ศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์
ต�ำแหน่ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจการ * /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554
อายุ
53 ปี
ประวัติการศึกษา
• 2544
Doctor of Philosophy, Department of Economics,
University of Reading, สหราชอาณาจักร
• 2535
Master of Business Administration (International Business),
Diploma in Management (Asian Studies), McGill University, ประเทศแคนาดา
• 2532
Bachelor of Accountancy (Accounting), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
• 2563
หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 32/2020 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• 2563
เข้าร่วม (ในฐานะผู้สังเกตการณ์) การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง
โดยชมรมบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย (TLCA)
• 2556
หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD รุ่น 22)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• 2555
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 41)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• 2554
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 148
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
รางวัลและทุนการศึกษาที่ได้รับ
• 2561
ทุน ASEAN @ 50 Fellow จาก Southeast Asia Centre of Asia-Pacific Excellence
และ กระทรวงต่างประเทศและการค้า ประเทศนิวซีแลนด์
• 2558
รางวัลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส�ำหรับผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน วารสาร
วิชาการระดับนานาชาติมากที่สุด (ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2557)
• 2558
ทุนการศึกษาโครงการ Fulbright Thai Visiting โดย Fulbright Thailand - United States
Education Foundation
• 2556 - 2557
กองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งประเทศไทย งานวิจัยเลขที่ 5610054
(เรื่อง Assessing the merit of home-country support for outward foreign direct
investment in neighboring countries)
• 2556
ได้รับการเสนอชื่อจากสาขาฯในการพิจารณารางวัลครูดีเด่น สาขา สังคมศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2552 - 2555
กองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งประเทศไทย งานวิจัยเลขที่ 5280032
(เรื่อง Competitive Strategies of Thai Multinationals in the Global Economy)
• 2551
Best Teacher Award จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
• 2539 - 2544
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2535 - 2537
ทุนการศึกษาหลักสูตร MBA จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์
• กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
• ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน
ศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจการ และ กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
• 2553 - 2555
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และ การขนส่ง
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2549 - กันยายน 2561
รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2546 - 2549
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2535 - 2546
อาจารย์ประจ�ำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต�ำแหน่งอื่นๆ
• 2561 - 2562
ประธานการจัดกลุ่มวิจัยเรื่อง Managing the Global Value Chain ในงานสัมมนา
Academy of International Business Annual Conference 2019 กรุงโคเปนเฮเกน
ประเทศเดนมาร์ก

• 2560 - ปัจจุบัน
• 2558 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ Asia New Zealand Foundation โอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
สมาชิก John Dunning Centre for International Business, Henley Business School,
University of Reading, สหราชอาณาจักร
• 2558 - ปัจจุบัน
สมาชิก Emerging Market Internationalization Research Group, The University of
Sydney Business School, University of Sydney, ประเทศออสเตรเลีย
• 2556 - 2557
ประธานการจัดงาน Euro-Asia Management Studies Association Annual Conference
2014 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
• 2556 - 2557
ประธานการจัดกลุ่มวิจัยเรื่อง Home Economies and the MNE ในงานสัมมนา
Academy of International Business Annual Conference 2014 เมืองแวนคูเวอร์
ประเทศแคนาดา
• เมษายน 2556
Visiting Fellow, Henley Business School, University of Reading, สหราชอาณาจักร
• 2556 - ปัจจุบัน
รองประธาน (ทวีปเอเชีย) Euro-Asia Management Studies Association
• 2553 - 2556
สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษา Euro-Asia Management Studies Association
• 2552 - ปัจจุบัน
สมาชิกคณะบรรณาธิการที่ปรึกษา Southeast Asia Research
อาชีพหลัก
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น
บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ
ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ
ไม่มี
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ไม่มี
(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)
กิจการ/องค์กรอื่น
1. รองประธาน (เอเชีย) Euro-Asia Management Studies Association
2. สมาชิกของ Editorial Advisory Board, Southeast Asia Research
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563
รายละเอียด

ณ วันที่
1 มกราคม 2563

ได้มา
ในปี 2563

จ�ำหน่าย
ในปี 2563

โดยตนเอง
โดยคูส่ มรส หรือบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

-

-

-

* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

จ�ำนวนหุ้นที่
ณ วันที่
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 31 ธันวาคม 2563
ในปี 2563
-

