รายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิผู่ตี้โต๋วเส่สมัยที่ 31 ครั้งที่ 10
ณ ห้องอเนกประสงค์มูลนิธิผู่ตี้โต๋วเส่ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562
-------------------------ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ประธานกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 3 ท่าน คณะกรรมการบริหาร 22
ท่าน คณะกรรมการ 4 ท่าน ญาติพี่น้อง 1 ท่าน และผู้จัดการ 1 ท่าน รวมผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 31 ท่าน (ตาม
รายชื่อที่แนบ)
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
วาระที่1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 มูลนิ ธิฯร่วมเป็ นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมมูลนิธิฯร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนาย
สมชาย วรญาณโกศล สามีของคุณดารณี ภูพรวิวฒ
ั น์ (ผู่ ย๊ วด เกียน 符月娟) รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ
เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2562 ณ ศาลา6 วัดธาตุทอง ถ.สุขมุ วิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม.
นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ รับมอบและกล่าวขอบคุณที่ได้รับเงินบริจาคจานวน
10,000 บาท จากนางสาวภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์ (ผู่ เข่ง ตู) กรรมการบริหารมูลนิธิฯตัวแทนคุณดารณี ภูพรวิวฒ
ั น์
มูลนิธิฯร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนางหมุยหล่าน แซ่ภู (符潘美兰) มารดาของคุณ
ดารณี ภูพรวิวฒ
ั น์ (ผู่ ย๊ วด เกียน 符月娟) รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ และนางสาวภัทรวดี ภูพรวิวฒ
ั น์ (ผู่
เข่ง ตู 符琼珠) กรรมการบริ หารมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2562 ณ ศาลา4 วัดธาตุทอง ถ.สุขมุ วิท
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. และนายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณที่
ครอบครัวภูพรวิวฒ
ั น์ ได้บริจาคเงินจานวน 10,000 ให้มูลนิธิฯ
1.2 นายชัย สิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความมยินดีแก่นาย
มานะผล ภู่สมบุญ ที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการตระกูลผู่ไหหลาสากล นอกจากนี้ได้กล่าวแสดงความ
ยินดีแก่คณะกรรมการสมาคมตระกูลผู่สากลที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ได้แก่นายอารีย์ ภู่สมบุญ และนายชาญกิจ ภูวฤทธิ
กุล เป็นประธานกิตติมศักดิ์ นายมานะผล ภู่สมบุญ เป็นรองประธาน และประธานฝ่ายการกุศล นายชัยสิทธิ ภูว
ภิรมย์ขวัญ เป็นรองประธาน และนาย ฟู หมิง เป็นกรรมการฝ่ายตรวจสอบ
1.3 นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนาย
จตุรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ถาวรสมาคมใหหนาแห่งประเทศไทย และขอขอบคุณครอบครัว ด่านชัย
วิโรจน์ ที่ได้บริจาคเงินจานวน 30,000 บาทให้มูลนิธิฯ
1.4 นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ แจ้งว่านายพันธ์ศักดิ์ ชาญนุภาพ (ผู่ ฟาง หลิม)
ได้ทดลองงานในตาแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิฯเป็นเวลากว่า 3 เดือน ช่วงเวลาที่ผ่านมานายพันธ์ศักดิ์ ได้ใช้ความรู้
ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ บริหารมอบหมายให้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลา
ที่มูลนิธิฯขาดผู้จัดการตั้งแต่เมื่อนายวีระ ภัทรานุกุลเสียชีวิตเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ด้วยผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
จึงได้แต่งตั้งให้นายพันธ์ศักดิ์ ชาญนุภาพ เป็นผู้จัดการมูลนิธิฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
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นายประวิทย์ ชนม์ธนวัฒน์ เลขาธิการไทย ได้อธิบายโครงสร้างตามสายบังคับบัญชาและบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการพอสังเขป
นายพันธ์ศักดิ์ ชาญนุภาพ ผู้จัดการมูลนิธิฯ แจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 061 8636 395
นายสุธน วิวชิ ชานนท์ ประธานฝ่ายอาคารสถานที่ สอบถามเรื่องเงินสดย่อยที่ผู้จัดการใช้สารองจ่าย
พล.ต.ต.หญิงวราภรณ์ ภูวรัตนกุล เหรัญญิก แจ้งว่าเหรัญญิกมีเงินสดย่อยจานวน 5,000 บาท ที่ผ่าน
มาได้ฝากเงินดังกล่าวไว้กับผู้จัดการวีระ สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายจิปาถะรายเดือน
นายสุธน วิวชิ ชานนท์ ประธานฝ่ายอาคารสถานที่ แจ้งว่าการดูแลอาคารสถานที่เช่นระบบป้องกัน
น้าท่วมนั้น หากมีเรื่องจาเป็นเร่งด่วนต้องบารุงรักษาระบบ และมีค่าใช้จ่ายดาเนินการจะทาอย่างไร?
นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ ได้ให้แนวทางว่าหากมีเรื่องจาเป็นเร่งด่วนมีค่าใช้จ่าย
ก็ให้เสนอเพื่อขออนุมัติต่อประธาน เมื่อได้รับการอนุมัติก็สามารถแจ้งขอเบิกจากเหรัญญิกต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรอง
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯสมัยที่ 31 ครั้งที่ 9
นายประวิทย์ ชนม์ธนวัฒน์ เลขาธิการไทย รายงานว่าได้แก้ไขบันทึกประชุมครั้งทึ่ 8 ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯครั้งที่ 9 แล้ว
และรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯสมัยที่ 31 ครั้งที่ 9 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม
2561 ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ1
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสมัยที่ 31 ครั้งที่ 9
2.2 รับรองรายรับรายจ่ายประจาเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน พ.ศ.2561
พล.ต.ต.หญิงวราภรณ์ ภูวรัตนกุล เหรัญญิก รายงานบัญชีรายรับรายจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ตามเอกสารแจกในที่ประชุม โดยมีรายรับมากกว่ารายจ่ายจานวนเงิน 186,296.54 บาท
นายประวิทย์ ชนม์ธนวัฒน์ เลขาธิการไทย ได้สอบถามว่าไม่ปรากฎรายการค่าจ้างทาแผ่นป้ายบรรพ
บุรุษในด้านรายจ่าย
พล.ต.ต.หญิงวราภรณ์ ภูวรัตนกุล เหรัญญิก แจ้งว่ารายจ่ายดังกล่าวรวมอยู่ในรายจ่ายหัวข้อ7
ค่าใช้จ่ายเนื่องในงานไหว้บรรพบุรุษเทศกาลตรุษจีน
นายพงศ์ศักดิ์ ฟูศิริ รองประธานกรรมการ สอบถามว่าไม่ปรากฎรายละเอียดค่าใช้จ่ายเนื่องในงาน
ไหว้บรรพบุรุษเทศกาลตรุษจีน เช่นใช้แพะ หมู กี่ตัวเป็นเครื่องเซ่นไหว้ และมีค่าใช้จ่ายเท่าไร? เป็นต้น
พล.ต.ต.หญิงวราภรณ์ ภูวรัตนกุล เหรัญญิก แจ้งว่าได้บันทึกเป็นยอดรวมอยู่ในรายจ่ายหัวข้อ7
ค่าใช้จ่ายเนื่องในงานไหว้บรรพบุรุษเทศกาลตรุษจีน
นางกุสุมา ฉัตรกานต์ อนุกรรมการกิจกรรมต่างประเทศ แสดงความเห็นว่ารายรับรายจ่ายงานไหว้
บรรพบุรุษเทศกาลตรุษจีนที่ได้แนบมากับการขอรับรองรายรับรายจ่ายประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ในการ
ประชุมครั้งที่แล้วนั้น ที่ประชุมยังไม่รับรอง จึงควรนารายละเอียดรายรับรายจ่ายงานไหว้บรรพบุรุษเทศกาล
ตรุษจีนมาสาแดงเพื่อประกอบการขอรับรองในครั้งนี้ด้วย
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พล.ต.ต.หญิงวราภรณ์ ภูวรัตนกุล เหรัญญิก ให้ผู้จัดการจัดทาสาเนารายรับรายจ่ายงานไหว้บรรพ
บุรุษเทศกาลตรุษจีนแจกในที่ประชุม ในระหว่างรอได้รายงานค่าสาธารณูปโภคประจาปี 2562
นายประวิทย์ ชนม์ธนวัฒน์ เลขาธิการไทย ได้สอบถามเรื่องไฟฟ้า 2 สายว่าที่ประชุมได้เคยเสนอให้
ยกเลิกการใช้งาน ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายได้มีคว่ามคืบหน้าอย่างไร?
