
เสนอ  ผูถือหุนบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
และงบกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท  ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล  จำกัด  (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของ
กิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้  สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็น
ตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 
 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดใหขาพเจาตองวางแผน และปฏิบัติงาน
เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใช
วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจำนวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการ
บัญชีที่กิจการใช และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสำคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทำขึ้นตลอดจนการประเมินถึงความ
เหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสม
ในการแสดงความเห็นของขาพเจา
 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด
สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

  สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ

  (นางวิไลรัตน    โรจนนครินทร)
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104


Auditor's Report

วันที่  6  กุมภาพันธ  2552

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
ความผิดพลาด ครั้งแรกถือเปนครู ทำผิดครั้งที่สองถือเปนความโง





 I have audited the balance sheets of I.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED as of December

31, 2008 and 2007, and  the related statements  of income, statements  of changes in  shareholders’ equity  and

statements of cash flows for the years then ended. These financial statements are the responsibility of the Company’s

management as to their correctness and completeness of the presentation. My responsibility is to express an opinion

on these financial statements based on my audits.

 I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards  require

that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are  free  of

material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures

in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates

made by management, as well as evaluating the overall financial  statements  presentation. I believe that  my  audit

provides a reasonable basis for my opinion.

 In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respect, the financial

position of I.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED as of December 31, 2008 and 2007, the results of

its operations and cash flows for the years then ended in conformity with generally accepted accounting principles.
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To The Shareholders of I.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
The first mistake makes for a good teacher; the second makes one look foolish.




