ก.ล.ต.นั บ หนึ่ ง ไฟลิ่ ง “FTI” ขายไอพี โอ 130 ล้ า น
หุ้ น ระดมทุ น เข้ า SET นาเงิ น ขยายตั ว แทนจาหน่ า ย
- เพิ่ มกาลั ง ผลิ ต ประกอบ - ปรั บ ปรุ ง คลั ง สิ น ค้ า
ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง บมจ. ฟังก์ชนั่ อินเตอร์เนชัน่ แนล (FTI) เตรี ยมเสนอขายหุ้นไอพีโอ จานวน 130 ล้านหุ้น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ปี นี้
ระดมทุนรองรับการขยายตัวแทนจาหน่ายร้าน “Aquatek” และ “Water Store” ขยายกาลังการผลิตประกอบ ปรับปรุ งคลังสิ นค้า และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ต่อยอดธุรกิจในอนาคต พร้อมเพิ่มศักยภาพการเป็ นผูน้ าด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ าอย่างครบวงจรทั้งในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แบรนด์สินค้าทั้งหมด
จานวน 23 แบรนด์

นายวิชา โตมานะ กรรมการผูจ้ ดั การ สายงานวาณิชธนกิจ บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงิน
ของ บริ ษทั ฟังก์ชนั่ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) หรื อ FTI ประกอบธุรกิจนาเข้า ประกอบผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบบาบัดน้ า
(Water Treatment) ครบวงจร เปิ ดเผยว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เริ่ มนับหนึ่งแบบคาขอ
อนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
โดย FTI จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็ นครั้งแรก (IPO) จานวน 130 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1 บาทต่อหุ้น คิดเป็ น
สัดส่วน 28.89 % ของจานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชาระแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ และอยูร่ ะหว่าง
เตรี ยมพร้อมเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)ในปี นี้

FTI ประกอบธุรกิจนาเข้า ประกอบผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบบาบัดน้ า (Water Treatment) ครบวงจร ได้แก่ เครื่ องกรอง
น้ า ไส้กรอง สารกรอง ปั๊ มและวาล์ว ตลอดจนอุปกรณ์สาหรับเครื่ องกรองน้ า รวมถึงการให้บริ การที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมฐานผูบ้ ริ โภคสินค้ากลุ่ม
หลักทุกกลุ่ม ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคในครัวเรื อน กลุ่มใช้เชิงพาณิชย์ และกลุ่มอุตสาหกรรม
สาหรับวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อเตรี ยมนาเงินไปใช้ในการขยายตัวแทนจาหน่าย ภายในปี 2565-2567 ได้แก่ การขยายร้าน
Aquatek จานวน 50 สาขา ,ขยายร้าน Water Store จานวน 5 สาขา ,เพื่อใช้ในการตกแต่งอาคารจัดแสดงสินค้าและจัดจาหน่ายสินค้าใหม่
และใช้ในการปรับปรุ งอาคารคลังสินค้า ในปี 2565-2566 ได้แก่ ปรับปรุงขยายพื้นที่คลังสิ นค้าและลงทุนในระบบการจัดการคลังสิ นค้า และ
ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ รวมถึงใช้ในการขยายกาลังการผลิตประกอบ ส่ วนที่เหลือจะใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ดร.วิกร ภูวพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั ฟังก์ชนั่ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) หรื อ FTI เปิ ดเผยว่า เป้าหมายของการระดมทุนและ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในครั้งนี้ เพื่อสร้างการเติบโตและโอกาสในการขยายธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ ง นาพา
องค์กรเดินไปข้างหน้าด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญมุ่งมัน่ ทุ่มเท และให้บริ การที่มีคุณภาพให้แก่ลกู ค้าได้อย่างเป็ นที่น่าพอใจ
สาหรับจุดเด่นของ FTI คือ เป็ นผูน้ าด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ าอย่างครบวงจรทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้ตราสินค้าของ
บริ ษทั ฯ ทั้งหมดจานวน 23 แบรนด์ เพื่อสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และรองรับความต้องการของผูบ้ ริ โภคทุกกลุ่ม โดยได้ขยายฐาน
ผูบ้ ริ โภคครอบคลุมทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว พม่า และกัมพูชา โดยผ่านร้านค้าและผูจ้ ดั จาหน่ายกว่า 600 ราย ซึ่งเป็ นผูข้ าย
สินค้าของบริ ษทั ให้ร้านค้าขนาดเล็กหรื อขายปลีกให้ผูบ้ ริ โภคคนสุดท้าย (End User) ที่เป็ นฐานลูกค้าหลักของบริ ษทั
ที่ผา่ นมา FTI ได้พฒั นาผูจ้ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบของร้าน Water Store เพื่อสร้างจุดขายเฉพาะผลิตภัณฑ์และตราสินค้าของบริ ษทั
เท่านั้น ทาให้ธุรกิจของบริ ษทั เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นศักยภาพการเติบโตของผูบ้ ริ โภคกลุ่มครัวเรื อนที่ให้ความสาคัญกับการบริ โภคน้ าที่มีคุณภาพที่ดีข้ ึน โดยเฉพาะผูบ้ ริ โภคที่มี
กาลังซื้อสูง จึงมีแผนขยายตัวแทนจาหน่ายโดยมุ่งเน้นการขยายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มตลาดบนที่บริ ษทั ประเมินว่ายังมีศกั ยภาพในการเติบโต ภายใต้ร้าน
Aquatek ซึ่งได้จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ภายใต้แบรนด์ Aquatek โดยเฉพาะ ล่าสุดได้เปิ ดร้าน Aquatek Shop แห่งแรก สาขา
สวนสยาม และในอนาคตมีแผนธุรกิจที่จะพัฒนาการดาเนินงานของบริ ษทั โดยจะขยายธุ รกิจทั้งในด้านฐานลูกค้า กาลังการผลิต และประสิ ทธิภาพ
การผลิต รวมถึงฐานผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน 450 ล้านบาท แบ่งเป็ น 450 ล้านหุ้น โดยเป็ นทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้วจานวน 320 ล้านบาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 320 ล้านหุ้น บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ้นไม่นอ้ ยกว่า 40% ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
และหลังหักสารองตามกฎหมายในแต่ละป