นายมานะผล ภู่สมบุญ ประธานกิตติมศักดิ์ แจ้งว่าการยกเลิกการใช้งานไฟฟ้า 2 สายจะมีค่า
ดาเนินการจึงควรศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบต่าง ๆก่อนดาเนินการ
นายสุธน วิวชิ ชานนท์ ประธานฝ่ายอาคารสถานที่ แจ้งว่าสามารถย้ายวงจรการใช้งานไปเชื่อมต่อกับ
ไฟฟ้า 3 สายได้และการดาเนินการมีค่าใช้จ่ายไม่มาก
นายพงศ์ศักดิ์ ฟูศิริ รองประธานกรรมการ อธิบายเพิ่มเติมว่าไฟฟ้า 2 สายดังกล่าวคือไฟฟ้า Single
Phase
น.ส.ษตบงกช ผู้พัฒน์ รองประธานฝ่ายปฏิคม สอบถามว่ารายจ่ายข้อ6หมวดรายจ่ายอื่น ๆ ค่า
รางวัลผู้งอายุ 191 ซอง ไม่ตรงกับจานวนอั่งเปาที่แจกให้ผู้สูงอายุ 164 ท่าน
นายมานะผล ภู่สมบุญ ประธานกิตติมศักดิ์ แจ้งว่าผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 90 ปีจะได้อั่งเปา 2 ซอง
จึงขอให้แก้ไขบันทึกบัญชีเป็น 164 ท่าน แทนที่บันทึก 191 ซอง
มติที่ประชุม ขอให้ปรับปรุงแก้ไขตามที่เสนอและรับรองรายรับรายจ่ายประจาเดือนกุมภาพันธ์
พล.ต.ต.หญิงวราภรณ์ ภูวรัตนกุล เหรัญญิก รายงานบัญชีรายรับรายจ่ายเดือนมีนาคม 2562 ตาม
เอกสารแจกในที่ประชุม โดยมีรายรับมากกว่ารายจ่ายจานวนเงิน 4,694.75 บาท
นายประวิทย์ ชนม์ธนวัฒน์ เลขาธิการไทย ได้สอบถามว่าไม่ปรากฏรายรับเงินบริจาคของ
ครอบครัวภัทรานุกุล(อุทิศให้นายวีระ ภัทรานุกุล) จานวน 2,000 บาท
นายทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้แสดงควาเห็นว่าครอบครัวภัทรา
นุกุลได้บริจาคเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 แต่ที่ประชุมเพิ่งจะรับรองรายรับรายจ่ายประจาเดือนกุมภาพันธ์
พล.ต.ต.หญิงวราภรณ์ ภูวรัตนกุล เหรัญญิก จะบันทึกเป็นรายรับในเดือนมีนาคม 2562
นายประวิทย์ ชนม์ธนวัฒน์ เลขาธิการไทย ได้แจ้งว่ารายจ่ายหัวข้อ1.หมวดเงินเดือน คุณพันธ์ศักดิ์
ชาญนุภาพ จานวน 16,500 บาทไม่ถูกต้อง
นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ ขอให้แก้ไขถ้อยคาในรายรับหัวข้อ2.รับบริจาคทั่วไป
ข้อ2 เป็น “ครอบครัวด่านชัยวิโรจน์ (อุทิศให้คุณจตุรงค์ ด่านชัยวิโรจน์)”
มติที่ประชุม ขอให้ปรับปรุงแก้ไขรายรับรายจ่ายประจาเดือนมีนาคม ตามที่มีผู้เสนอแล้วจึงมานาเสนอเพื่อขอ
รับรอง ในการประชุมครั้งถัดไป
พล.ต.ต.หญิงวราภรณ์ ภูวรัตนกุล เหรัญญิก รายงานบัญชีรายรับรายจ่ายเดือนเมษายน 2562 ตาม
เอกสารแจกในที่ประชุม โดยมีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายจานวนเงิน 46,378.50 บาท
นายประวิทย์ ชนม์ธนวัฒน์ เลขาธิการไทย ได้ให้ความเห็นว่ารายจ่ายหัวข้อ3.หมวดค่าใช้สอย ค่า
ร่วมงานศพที่บันทึกรวมยอดนั้นประกอบด้วยรายจ่าย 2 รายการได้แก่ค่าพวงหรีดจานวนเงิน 1,000 บาท และเงิน
ช่วยเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมจานวนเงิน 5,000 บาท จึงควรบันทึกแยกกันเพื่อความถูกต้องชัดเจน
3

