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 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 

เร่ือง  แถลงการณ์จาก ดร. ณสพน โพธิ์วิจิตร ในวาระวันครบรอบ 4 ปีการก่อตั้งบริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 

เรียน  ท่านที่ปรึกษาและนักธุรกิจชาวซีซีไอทุกท่าน 

เน่ืองดว้ยบริษทั ซีซีไอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ไดถู้กก่อตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2559 ดงันั้นในวนัน้ีจึงนบัไดว้ำ่
เป็นวนัครบรอบกำรก่อตั้งบริษทัฯ ครบ 4 ปีเตม็ ซ่ึงเป็น 4 ปีท่ีผำ่นมำดว้ยควำมสนุก ต่ืนเตน้ เร้ำใจ (และร้องไหใ้นบำงคร้ัง) แต่
ภำพรวมหรือศพัทท์ำงบญัชี เรียกวำ่ outstanding คือเรำมีควำมสุข สนุกสนำนเป็นส่วนใหญ่  

4 ปี ของซีซีไอ เรำไดส้ร้ำงคุณูปกำรใหก้บัสังคมไทยไวม้ำกมำย ขอยกตวัอยำ่งบำงประกำรดงัน้ี 

1. ซีซีไอ สร้ำงบริษทัฯ ท่ีเรียกวำ่ “องคก์รสีขำว” ใหก้บัสังคมไทย 

2. ซีซีไอ สร้ำงนวตักรรมท่ีมำจำกคนไทย โดยไม่ตอ้งอำ้งอิงต่ำงชำติใหเ้กิดปมดอ้ยเลก็ๆในใจ และสำมำรถจบัตอ้งจน

แมแ้ต่ต่ำงชำติยงัยอมรับ 

3. ซีซีไอ สร้ำงนกัธุรกิจท่ีประสบควำมส ำเร็จเป็นรูปธรรมมำกกวำ่ 700 รหสั 

4. ซีซีไอ สร้ำงวิธีกำรบริหำรจดักำร โดยนกัธุรกิจในรูปแบบท่ีปรึกษำและผูป้ระกอบกำร เป็นน ้ำหน่ึงใจเดียวกนั สุข

ร่วมสุข ทุกขร่์วมทุกข ์โปร่งใส ตรวจสอบได ้

5. ซีซีไอ เป็นบริษทัท่ีกลำ้เปิดเผยผลประกอบกำร กำรน ำจ่ำยภำษีถูกตอ้งชดัเจน ตรวจสอบได ้และนกัธุรกิจสำมำรถ

ขอใบก ำกบัภำษีไดทุ้กคน 

6. ซีซีไอ เป็นบริษทัท่ีชกัชวนนกัธุรกิจใหป้ระหยดั เนน้นโยบำยหมดหน้ีอยำ่งเป็นรูปธรรม 

7. ซีซีไอ เป็นบริษทัท่ีส่งเสริมนกัธุรกิจใหมี้ควำมงดงำมทั้งดำ้นคุณธรรมและจริยธรรม  

8. ซีซีไอ อุดหนุนสมุนไพรจำกเกษตรกรไทยตลอดระยะเวลำ 4 ปี อยำ่งมำกมำยทัว่ประเทศในรำคำท่ียติุธรรม และ

เป็นธรรม  

9. ซีซีไอ สำมำรถพำนักธุรกิจเดินทำงไปท่องเท่ียวต่ำงประเทศ อำทิเช่น ฮ่องกง เกำหลี จีน ญ่ีปุ่ น สวิสเซอร์แลนด์ 

เยอรมนั ออสเตรีย นอร์เวย ์สวีเดน เดนมำร์ก โดยในบำงประเทศเหล่ำน้ี ซีซีไอไดพ้ำ นกัธุรกิจไปมำกกว่ำ 2 คร้ัง 

ส่วนกำรท่องเท่ียวในประเทศ ซีซีไอพำนกัธุรกิจไปช่ืนชมธรรมชำติของไทยในหลำยสถำนท่ี เช่นเกำะเต่ำ จงัหวดั

ตรัง จังหวดัชุมพร หัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ กำรร่วมมือกับกำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัด

กิจกรรมแรลล่ี “สิงหำพำแม่เท่ียว” ท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี นอกจำกน้ีซีซีไอยงัมีกำรจดังำนปีใหม่อยำ่งยิ่งใหญ่ท่ีจงัหวดั

