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เสนอ	 ผู้ถือหุ้นบริษัท	ไอ.ซี.ซี.	อินเตอร์เนชั่นแนล		จำกัด	(มหาชน)

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและ 

งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็น 

ผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว 

จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความ

เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐาน

ประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ และประมาณการ

เกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอ 

ในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการ

บัญชีที่รับรองทั่วไป

      

      

                                

                                สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ

วันที่  8  กุมภาพันธ์  2553

(นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104
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ปรัชญา	ดร.เทียม	โชควัฒนา	:
การวางเป้าหมายนั้นต้องละเอียดรอบคอบ อย่ามองข้ามจุดเล็กจุดน้อย

Dr.Thiam	Chokwatana’s	Philosophy	:
To set objectives, one must be discreet and leave no stones unturned.
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เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน
We make people happy and beautiful

                                                            

To	The	Shareholders	of	I.C.C.	INTERNATIONAL	PUBLIC	COMPANY	LIMITED

 I have audited the balance sheets of I.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED as at December 31, 2009 

and 2008, 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 at December 31, 2009 and 2008, and the results of its operations and 

its cash flows for the years then ended in conformity with generally accepted accounting principles.

                                                                           

                                           

February 8, 2010

(Mrs. Vilairat Rojnuckarin)

C.P.A. (Thailand)

Registration No. 3104
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Office of D I A International Auditing
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