นายธนยศ ภูวภิรมย์ขวัญ ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้แสดงความเห็นว่าการบันทึกรายรับรายจ่าย
ของแต่ละเดือนที่เป็นเงินหยวนจีน ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน ต่อ 4.70 บาทเท่ากันทุกเดือน
นายณรัท ภู่รีพัฒน์พงศ์ ประธานฝ่ายพิธีการจีน ได้แสดงความเห็นว่าเงินรับที่เป็นเงินหยวนควรเก็บ
รักษาไว้สาหรับเมื่อต้องการจ่ายเป็นเงินหยวน ไม่ต้องไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทย
พล.ต.ต.หญิงวราภรณ์ ภูวรัตนกุล เหรัญญิก แจ้งว่าการบันทึกบัญชีต้องบันทึกเป็นเงินบาท จึงใช้
อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว
น.ส.ภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์ ประธานฝ่ายเยาวชน สอบถามการใช้น้าประปาในเดือนเมษายน ว่ามีค่าใช้
น้าประปา จานวนเงิน 3,966.50 บาท สูงกว่าเดือนอื่น ๆ ประมาณ 2 เท่า
นายมานะผล ภู่สมบุญ ประธานกิตติมศักดิ์ แสดงความเห็นว่าค่าน้าประปาจะบันทึกตามบิล ซึ่ง
อาจจะเป็นค่าน้าประปารวม 2 เดือน
พล.ต.ต.หญิงวราภรณ์ ภูวรัตนกุล เหรัญญิก แจ้งว่าจะไปตรวจสอบ
น.ส.ษตบงกช ผู้พัฒน์ รองประธานฝ่ายปฏิคม สอบถามว่าไม่ปรากฎรายจ่ายเกี่ยวกับงานศพญาติพี่
น้องกรรมการมูลนิธิฯที่ประเทศออสเตรเลีย
น.ส.ษตบงกช ผู้พัฒน์ รองประธานฝ่ายปฏิคม ขอให้จัดส่งบัญชีรายรับรายจ่ายประจาเดือนที่จะขอ
มติที่ประชุมรับรองแนบไปกับจดหมายเชิญประชุม จะได้พิจารณาล่วงหน้าได้
นายประวิทย์ ชนม์ธนวัฒน์ เลขาธิการไทย แจ้งว่าเนื่องจากเห็นว่าบัญชีรายรับรายจ่ายประจาเดือน
ต่าง ๆที่เหรัญญิกขอให้จัดส่งไปพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมครั้งนี้มีสาระสาคัญที่จาเป็นต้องแก้ไขก่อนแต่ไม่
สามารถแก้ไขได้ทัน จึงไม่ได้จัดส่งแนบไป
นายมานะผล ภู่สมบุญ ประธานกิตติมศักดิ์ เสนอให้ปรับปรุงเพิ่มเติมรายงานเปรียบเทียบบัญชี
ธนาคารระหว่างเดือนที่ผ่านมากับเดือนปัจจุบัน
นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ แจ้งว่าเงินบัญชีธนาคาร 14-15 บัญชียังไม่สามารถ
ปิดได้
พล.ต.ต.หญิงวราภรณ์ ภูวรัตนกุล เหรัญญิก แจ้งว่าจะบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร CIMB
จานวนเงินประมาณ 12 ล้านบาท ได้ดาเนินการเปลี่ยนเป็นบัญชีฝากประจา อัตราดอกเบี้ย 1.55% ดอกเบี้ยจะ
เข้าบัญชีทุกวันที่ 18 ของทุกเดือน
มติที่ประชุม ขอให้ปรับปรุงแก้ไขรายรับรายจ่ายประจาเดือนเมษายน ตามที่มีผู้เสนอแล้วจึงมานาเสนอเพื่อขอ
รับรอง ในการประชุมครั้งถัดไป
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิผู่ตี้โต๋วเส่ จดทะเบียนปีพ.ศ.2561
นายพันธ์ศักดิ์ ชาญนุภาพ ผู้จัดการมูลนิธิฯ รายงานว่าเรื่องดังกล่าวได้ผ่านเรื่องจากอาเภอไปถึง
