอรท์นิูต้ี (ONE-INDIAOPP)



กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอรท์ูนิต้ี (ONE-INDIAOPP)
ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2565

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 10.9454 บาท

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ อนิเดยี ออพพอรท์นูิตี ้(ONE-INDIAOPP)

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
หลกัทรพัย์
หน่วยลงทนุ
PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND Class Y 3,079.74 73,468,154.40   99.36%
ผูบ้รหิาร - PineBridge Investments Ireland Ltd
รวมหน่วยลงทนุ 73,468,154.40 99.36%
เงินฝากธนาคาร
JPMORGAN CHASE & CO  949,380.81 1.28%
บมจ.ธ.ไทยพาณชิย์  274,836.71 0.37%
รวมเงินฝากธนาคาร 1,224,217.52 1.66%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  (657,981.85) -0.89%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (95,529.36) -0.13%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 73,938,860.71   100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอรท์นิูต้ี (ONE-INDIAOPP)

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2565



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ อนิเดยี ออพพอรท์นูิตี ้(ONE-INDIAOPP)

หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

2565
สินทรพัย์
     เงนิลงทนุแสดงดว้ยมูลคา่ยตุิธรรม 73,468,154.40
     เงนิฝากธนาคาร 1,222,817.81
     ลูกหนี้
          จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 1,399.71
          จากการขายเงนิลงทนุ 715,658.96
                    รวมสนิทรพัย์ 75,408,030.88
หน้ีสิน
     เจา้หนี้
          จากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ 1,373,640.81
     คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 92,685.28
     ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 209.96
     หนี้สนิอื่น 2,634.12
                    รวมหนี้สนิ 1,469,170.17
สนิทรพัยส์ุทธิ 73,938,860.71

สินทรพัยส์ุทธิ:
     ทนุทีไ่ดร้บัจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 67,552,067.65
     ก าไร(ขาดทนุ)สะสม
          บญัชปีรบัสมดุล (6,659,759.12)    
          ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจากการด าเนินงาน 13,046,552.18   
                    สนิทรพัยส์ุทธิ 73,938,860.71

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 6,755,206.7486
สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 10.9454

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดงันี้
หน่วยลงทนุชนิด IA 10.9454            
หน่วยลงทนุชนิด ID 10.3203            
หน่วยลงทนุชนิด RA 12.1473            
หน่วยลงทนุชนิด RD 10.2132            

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) แยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดงันี้
หน่วยลงทนุชนิด IA -                   
หน่วยลงทนุชนิด ID 2,504,876.8593 
หน่วยลงทนุชนิด RA 2,418,650.9127 
หน่วยลงทนุชนิด RD 1,831,678.9766 

รวม 6,755,206.7486 

กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอรท์ูนิต้ี (ONE-INDIAOPP)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัท่ี  31 สิงหาคม 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ อนิเดยี ออพพอรท์นูิตี ้(ONE-INDIAOPP)

2565
รายได้
        รายไดด้อกเบีย้ 2,972.52         
              รวมรายได้ 2,972.52         
ค่าใช้จา่ย
        คา่ธรรมเนียมการจดัการ 381,670.28     
        คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 12,265.35       
        คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 40,884.62       
        คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 20,164.56       
        คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 24,721.36       
              รวมคา่ใชจ่้าย 479,706.17     
รายได(้ขาดทนุ)สุทธิ (476,733.65)    

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ (1,314,328.23) 
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทนุ 1,611,179.70  
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ (864,700.88)    
        รายการก าไร(ขาดทนุ)ทีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 3,839,668.17  
รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ 3,271,818.76  

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานกอ่นภาษีเงนิได้ 2,795,085.11  
หกั ภาษีเงนิได้ (445.88)          
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงนิได้ 2,794,639.23  

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทนุ มดีงันี้
ชนิดหรอืประเภทผู้ถือหน่วยลงทนุ

หน่วยลงทนุชนิด IA -                 
หน่วยลงทนุชนิด ID (181,309.74)    
หน่วยลงทนุชนิด RA 3,138,387.60  
หน่วยลงทนุชนิด RD (162,438.63)    

รวม 2,794,639.23  
-                 

กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอรท์ูนิต้ี (ONE-INDIAOPP)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ อนิเดยี ออพพอรท์นูิตี ้(ONE-INDIAOPP)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

หน่วยลงทนุ 73,468,154.40  100.00                  

     PINEBRIDGE-INDIA EQUITY-Y 3,079.7420    73,468,154.40  100.00              
รวมเงินลงทุน  (ราคาทุน 71,588,502.52 บาท) 73,468,154.40  100.00                  

กองทนุเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอรท์นิูต้ี (ONE-INDIAOPP)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  31 สิงหาคม 2565



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

เรยีน  ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ อนิเดยี ออพพอรท์นูติี ้ (ONE-INDIAOPP)

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จํากดั (บลจ.วรรณ) ขอนําส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืน ตัง้แต่วนัที่ 1 มนีาคม 2565 ถงึ
วนัที ่31 สงิหาคม 2565 ของกองทุนเปิด วรรณ อนิเดยี ออพพอรท์นูิตี ้ (ONE-INDIAOPP)

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมากองทุนเปิด วรรณ อนิเดยี ออพพอรท์นูติี ้หน่วยลงทุนชนิด IA: ONE-INDIAOPP-IA สรา้งผลตอบแทนไดร้อ้ย
ละ 1.45 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ 3.10 ซึง่คาํนวณจากอตัราผลตอบแทนของ MSCI India Daily Total Return Net Index ซึง่เป็นดชันี
ชีว้ดัของกองทุนหลกั ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพือ่คาํนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่ งทุน ตามสดัส่วนการทํา 
hedging ประมาณรอ้ยละ 85 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน และอตัราผลตอบแทนของ MSCI India Daily Total Return Net Index ปรบัดว้ยอตัรา
แลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกบัคา่สกลุเงนิบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทนในส่วนทีเ่หลอืทีไ่ม่ไดท้ําสญัญาป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น (รายละเอยีดจาก
ตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ อนิเดยี ออพพอรท์ูนิตี้ หน่วยลงทุนชนิด ID: ONE-INDIAOPP-ID สรา้งผลตอบแทนได้
รอ้ยละ -0.70 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยูท่ีร่อ้ยละ 3.10 ซึง่คาํนวณจากอตัราผลตอบแทนของ MSCI India Daily Total Return Net Index ซึง่เป็น
ดชันชีีว้ดัของกองทุนหลกั ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพือ่คาํนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วันทีล่งทุน ตามสดัส่วนการ
ทํา hedging ประมาณรอ้ยละ 85 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน และอตัราผลตอบแทนของ MSCI India Daily Total Return Net Index ปรบัดว้ย
อตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกบัคา่สกลุเงนิบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทนในสว่นทีเ่หลอืทีไ่ม่ไดท้ําสญัญาป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น (รายละเอยีด
จากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ อนิเดยี ออพพอรท์ูนิตี้ หน่วยลงทุนชนิด RA: ONE-INDIAOPP-RA สรา้งผลตอบแทนได้
รอ้ยละ -0.80 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยูท่ีร่อ้ยละ 3.10 ซึง่คาํนวณจากอตัราผลตอบแทนของ MSCI India Daily Total Return Net Index ซึง่เป็น
ดชันชีีว้ดัของกองทุนหลกั ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพือ่คาํนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วันทีล่งทุน ตามสดัส่วนการ
ทํา hedging ประมาณรอ้ยละ 85 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน และอตัราผลตอบแทนของ MSCI India Daily Total Return Net Index ปรบัดว้ย
อตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกบัคา่สกลุเงนิบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทนในสว่นทีเ่หลอืทีไ่ม่ไดท้ําสญัญาป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น (รายละเอยีด
จากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ อนิเดยี ออพพอรท์ูนิตี้ หน่วยลงทุนชนิด RD: ONE-INDIAOPP-RD สรา้งผลตอบแทนได้
รอ้ยละ -0.80 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยูท่ีร่อ้ยละ 3.10 ซึง่คาํนวณจากอตัราผลตอบแทนของ MSCI India Daily Total Return Net Index ซึง่เป็น
ดชันชีีว้ดัของกองทุนหลกั ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพือ่คาํนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วันทีล่งทุน ตามสดัส่วนการ
ทํา hedging ประมาณรอ้ยละ 85 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน และอตัราผลตอบแทนของ MSCI India Daily Total Return Net Index ปรบัดว้ย
อตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกบัคา่สกลุเงนิบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทนในสว่นทีเ่หลอืทีไ่ม่ไดท้ําสญัญาป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น (รายละเอยีด
จากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

• กองทุนเปิด วรรณ อนิเดยี ออพพอร์ทูนิตี้ (ONE-INDIAOPP) จะนําเงนิไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีง
กองทุนเดยีว (Feeder Fund) โดยลงทุนในกองทุน PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND (กองทุนหลกั) ชนิดหน่วยลงทุน Class Y ในสกุลเงนิดอลล่าร์
สหรฐั (USD) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน

• กองทุน PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND (กองทุนหลกั) มวีตัถุประสงคใ์นการลงทุนเพือ่สรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่เงนิลงทุนใน
ระยะยาวโดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยใ์นประเทศอนิเดยีหรอืมแีนวโน้มเตบิโตตามเศรษฐกจิของประเทศอนิเดยี

