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. . .ในศุภวาระดิถีขึ้นปใหม พุทธศักราช 2552 นี้
ผมขอสงความปรารถนาดีและขออำนวยพรใหแก
ทานผูถือหุนและทานผูมีอุปการะคุณทั้งหลาย

ตลอดจนชาว ไอ. ซี. ซี. ทุกทาน
จงประสบความสุขสวัสดี มีสุขภาพแข็งแรง

และสมความปรารถนาในทุกประการ . . .

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
เราพูดดวยความโมโหเพียงครั้งเดียว แตอยูในใจของคนอื่นตลอดชีวิต
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 ป 2551 ที่ไดผานพนไป นับเปนปที่ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากปญหา
วิกฤติเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและภาคพื้นยุโรป ตลอดจนความไมสงบทาง
การเมืองของประเทศเราเอง ซึ่งทำใหผลประกอบการทั้งดานยอดขายและกำไร
ของภาคเอกชนลดลง และมีผลตอเนื่องถึงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
 จากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่ไมอยูในภาวะที่เอื้ออำนวยตอการดำเนินธุรกิจ
ของภาคเอกชน ผูบริหารบริษัท ไอ.  ซี.  ซี.  ก็มิไดนิ่งนอนใจ โดยไดมีการ
ติดตามสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อรับทราบถึงปญหาและผลกระทบตอการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทอยางใกลชิด และดำเนินการพินิจพิเคราะหเพื่อคนหา
ทางเลือกที่ดีที่สุดในการแกไขปญหาตางๆ ตลอดจนกำหนดกลยุทธที่สามารถ
พลิกวิกฤติใหเปนโอกาสภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดี
 นอกจากการดำเนินงานของผูบริหาร ไอ. ซี. ซี. ดังกลาวแลว ความมุงมั่น
และอุตสาหะของพนักงานบริษัท ไอ. ซี. ซี. ทุกทานที่ไดรวมกันฝาฟนอุปสรรค
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกัน ก็เปนปจจัยสำคัญที่นำพาบริษัทใหสามารถ
ผานพนสภาวะที่ยากลำบากตอการประกอบการไดอยางนายินดี ซึ่งผลของความ
สำเร็จเชนวานี้ จะเห็นไดจากยอดขายของบริษัทที่ใกลเคียงกับป 2550 ในขณะ
ที่กอใหเกิดผลกำไรเพิ่มขึ ้น รวมทั้งความสามารถในการรักษาตำแหนงผู นำ
ตลาดในบางผลิตภัณฑ ภายใตสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงคอนขางมากก็ตาม
เฉกเชนปรัชญาของดร.เทียม โชควัฒนาที่กลาวไววา “แมจะลำบากเพียงใด
ก็ฟนคืนเปนดีได”
 จากความรวมมือรวมใจที่เกิดขึ้นนี้ ทำใหผมมีความมั่นใจเปนอยางยิ่งวา
บริษัท ไอ. ซี. ซี. ของเรา ซึ่งเปนองคกรในระดับแนวหนาของภาคธุรกิจที่สำคัญ
ของประเทศ จะสามารถกาวขามความรุนแรงของปญหาทางเศรษฐกิจที่จะเกิด
ขึ้นในป 2552 อันเปนผลตอเนื่องจากปที่ผานมา ดวยความมั่นคงและพัฒนา
ตอไปอยางไมหยุดยั้ง สมกับที่ไดรับความเชื่อถือและไววางใจจากทานผูถือหุน
และผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกๆ ทาน
 สุดทายนี้ ในศุภวาระดิถีขึ ้นปใหม พุทธศักราช 2552 นี้ ผมขอสงความ
ปรารถนาดีและขออำนวยพรใหแกทานผูถือหุนและทานผูมีอุปการะคุณทั้งหลาย
ตลอดจนชาว ไอ. ซี. ซี. ทุกทาน จงประสบความสุขสวัสดีมีสุขภาพแข็งแรง
และสมความปรารถนาในทุกประการ

 In 2008, Thailand was hit hard as a result of the economic crisis

in the US and Europe, as well as because of its own political turmoil,

the consequences of which have reduced performance in the sales

and profits of the private sector and have had a grave repercussion

on the national economic growth.

 In these economic  conditions that  were so adverse  to private

business, the I.C.C. executives were not complacent nor did they sit

idly by and fail to diligently follow up on and keeping abreast of what

was happening all around. Instead, they closely kept an eye on the

problems and their impact on corporate performance, considered the

best options possible to resolve the problems and determined the

best strategies that would turn crisis into opportunity and would follow

the guiding principles of good governance.

 In addition to the top - level executive policies and undertakings,

the commitment and effort of the I.C.C. staff, who jointly weathered

the difficult times and obstacles, it was pleasingly instrumental in

allowing the company to sail through these difficulties; a success

which is evident in a margin of sale volumes close to 2007 and some

increased profits. Moreover, the company succeeded in holding its

leading market position in some product categories in spite of the

rather slow economy, vindicating Dr. Thiam Chokwatana’s philosophy

that states “Whatever hardship one faces, one can always recover.”

 This strong cooperation leads me to be highly confident that

I.C.C. Company, as a leading business corporation in the country,

has the stability to overcome the severity of the coming economic

crisis in  2009  resulting from the previous year and will develop

resolutely  and be worthy of  the trust and reliance of the share -

holders and all parties involved.

 Lastly, for this New Year of  2009,  I wish to extend my good will

and best wishes to all our share-holders and patrons, as well as to

all I.C.C., staff and I hope that they enjoy happiness, prosperity, good

health and fulfilment in every aspect of their lives.

Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
What we say just once in anger remains within the mind of the listener throughout his life.