เชียงใหม่เป็นประจ ำต่อเน่ืองทุกๆปี  
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10. ซีซีไอ มีนกัธุรกิจประสบควำมส ำเร็จรับเขม็เกียรติยศ ทุกต ำแหน่งตั้งแต่ต ำแหน่ง Platinum Executive,  Sapphire 

Executive, Emerald Executive, Daimond Executive และต ำแหน่งเกียรติยศสูงสุด Crown Ambassadors Executive 

รวมกนัมำกกวำ่ 1,000 ต ำแหน่ง  

11. ซีซีไอ เป็นบริษทัท่ีสร้ำงก ำไรขำยปลีกไดจ้ริง และผูบ้ริโภคมีกำรซ้ือซ ้ำระดบัสูง 

12. ซีซีไอ เป็นบริษทัท่ีควบคุมกำรขำยตดัรำคำโดยใชม้ำตรกำรลงโทษอยำ่งรุนแรง จึงสำมำรถรักษำโครงสร้ำงรำคำไว้

ได ้เป็นผลให้นกัธุรกิจสำมำรถมีรำยไดร้ะดบัสูงจำกก ำไรคำ้ปลีก 

13. ซีซีไอ มีงำนวิจยัท่ีวิจยัและคน้ควำ้ดว้ยทีมงำนนกัวิจยัของเรำเอง ท่ีจบจำกมหำวิทยำลยัชั้นน ำของโลก ร่วมกบั

นกัวิจยัจำกมหำวิทยำลยัชั้นน ำของประเทศมำกกวำ่ 25 รำย  

14. ซีซีไอ มีโรงงำนผลิตท่ีไดม้ำตรฐำน CODEX GMP, HACCP, ISO 9001:2015 ท่ีเป็นของเรำเอง                 

15. ซีซีไอ มีกำรพฒันำระบบ Dropship ของบริษทัขึ้นมำเอง เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตและกำรท ำธุรกิจในยคุใหม่ จน

สำมำรถรองรับควำมตอ้งกำรและเหมำะสมกบัยคุสมยัปัจจุบนั  

16. ซีซีไอ เป็นองคก์รท่ีนกัธุรกิจสำมำรถส่งมอบมรดกใหก้บัลูกหลำน หรือบุพกำรีไดอ้ยำ่งแทจ้ริง เช่น คุณนำ หลงัจำก

เสียขีวิตไดส่้งมอบมรดกน้ีให้กบัผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัตลอด 2 ปีเศษ ทำยำทไดรั้บมรดกในรูปแบบโบนสัทุกเดือน คิดเป็น

เงินรวมกนัหลำยลำ้นบำท 

ซีซีไอ จะยงัมีกำรพฒันำต่อๆไปอย่ำงไม่หยุดย ั้ง ดว้ยจิตส ำนึกว่ำเรำยงัเก่งไม่พอ เปรียบเสมือนน ้ ำท่ีไม่เต็มแกว้ เรำจึง

พร้อมรับฟังทุกค ำติชม ทุกควำมคิดเห็น และทุกค ำแนะน ำจำกสมำชิกนกัธุรกิจของเรำ 

ในฐำนะประธำนกรรมกำรบริหำรบริษทัฯ ผมขอขอบคุณนักธุรกิจทุกท่ำนท่ีท ำให้เรำมีวนัน้ี และเรำจะมีวนัต่อไป

ร่วมกนั แมว้่ำปีน้ีเรำตอ้งเจอวิกฤติสถำนกำรณ์โควิด-19 ท่ีส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงเป็นวงกวำ้งต่อหลำยธุรกิจ รวมทั้งธุรกิจ

เครือข่ำยอ่ืนๆ แต่ส ำหรับซีซีไอแลว้ เรำยงั “ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋สุดๆ”  

หวงัว่ำทุกท่ำนจะร่วมประสบควำมส ำเร็จไปกบัเรำ และเตรียมพบกบังำนครบรอบ 4 ปีในรูปแบบออนไลน์ “สู่ธุรกิจวิถี

ใหม่ CCI On Life 2020 New Normal of Business” ในวนัท่ี 6 มิถุนำยน 2563 ทำง Facebook page CCI Innovation นะครับ 

ด้วยรักและขอบคุณครับ 

ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร 

ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 


