ดร. วุฒิภมู ิ จุฬางกูร
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
อายุ 41 ปี
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ / แต่งตัง้ ล่าสุด
 26 ก.พ. 2558 / 25 เม.ย. 2562 (3 วาระ 5 ปี )
การศึกษา
 ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์
 Executive MBA, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
 ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 148/2554
- Finance for Director (FFD) รุน่ ที่ 12/2554
จานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ฯ
 ตามมาตรา 258
51,550,512 หุน้ (13.1525%)
 โดยกรรมการ
51,550,512 หุน้ (13.1525%)
 โดยคู่สมรส
- ไม่มี  โดยบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
- ไม่มี  โดยบุคคลอื่นทีม่ อี านาจควบคุม
- ไม่มี  โดย NVDR
- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
- ไม่มี ประวัติการทางาน
 1 ธ.ค. 2561 - ปั จจุบนั
 15 ส.ค. 2560 - ปั จจุบนั
 26 ก.พ. 2558 - ปั จจุบนั
 มิ.ย. 2562 - ปั จจุบนั
 พ.ย. 2561 – มี.ค. 2563
 ม.ค. 2561 – ธ.ค. 2563
 พ.ย. 2558 - ปั จจุบนั
 ธ.ค. 2557 - ปั จจุบนั
 ธ.ค. 2557 - ปั จจุบนั
 เม.ย. 2556 – พ.ย. 2562
 ก.พ. 2556 - ปั จจุบนั
 มี.ค. 2555 - ปั จจุบนั
 ม.ค. 2545 - ปั จจุบนั

กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่
กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บมจ. สายการบินนกแอร์
กรรมการ บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จากัด
กรรมการ และกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม บมจ. ไทยสตีลเคเบิล
กรรมการ และกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม บจ. แอสไพเรชัน่ วัน
กรรมการ และกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟุล
กรรมการ และกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม บจ. แฟคทอรี่ ดีโป ซัพพลาย
กรรมการ และกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม บมจ. ไอร่า แคปปิ ตอล
กรรมการ และกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม บจ. ซัมมิท คียแ์ ลกซ์ (ประเทศไทย)
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม บมจ. ไอร่า แฟคตอริง่
กรรมการและผูอ้ านวยการสายงานจัดหา ใน 6 บริษทั ดังนี้
o บริษทั ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จากัด
o บริษทั ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จากัด (อยุธยา)
o บริษทั ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดีเ้ วิรค์ จากัด
o บริษทั ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดีเ้ วิรค์ จากัด (ระยอง)
o บริษทั ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี จากัด
o บริษทั ไทยออโต อินดัสตรี จากัด
o บริษทั ซัมมิท อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ จากัด
o บริษทั ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล จากัด

การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิ จการอื่น
 กิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
มีจานวน 1 บริษทั
 กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
มีจานวน 10 บริษทั

