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	 ปี	2552	 ท่ีเพ่ิงผ่านพ้นไปเป็นปีท่ีเศรษฐกิจของประเทศไทยยังไม่สามารถฟ้ืนตัวได้จากปี	2551	 สภาวะถดถอยของเศรษฐกิจในต่างประเทศ 

และสภาวะการเมืองภายในประเทศที่ยังไม่มีเสถียรภาพ	เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย	ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยที่ไม่สดใส	ย่อม 

มีผลต่อการดำเนินธุรกิจในประเทศทุกระดับ	รวมทั้งธุรกิจของบริษัท	ไอ.ซี.ซี.	ของเราด้วย

	 ภายใต้ภาวการณ์เช่นนี้	 	ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท	ไอ.ซี.ซี.	ก็มิได้แสดงความย่อท้อแต่ประการใด	ตรงกันข้ามต่างมุ่งมั่นทำงาน 

ด้วยความเชื่อมั่นในความมั่นคงของบริษัท	และประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจของทีมงานที่ได้สะสมมาเป็นเวลาอันยาวนาน	ความเอาใจใส่ติดตาม 

การเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดของสินค้าแต่ละชนิดอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง	การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝ่ายงานต่างๆ	เพื่อทำให้เกิดการ 

ประสานจุดแข็งของแต่ละฝ่ายงานอย่างได้ผล	และการจัดวางกลยุทธ์อันเหมาะสมในการสร้างโอกาสขยายตัวให้แต่ละผลิตภัณฑ	์ได้ส่งผลให้บริษัท 

ไอ.ซี.ซี.	สามารถฟันฝ่าอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอกไปได้อีกปีหนึ่ง

 เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท	จะเห็นว่าในปี	2552	บริษัทฯ	สามารถทำผลกำไรได้	652	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	6.13 

ของยอดขาย	โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเห็นว่ายอดขายและกำไรของบริษัทในไตรมาสสุดท้ายของปี		2552	ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญจากไตรมาส

ที่	3	ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ	13.85	และผลกำไรสูงขึ้นร้อยละ	82.08

 ผมจึงขอแสดงความช่ืนชมต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัท	ไอ.ซี.ซี.	ทุกท่าน	ท่ีได้ร่วมแรงร่วมใจกันบริหารงานจนบริษัทของเราสามารถ 

ผ่านพ้นอุปสรรคอันยากลำบากมาได	้ ผมเชื่อว่าแนวโน้มการขยายตัวของผลการดำเนินงานในไตรมาสสุดท้ายของปี	2552	 จะนำพาให้ธุรกิจของบริษัท 

ขยายตัวอย่างต่อเนื่องต่อไปในป	ี2553

 ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่	 พุทธศักราช	2553	 ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังท่านผู้ถือหุ้น	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 ของบริษัท	 ไอ.ซี.ซี. 

ทุกท่าน	ขอให้ทุกๆ	ท่านจงประสบความสุข	ความเจริญ	มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงตลอดไป

	ดร.	สม		จาตุศรีพิทักษ์

ประธานกรรมการบริษัท

Message from the Chairman
สาส์นจากประธานกรรมการ

ดร.สม  จาตุศรีพิทักษ์
Som  Chatusripitak Ph.D. 
 

ประธานกรรมการ
Chairman

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
อยากขยายใหญ่	ใจต้องกล้า	ในการถ่ายทอดความรู้ให้ลูกน้อง

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
If	you	want	to	grow,	you	must	dare	to	pass	on	your	knowledge	to	your	subordinates.
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เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน
We make people happy and beautiful

Message from the Chairman
สาส์นจากประธานกรรมการ

 Thailand’s economy in 2009 did not show a clear discovery  from 2008 because it was hit hard by the global economic downturn 

and domestic political fragility, which markedly weakened the Thai economy. Typically, the unfavorable economic condition always has 

adverse effect on the operations of domestic business at all levels, and ICC is no exception.  

 This unpleasant economic condition, nevertheless, do not in anyway discourage the ICC executives and staff who remain 

putting full effort to carry on the work with confidence in company stability and the team’s long-time experience in business administration. 

All have kept close watch over the market movement of each type of goods, actively engage in the company - wide participative 

management programs to create effective synergies  as well as formulate appropriate strategies to expand business for  each product. 

All these have helped the company weather the external turbulence for another difficult year.

 Regarding the performance in 2009, ICC posted a profit of 652 million Baht, accounting for 6.13 percent of total sales. It is 

noteworthy that our sales and profits in the final quarter of 2009 showed significant increases of 13.85 percent in sales and 82.08 percent 

in profit from the third quarterly records of 2009.

 I like to express my appreciation for the concerted effort of all ICC executives and staff that helped the company overcome 

the unpleasant situation. I am also confident that the satisfactory performance in the final quarter of 2009 will ensure our growth dynamism 

in overall 2010.  

 Finally, on this auspicious New Year occasion of 2010, let me convey my best wishes to all shareowners, all ICC executives and 

staff for their happiness, prosperity and good health, as always.

Som  Chatusripitak Ph.D.

Chairman

 ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2553 ผมขอส่งความปรารถนาดี 

มายังท่านผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท ไอ.ซี.ซี. ทุกท่าน 

ขอให้ทุกๆ ท่านจงประสบความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

ตลอดไป

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
If you want to grow, you must dare to pass on your knowledge to your subordinates.
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