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ประวัตโิดยสังเขปของผู้ทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
ช่ือ พล.อ. พอพล มณีรนิทร ์
Name General Porpol  Maneerin 
อาย ุ(ปี) 65 ปี 
Age (Year)  65 years 
ปัจจบุนัด  ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ 
Position Chairman / Independent Director 
ไดร้บัการตัง้แต่เป็นกรรมการ  26 เมษายน 2560  - ปัจจบุนั 
From Date April 26, 2017 – Present 

 
วุฒกิารศกึษา / Education 
ปรญิญาโท สาขา     รฐัศาสตรม์หาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
Master Degree Major    M.A. of Political Science, Chulalongkorn University 
ปรญิญาตรี สาขา     นายรอ้ย จปร., โรงเรียนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ 
Bachelor Degree Major    Chulachomklao Royal Military  Academy 

 
อบรม / Training 
ปี 2562 อบรม หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการ ส  าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์รก ากบัดแูล  

(Regulator) รฐัวสิาหกิจและองคก์ารมหาชน รุน่ท่ี 21/2562 
Year 2019 Course  Corporate Governance Program for directors and senior executives of the regulator of  

state-owned enterprises and public organizations No.21/2019 
ปี 2560  อบรม ประกาศนียบตัรหลกัสตูร / Director Certification Program (DCP ) รุน่ 233 
Year 2017 Course  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) / Thai Institute of Director, Batch No. 233  
ปี 2550  อบรม หลกัสตูรวทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุน่ 49/2550  
Year 2007 Course Thailand National Defence College No.49/2007 
ปี 2531  อบรม  หลกัสตูรหลกัประจ า ชดุท่ี 67 (รร.สธ.ทบ.สบส.)  
Year 1988 Course Command and General Staff College No.67 
ปี 2528   อบรม Special Force Operation Detachment, FT. Bragg NC USA. 
Year 1985 Course Special Force Operation Detachment, FT. Bragg NC USA. 
  
ประสบการณก์ารท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years) 
ปี 2562 – ปัจจบุนั บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส ์ ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ  
Year 2019 - Present NCL International Logistics PCL. Chairman / Independent Director  
ปี 2561 - ปัจจบุนั 
 

สถาบนัเทคโนโลยีปอ้งกนัประเทศ(องคก์ารมหาชน) 
กระทรวงกลาโหม 

ประธานกรรมการบรหิาร 

 
Year 2018 - Present Defence Technology Institude  

(Public Organization) 
Executive Chairman 
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ปี 2561 – ปัจจบุนั บมจ. กสท โทรคมนาคม กรรมการ 
Year 2018 - Present CAT Telecom Public Company Limited Director 
ปี 2560 –  2562 
 

บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส ์จ  ากดั 
(มหาชน) 

กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบรหิารความเส่ียง /  
กรรมการพจิารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

Year 2017 - 2019 NCL International Logistics PCL. Independent Director / Director /  
Audit Committee / Risk Committee 
Nomination and Remuneration Committee 

ปี2559 – ปัจจบุนั 
Year 2016 - Present 

กระทรวงกลาโหม 
Ministry of Defense 

ขา้ราชการบ านาญ / ท่ีปรกึษาปลดักระทรวงกลาโหม 
Retired Government Official / Advisor 

ปี2558 – 2559 
Year 2015 - 2016 

กระทรวงกลาโหม 
Ministry of Defense 

รองปลดักระทรวงกลาโหม 
Deputy Permanent Secretary for Defence 

 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื่น / Position in the other listed companies 

- ไมมี่ / No  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น  (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) / Position in the others company (Non listed companies) 
ปี 2561 - ปัจจบุนั 
 

สถาบนัเทคโนโลยีปอ้งกนัประเทศ(องคก์ารมหาชน) 
กระทรวงกลาโหม 

ประธานกรรมการบรหิาร 

 
Year 2018 - Present Defence Technology Institude  

(Public Organization) 
Executive Chairman 

ปี 2561 – ปัจจบุนั บมจ. กสท โทรคมนาคม กรรมการ 
Year 2018 - Present CAT Telecom Public Company Limited Director 

 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 / Attendance of Meeting in year 2019 
-การประชมุคณะกรรมการบรษัิท                 5/6 ครัง้ 
Attendance of Board of Director Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ                 4/4 ครัง้ 
Attendance of Audit Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน               2/2 ครัง้ 
Attendance of Nomination and Remuneration Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง                4/5 ครัง้ 
Attendance of Risk Committee Meeting 
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คุณสมบัตเิพิม่เตมิส าหรับกรรมการอิสระเพือ่ประกอบการพจิารณา  
Qualification of Independent Director for consideration of the election  
การมีสว่นไดเ้สียพเิศษใด ๆ กบัวาระการประชุมในครัง้นีห้รือไมเ่ช่นในวาระเลือกตัง้กรรมการ หรือวาระอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกบั
บรษัิท/บรษัิทใหญ่/บรษัิทย่อย/บรษัิทร่วมหรือนิตบิคุคลอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา  

- ไมมี่ - 

Is there any special interest in this agenda, for example in the election of directors or other related agenda or with the 
company / parent company /subsidiaries /affiliates or other legal entities which may have conflicts at present or in the 
past 2 years? 

- No -  

ลักษณะความสัมพันธ ์
Relationship   

คุณสมบัต ิ
Qualification 

1.เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท/บรษัิทย่อย  
Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary company  

- ไม่ม ี– 
- No –  

 
2.เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า  
Director who participate in the management, staff, employee or advisor who is paid on a regular basis  

- ไม่ม ี– 
- No -  

3.เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย  
Professional service provider e.g. auditors or legal consultants  

- ไม่ม ี– 
- No -  

4.มีความสมัพนัธท์างธรุกิจท่ีมีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ  
Significant business relationship which may prevent the candidate from performing the duties 
independently  

- ไม่ม ี– 
- No -  

        
คุณสมบัตติ้องห้าม  
Forbidden Qualifications  

คุณสมบัต ิ
Qualification 

1.ประวตักิารกระท าความผดิอาญา ในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ  
Dishonest committed an offence against property  

- ไม่ม ี– 
- No -  

2.ประวตักิารกระท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา  
Background of illegal conduct during the past 10 years  

- ไม่ม ี– 
- No -  

3.ประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางประโยชนก์บับรษัิทในรอบปี ท่ีผ่านมา  
Enter into any transaction which may cause conflict of interest against the company during the year.  

- ไม่ม ี– 
- No -  

 

 
 