• ทัง้นี้ กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) และเพือ่ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) โดยขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน
คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทุนหลกัไดจ้าก www.pinebridge.com ฯลฯ

ในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มนีาคม 2565 ถงึวนัที่ 31 สงิหาคม 2565  ดชันี MSCI India ปรบัตวัขึน้ประมาณ 7.69% โดยในช่วง
กลางเดอืนมนีาคม ถงึกลางเดอืนเมษายน 2564 ดชันีฯ ปรบัตวัสูงขึน้ โดยมแีรงหนุนมาจากราคาน้ํามนัทีล่ดลง นอกจากนัน้ยงัมแีรงสนับสนุนจากสถาน
การสงครามระหว่างรสัเซยี-ยเูครนที่เหมอืนจะคลายความตงึเครยีดลงในเดอืนนี้ ทัง้นี้ เดอืนพฤษภาคม ถงึกลางเดอืนมถุินายน 2565 ดชันีฯ มคีวามผนั
ผวน โดยมแีรงกดัดนัจากการทีธ่นาคารกลางสหรฐั (Fed) ส่งสญัญาณในการใชน้โยบายการเงนิทีเ่ขม้งวดมากขึน้  โดยมกีารประกาศขึน้ดอกเบี้ยนโยบาย 
0.50% ในเดอืนพฤษภาคม 2565 และขึน้ 0.75% อีก 2 ครัง้ในการประชุมเดือนมถุินายน และเดือนกรกฎาคม 2565 พร้อมทัง้ดึงเงนิออกจากระบบ
เศรษฐกจิเพือ่ลดสภาพคลอ่งในตลาด (Quantitative Tightening) ส่งผลใหเ้กดิแรงเทขายในตลาดหุน้ทัว่โลก รวมทัง้ตลาดหุน้อนิเดยีจากความกังวลของนกั
ลงทุนต่างชาตทิีม่ต่ีอค่าเงนิรปีูทีอ่าจอ่อนค่าลงได้ในอนาคต อย่างไรกต็าม ระหว่างกลางเดอืนมถุินายน ถงึเดอืนสงิหาคม 2565 ดชันีฯ ปรบัตวัขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง  โดยมแีรงสนับสนุนจากกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังาน เหลก็ และธนาคาร หลงัจากตลาดลดความกงัวลที่ Fed จะปรบัดอกเบี้ยขึน้ และค่าเงนิรูปี
ปรบัตวัสงูขึน้เมือ่เทยีบกบัคา่เงนิดอลลา่ร์

ในระยะถดัไป ตลาดหุน้อนิเดยีมโีอกาสปรบัตวัขึน้ โดยมแีรงหนุนจากการเตบิโตของเศรษฐกจิ ทําใหก้ลุ่มอุตสาหกรรมหลักในตลาดหุน้
อนิเดยีอย่างกลุ่มการเงนิ ได้รบัประโยชน์จากการเตบิโตของเศรษฐกจิดงักล่าวในระยะยาว ประกอบกบับรษิทัในกลุ่มเทคโนโลยกีไ็ด้รบั ผลประโยชน์จาก
ความต้องการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยทีี่เพิม่มากขึน้เช่นกนั อย่างไรกต็าม ตลาดหุน้อนิเดยีอาจเผชญิกับความผนัผวนได ้จากการที ่
Fed มแีนวโน้มทีจ่ะใชน้โยบายการเงนิทีเ่ขม้งวดมากขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึง่จะกดดนัใหค้่าเงนิในภมูภิาคตลาดเกดิใหม่เช่นรปีูของอนิเดยีมโีอกาสอ่อนค่าลง 
และจะกระทบต่อตลาดหุน้อนิเดยีได้ ประกอบกบัราคาน้ํามนัที่ยงัมคีวามผนัผวนและมโีอกาสที่จะปรบัตวัสูงขึน้ได้ในอนาคต กเ็ป็ นอกีปัจจยัที่กดดนัให้
ตน้ทุนของบรษิทัจดทะเบยีนต่างๆ ในตลาดหุน้อนิเดยีเพิม่ขึน้ และจะกระทบต่อตลาดหุน้อนิเดยี ต่อไป

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จํากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ดม้อบหมายความไวว้างใจใหบ้รษิทัดูแล
เงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุง่มัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพือ่ประโยชน์สงูสุดของท่าน
ผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ อนิเดยี ออพพอรท์นูิตี ้(ONE-INDIAOPP)



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ อนิเดยี ออพพอรท์นูิตี ้(ONE-INDIAOPP)


