
 งบการเงินของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ไดจัดทำขึ้นภายใตนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งกำหนดใหปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกบัญชีดวยความระมัดระวัง ประกอบกับการใชดุลยพินิจในการ
ประมาณการจัดทำงบการเงิน  เพื่อใหสะทอนผลการดำเนินงานที่เปนจริงของบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในดานคุณภาพของงบการเงิน โดยใหมีการสอบทานขอมูลทางการเงิน และ
จัดใหมีการเปดเผยขอมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคำอธิบายและการวิเคราะห เพื่อ
ประโยชนของผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปในการใชงบการเงิน

 ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหาร เปนผูดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดปรากฎในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงานประจำปนี้แลว

 จากโครงสรางการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกลาว ตลอดจนผลการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทำให
คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อไดวา งบการเงินของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

  ดร. สม  จาตุศรีพิทักษ นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา
  ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผูอำนวยการ
   และประธานกรรมการบริหาร
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
ผูที่อยูแนวหนาเปนผูบุกเบิก ทำกอนคนอื่นยอมไดเปรียบ





 The Company’s Financial Statements have been compiled under the policies of the Board of Directors which

are in compliance with the generally accepted accounting principles, and to be conservatively recorded. Due

circumspection of estimation has also been given in the preparation of the financial statements to reflect truthfully the

company’s performance.

 Recognizing  the essential of the quality of the financial statements, the Board of Directors then managed to

provide reviewing of the financial  data and sufficient information in the Notes to the  Financial Statements and the

Explanation and Analysis Report for the  interest of the shareowners and investors who seek access into the financial

statements.

 For this respect, the Board has appointed an Audit Committee, consisting of independent members and non-

executive members, to directly oversee the quality of the financial statements. The Committee’s comments have

already been shown in the Report of the Audit Committee in this annual report.

 According to the above-mentioned administrative structure and internal control system as well as the audit

results of the certified public accountant, the Board is confident that the company’s financial statements as of

December 31, 2008, have shown an essentially accurate picture of its financial status, performance and cash flow

statements according to the generally accepted accounting principles.

  Som   Chatusripitak Ph.D. Mr. Boonkiet Chokwatana

  Chairman President  & Executive Chairman
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Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
Pioneers always stand at the forefront, and to gain advantage one must be proactive.