จังหวัดแล้ว วันที่ 14 พ.ค.2562 จะไปติดตามความคืบหน้าอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 ความคืบหน้าในการแก้ไขปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิฯ
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นางกุสุมา ฉัตรกานต์ เลขานุการคณะอนุกรรมการแก้ไขปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิฯ
รายงานว่าคณะอนุกรรมการได้ยกร่าง และนาส่งให้ประธานกรรมการมูลนิธิฯพิจารณา ท่านแจ้งว่าการใช้ถ้อยคา
บางส่วนควรต้องแก้ไข
นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ แจ้งว่าได้พิจารณาแล้วขอให้ที่ประชุมรับรองและพิมพ์
ระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิฯแจกจ่ายได้
ดร.เฉลิมชัย ผู้พัฒน์ กรรมการ เสนอว่าควรส่งร่างระเบียบข้อบังคับมูลนิธิฯให้คณะกรรมการ
พิจารณาก่อน แล้วจึงขอมติที่ประชุมรับรองต่อไป
นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการเห็นว่าการดาเนินการตามที่เสนอจะเยิ่นเย้อและล่าช้า
ดร.เฉลิมชัย ผู้พัฒน์ กรรมการ เสนอว่าสามารถกาหนดขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการได้ จากนั้น
ขอความเห็นและขอมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป
นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ ขอรับไว้พิจารณา
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 การเปลี่ยนชื่อผู้มีอานาจลงนามในการทาธุรกรรมกับธนาคารต่าง ๆ
พล.ต.ต.หญิงวราภรณ์ ภูวรัตนกุล เหรัญญิก รายงานว่าได้ดาเนินการเปลี่ยนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ธนาคาร CIMB จานวนเงินประมาณ 12 ล้านกว่าบาท เป็นบัญชีฝากประจาธนาคารเดียวกัน ได้อัตราดอกเบี้ย
1.55% ดอกเบี้ยจะเข้าบัญชีทุกวันที่ 18 ของทุกเดือน
นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ เสนอช่องทางฝากเงินให้มูลนิธิฯได้ผลตอบแทนสูงกว่า
โดยฝากเงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในนามสมาชิก มีกาหนดระยะเวลา 4 ปีจะ
ได้ดอกเบี้ย 3.5%
นายประวิทย์ ชนม์ธนวัฒน์ เลขาธิการไทย แสดงความเห็นว่าการฝากเงินของมูลนิธิฯซึ่งเป็นนิติ
บุคคลไปฝากในนามบุคคลอื่นอาจจะมีปัญหาในภายหลังได้
นายพงศ์ศักดิ์ ฟูศิริ รองประธานกรรมการ แจ้งว่าการเปลี่ยนแปลงผู้มีอานาจลงนามในบัญชีธนาคาร
ต่าง ๆนั้นมูลนิธิฯสามารถออกหนังสือรับรองลงนามโดยประธานมูลนิธิฯ แล้วนัดผู้เกี่ยวข้องไปลงนามที่ธนาคาร
ต่าง ๆเพื่อขอเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งเมื่อเปลี่ยนแปลงผู้มีอานาจลงนามในบัญชีธนาคารต่าง ๆ จากคณะกรรมการชุด
เก่าเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ ก็จะสามารถทาธุรกรรมได้คล่องตัวขึ้น
พล.ต.ต.หญิงวราภรณ์ ภูวรัตนกุล เหรัญญิก แจ้งว่าทราบมาว่าการเปลี่ยนแปลงผู้มีอานาจลงนามใน
บัญชีธนาคารต่าง จะต้องใช้เอกสารการจดทะเบียนกรรมการที่ออกโดยจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐ
