
 
 

 
 

 นางพรรณี     วรวุฒจิงสถติ     

   
       
 

สัญชาต ิ       :    ไทย 

ต าแหน่งในบริษัทฯ        :    - กรรมการอิสระ  
  -   กรรมการตรวจสอบ 

การศึกษา          :    ปริญญาตรี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

  วิชาเอก  การบญัชี 

  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

  ปริญญาโท  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

  วิชาเอก  การบญัชี 

  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

 :    สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถมัภ์  

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA) เลขทะเบียน 2960 

 :    สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIAT) 

- Certified Professional Internal Auditor (CPIA) 
- Qualified Internal Auditor (QIA) 

 :    The Institute of Internal Auditors  (IIA) 

- Certified Internal Auditor (CIA) 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  -   Director Accreditation Program (DAP) 2/2003 
  -  Director Certification Program (DCP) 38/2003 
  -  Audit Committee Program (ACP) 2/2004 
  -  Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)  1/2006   
  -  Monitoring the Internal Audit Function (MIA)  1/2007 
  -  Monitoring the Quality of Financial Reporting  (MFR) 5/2007 
  -  Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 2/2008   

- Chartered Director Class (CDC) 3/2008 

- Role of the Compensation Committee (RCC)  7/2008 

- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 1/2009 

- DCP Refresher Course (RE DCP) 2/2009 

- Role of the Chairman Program (RCP) 25/2011 

- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)  1/2011 



 
 

- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2014  

- Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 10/2014 

- Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015  

- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 4/2017 

- Ethical Leadership Program (ELP) 22/2021 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท : วนัท่ี 26 เมษายน 2553 
 

ประสบการณ์การท างาน         : ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบนั หน่วยงาน / บริษัท 

  2563 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2560 - ปัจจบุนั 
 
2558 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั  

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
วิชาชีพบญัชีด้านการบญัชี
บริหาร และกรรมการวิชาชีพ
บญัชีด้านการบญัชีภาษี
อากร 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

สภาวิชาชีพบญัชี 
ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 
 
 
ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ 
สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
หอการค้าไทยและสภาหอการค้า
แหง่ประเทศไทย 

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน    4  แห่ง 
2559 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
2550 - ปัจจบุนั 
 
2547 - ปัจจบุนั 

 
 

 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและการ
พฒันาอยา่งยัง่ยืน   
กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ และ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา 
และประธานคณะกรรมการ 
พิจารณาผลตอบแทน 

บมจ. ดบับลวิเอชเอ ยทูิลติีส์้     
         แอนด์ พาวเวอร์ 
 
 
 
บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ 
 
บมจ. โมโน เน็กซ์ 
 
บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป 
 
 
 
 

  กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   1  แห่ง 

  2559 - ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. พี ดบับลวิ คอนซลัแท้นท์ 

 
 
 



 
 

การถอืหุ้นในบริษัทฯ                      : จ านวนหุ้น  สัดส่วน 
การถอืหุ้น   ทางตรง ทางอ้อม* รวม 

- - - - 

   หมายเหต ุ :   * การถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ไมบ่รรลนุิติภาวะ 


