ที่ 005/2562
13 พฤษภาคม 2562
เรื่ อง ลงนามกับพันธมิตรจีน เพือ่ ขยายตลาดผลิตภัณฑ์สาหรับผู้ติดเชื ้อ HIV/AIDS ในจีน
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จากัด (มหาชน) ( “บริ ษัท”) ขอแจ้ งให้ ทราบว่า บริ ษัทได้ ลงนามในสัญญาโครงการ
ความร่วมมือจีน-ไทย ร่วมกับบริ ษัท กวางตุ้ง โกลด์ฟิกเกอร์ ฟาร์ มาซูติคอล ไบโอเทคโนโลยี เพื่อขยายตลาดผลิตภัณฑ์สาหรับผู้
ติดเชื ้อ HIV/AIDS ในจีน ซึ่งเป็ นรายการธุรกิจปกติและเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ าทัว่ ไปที่บริ ษัททากับลูกค้ ารายอื่น โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
ในช่วงเดือนมกราคม 2562

APCO

ร่ วมมือกับพันธมิตรประเทศจีน นานวัตกรรม APCOcap สาหรับผู้ติดเชื ้อ HIV/AIDS

เข้ าไปช่วยเหลือผู้ป่วย และมีการทดสอบผลิตภัณฑ์ ซึ่งระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ผลการทดสอบออกมาเป็ นที่พึงพอใจ โดย
ผู้ป่วยมีแนวโน้ มที่ดี และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้นตามลาดับ
ปั จจุบนั ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นี ้เป็ นที่ประจักษ์ สรุปที่เด่นชัดที่สดุ ดังนี ้


เพิ่ม CD4 ได้ รวดเร็ ว กว่าทุกๆ ผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายในตลาดโลก ณ ขณะนี ้



ลดปั ญหาการติดเชื ้อฉวยโอกาส ในผู้ติดเชื ้อ HIV/AIDS ได้ ภายใน 1 เดือน



ทาให้ ผ้ ปู ่ วยระยะสุดท้ าย กลับมีชีวิตเหมือนคนปกติ รอดพ้ นจากการเสียชีวิต ด้ วยมะเร็ ง และ เชือ้ โรค
หลากหลายชนิด



ทาให้ เชื ้อ HIV อยูใ่ นภาวะสงบ – Functional cure โดยไม่ต้องใช้ ยาต้ านไวรัสเลย เป็ นครัง้ แรกของโลก



อยูใ่ นระหว่างการพิสจู น์วา่ จะทาให้ เชื ้อ HIV หมดไปจากร่ างกายผู้ป่วยได้ หรื อไม่ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ เชื่อว่า
ทาได้ ยากมาก

จากประสิทธิภาพดังกล่าว พันธมิตรจีนจึงได้ เจรจากับ APCO จนได้ ข้อสรุปในการจัดตัง้ โครงการสัญญาความร่ วมมือ
จีน-ไทย พัฒนา APCOcap สาหรับ HIV/AIDS ในประเทศจีน ระหว่างบริ ษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จากัด (มหาชน) ( APCO) และ
บริ ษัท กวางตุ้ง โกลด์ฟิกเกอร์ ฟาร์ มาซูติค อล ไบโอเทคโนโลยี จากัด ( GGPB) ซึ่งเป็ นบริ ษัทนาเข้ าผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารใน
ประเทศจีน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. GGPB จะเป็ นผู้ดาเนินการขึ ้นทะเบียน APCOcap กับ Chinese Food and Drugs
ครองสิทธิของทะเบียนที่ได้ และ GGPB จะเป็ นผู้จดั จาหน่ายแต่ผ้ เู ดียวในประเทศจีน

Administration (CFDA) โดย APCO จะเป็ นผู้

2. APCO จะร่วมกับ GGPB ในการจัดตังศู
้ นย์ดแู ลผู้ติดเชื ้อ โดยการให้ คาปรึกษา แนะนาในวิธีการใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละให้
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องที่ต้องใช้ ในศูนย์ดงั กล่าว
3. APCO จะเป็ นผู้จดั ส่งวัตถุดิบหรื อผลิตภัณฑ์สาเร็ จรูป/กึ่งสาเร็ จรูปจากประเทศไทยในราคาที่ตกลงร่วมกัน
4. หลังจากการขึ ้นทะเบียนกับ CFDA สาเร็ จ ทังสองฝ่
้
ายจะร่ วมกันจัดตังโรงงานผลิ
้
ตขึ ้นในประเทศจีน และร่ วมกันรับ
สิทธิจากการผลิต
สาหรับการขึ ้นทะเบียนในประเทศจีนมี 2 ขันตอน
้
ขันตอนแรกเพื
้
่อขออนุมตั ิการใช้ ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ ผู้ติดเชื ้อทัว่ ไปใน
ศูนย์ผ้ ดู แู ลผู้ติดเชือ้ หรื อในโรงพยาบาลภายใต้ เงื่อนไขพิเศษ โดยใช้ เวลาขออนุมตั ิประมาณ 6 เดือน ขันตอนที
้
่สองคือการขึ ้น
ทะเบียนเป็ นผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารวัตถุประสงค์พิเศษให้ รวดเร็ วที่สดุ เพื่อให้ ใช้ ได้ อย่างแพร่ หลายทัว่ ไป ซึ่งทั ง้ 2 ขันตอนนี
้
้
GGPB ได้ กาหนดงบประมาณ 15 ล้ านหยวนเป็ นค่าใช้ จ่ายจนประสบความสาเร็ จ

บริ ษัทมีความมัน่ ใจว่าการร่ วมมือกันในครัง้ นี ้ จะประสบความสาเร็ จได้ อย่างดี จากการทางานร่ วมกับ GGPB ที่มี
ศักยภาพในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในประเทศจีน ซึ่งทาให้ การดาเนินงานเป็ นไปอย่างราบรื่ น ประกอบกับความ
เชื่อมัน่ ในผลิตภัณฑ์ที่คณะนักวิจยั APCO ได้ มงุ่ มัน่ พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง อีกทังโครงการดั
้
งกล่าวจะเป็ นโอกาสและช่องทางใน
การขยายตลาดผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร รวมถึงการยกระดับนวัตกรรม APCOcap ให้ เป็ นที่ยอมรับในตลาดโลก
อนึ่ง บริ ษัท กวางตุ้ง โกลด์ฟิกเกอร์ ฟาร์ มาซูติคอล ไบโอเทคโนโลยี จากัด ( GGPB) เป็ นบริ ษัทเดียวกับ บริ ษัท
กวางตุ้ง โอเรี ยนทัล ดราก้ อน สปอร์ ตแอนด์คลั เจอร์ อินดัสทรี จากัด ที่มีการลงนามสัญญาการนาเข้ าเครื่ องสาอางของ APCO
เข้ าไปจาหน่ายในประเทศจีน เมื่อช่วงกลางปี 2561 ซึ่งการเปลี่ยนชื่อใหม่ครัง้ นี ้ เพื่อรองรับการนาเข้ าผลิตภัณฑ์ APCOcap
สาหรับ HIV/AIDS และเป็ นผู้จดั จาหน่ายแต่ผ้ เู ดียวในประเทศจีน

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา )
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