นางกุสุมา ฉัตรกานต์ เลขานุการคณะอนุกรรมการแก้ไขปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิฯ แจ้ง
ว่าในการประชุมย่อยนอกรอบครั้งหนึ่งได้โทรศัพท์สอบถามจากผจก.ธนาคารกรุงไทยท่านหนึ่ง ท่านบอกว่า
สามารถดาเนินการเปลี่ยนแปลงผู้มีอานาจลงนามในบัญชีธนาคารได้โดยไม่ต้องใช้เอกสารการจดทะเบียนกรรมการ
ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ
พล.ต.ต.หญิงวราภรณ์ ภูวรัตนกุล เหรัญญิก แจ้งว่าจะขอรับไปสอบถามกับธนาคาร
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.4 การจัดตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงอาคารมูลนิธิฯ
นายสุธน วิวชิ ชานนท์ ประธานฝ่ายอาคารสถานที่และประธานอนุกรรมการปรับปรุงอาคารมูลนิธิฯ
เสนอชื่อคณะอนุกรรมการปรับปรุงอาคารมูลนิธิฯจานวน 4 ท่านได้แก่ นายพงศ์ศักดิ์ ฟูศิริ นายธวัชชัย ชิดชมศรี
จันทรา นายธนรา ภูวชนาธิพงศ์ และนายนายวิชัย ภู่สัจจพงษ์
นายสุธน วิวชิ ชานนท์ ประธานฝ่ายอาคารสถานที่และประธานอนุกรรมการปรับปรุงอาคารมูลนิธิฯ
แสดงความเห็นว่าการปรับปรุงอาคารมูลนิธิฯทีอ่ าจจะต้องใช้เงินจานวนมากไม่เหมาะกับสถานะทางการเงินของ
มูลนิธิฯในปัจจุบัน ดังนั้นคณะอนุกรรมการจะปรับปรุงบ้างเล็กน้อยตามประโยชน์การใช้งาน
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ และรับทราบ
3.5 การปรับปรุงเว็บไซด์ www.futhailand.com
นายประวิทย์ ชนม์ธนวัฒน์ เลขาธิการไทย แจ้งว่าอยู่ในระหว่างดาเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 การบริจาคเงินของคณะกรรมการ
พล.ต.ต.หญิงวราภรณ์ ภูวรัตนกุล เหรัญญิก แจ้งว่ามูลนิธิฯได้ออกจดหมายลงวันที่ 1 พฤษภาคม
2562 ถึงคณะกรรมการทุกท่านแจ้งเรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิผู่ตี้โต๋วเส่ โดยแนบไปกับจดหมายเชิญประชุม
แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกในการมอบเงินบริจาคจากคณะกรรมการมูลนิธิฯแทนการการส่ง
เจ้าหน้าที่ไปเก็บเงิน
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การเดินทางไปร่วมพิธีฉลองสานักงานใหม่ของสมาคมตระกูลผู่รัฐยะโฮร์บาห์รู ประเทศ
มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2562
นายชาญกิจ ภูวฤทธิกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ แจ้งว่าตามที่สมาคมตระกูลผู่มาเลเซียได้ส่งบัตรเชิญ
มูลนิธิฯเข้าร่วมงานนั้น มูลนิธิฯจึงควรเข้าร่วมงาน
นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นายฟู หมิง รองประธานคณะกรรมการ
และประธานอนุกรรมการกิจกรรมต่างประเทศ เป็นหัวหน้าโครงการจัดการนาคณะไปร่วมงาน
น.ส.ภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์ ประธานฝ่ายเยาวชน แจ้งว่าทางสมาคมตระกูลผู่มาเลเซียประสงค์จะให้
เยาวชนตระกูลผู่จากประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมด้วย จึงจะชักชวนเยาวชนไทย 8-10 คนเดินทางไปร่วมงานด้วย
และเมื่อเสร็จภารกิจที่รัฐยะโฮร์บาห์รูจะนาคณะเยาวชนเดินทางต่อไปประเทศสิงคโปร์ซึ่งอยู่ใกล้กันเพื่อทา
กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ต่อไป
นายฟู หมิง รองประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการกิจกรรมต่างประเทศ แจ้งว่าคณะ
เยาวชนสามารถแยกเดินทางอิสระได้ แต่มูลนิธิฯจะขออนุญาติดูแลคณะญาติพี่น้องรวมถึงคณะเยาชนจากประเทศ
ไทยในระหว่างร่วมกิจกรรมที่ประเทศมาเลเซีย
มติที่ประชุม เห็นชอบและรับทราบ
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4.2 การเดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสูงของสมาคมตระกูลผู่สากล (องค์กรใหม่) ที่
เมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2562
นายมานะผล ภู่สมบุญ ประธานกิตติมศักดิ์ แจ้งว่าสมาคมตระกูลผู่สากลจะจัดประชุมคณะกรรมการ
ระดับสูงที่เมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และจะเชิญคณะกรรมการจากประเทศไทยได้แก่ นายอารีย์ ภู่สม
บุญ นายชาญกิจ ภูวฤทธิกุล นายมานะผล ภู่สมบุญ นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ และนายฟูหมิง เข้าร่วมประชุม แต่
ยังไม่ได้กาหนดการที่แน่นอน เมื่อได้กาหนดการแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 การปรับปรุงพิธีไหว้บรรพบุรุษ
นายณรัท ภู่รีพัฒน์พงศ์ ประธานฝ่ายพิธีการจีนและประธานอนุกรรมการพิธีการจีน ได้เสนอ
แผนการปรับปรุงพิธีไหว้บรรพบุรุษ 3 แนวทางได้แก่
1).การสรรหาผู้ดาเนินพิธีไหว้ จะดาเนินการประชาสัมพันธ์ สรรหาและรับสมัครญาติพี่น้องที่
ประสงค์จะมาร่วมเป็นคณะทีมงานผู้ดาเนินพิธีไหว้ และจะจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงแนะนาขั้นตอนต่าง ๆให้
ทราบเป็นระยะ ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่นายทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ รองประธานฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ และอนุกรรมการพิธีการจีน
2).การจัดหาชุดไหว้(ใหม่) เมื่อได้คณะทีมงานทีมงานผู้ดาเนินพิธีไหว้ครบถ้วนแล้ว จะขออนุมัติจัดหา
ชุดสาหรับสวมใส่ในการประกอบพิธีให้เหมาะสมทั้งรูปแบบและตามขนาดแต่ละคน เพื่อให้คณะทีมงานมีความ
ภาคภูมิใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
3).การให้อั่งเปาแก่คณะทีมงานผู้ดาเนินพิธีไหว้ หลังจากเสร็จพิธีจะขออนุมัติให้มูลนิธิฯแจกอั่งเปา
แก่คณะทีมงานคนละซองๆละ 120 บาท เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ
น.ส.ภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์ ประธานฝ่ายเยาวชน ถามว่าสตรีสามารถสมัครเป็นคณะทีมงานได้หรือไม่?
ดร.เฉลิมชัย ผู้พัฒน์ กรรมการ เสนอว่าในการประชาสัมพันธ์ควรแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ เช่น
คุณสมบัติของผู้ดาเนินพิธีไหว้ ขั้นตอนกฎกติกา และกาหนดการต่าง ๆ ควรสารองชุดสาหรับสวมใส่ในการ
ประกอบพิธี และควรมีการฝึกซ้อม
นายมานะผล ภู่สมบุญ ประธานกิตติมศักดิ์ ถามว่าจะให้อั่งเปาแก่ผู้ร่วมพิธีทั้งหมดทุกคนหรือไม่?
นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ เห็นว่ามีรายละเอียดมากขอให้ผู้เกี่ยวข้องไปหารือกัน
นอกรอบก่อนแล้วมาสรุปให้ที่ประชุมทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 กรณีนายวิกร ภูปภัสศิริ (ผู่ หว่า เล่ง) ขอลาออกจากกรรมการบริหารมูลนิธิฯ
นายประวิทย์ ชนม์ธนวัฒน์ เลขาธิการไทย เสนอว่านายวิกร ภูปภัสศิริ หรือกงเล่ง เป็นผู้ใหญ่ที่
เคารพของญาติพี่น้องลูกหลานตระกูลผู่ และในอดีตได้ทาคุณประโยชน์แก่มูลนิธิฯมากมาย ขอให้ยับยั้งการลาออก
จากกรรมการบริหารมูลนิธิฯ
นายวรพล ภูริปรีชา รองประธานกรรมการ เสนอว่าเมื่อมูลนิธิฯไม่มีผู้ทาหน้าที่เก็บเงินบริจาคของ
คณะกรรมการ ก็ควรออกระเบียบการบริจาคเงินของคณะกรรมการว่าจะต้องบริจาคเท่าไร?เมื่อไหร่?และอย่างไร?
ให้ชัดเจน
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นายณรัท ภู่รีพัฒน์พงศ์ ประธานฝ่ายพิธีการจีน แสดงความเห็นว่าการบริจาคเงินของคณะกรรม
การ นั้นกรรมการทุกคนมีจิตสานึกว่าควรอย่างไรไม่จาเป็นต้องมีกาหนดเวลา
พล.ต.ต.หญิงวราภรณ์ ภูวรัตนกุล เหรัญญิก ขอความอนุเคราะห์กรรมการหลายท่านที่ยังไม่ได้
บริจาคเงินของคณะกรรมการโปรดให้ความร่วมมือด้วย
นายพงศ์ศักดิ์ ฟูศิริ รองประธานกรรมการ เสนอว่าควรรายงานรายชื่อกรรมการเฉพาะที่ได้บริจาค
เงินของคณะกรรมการแล้ว ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้บริจาคไม่ควรรายงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ต้อนรับท่านนายพลเรือตรีสัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์
นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับท่านนายพลเรือตรีสัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์
ญาติพี่น้องตระกูลผู่ที่ได้เข้ามาร่วมประชุมเป็นครั้งแรก และมีความประสงค์จะมาช่วยงานมูลนิธิฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 การปรับปรุงต่อเติมอาคารมูลนิธิฯ
นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ เสนอให้ปรับปรุงต่อเติมเชื่อมโยงอาคารอเนกประสงค์
กับห้องโถงใหญ่ ให้มีพื้นที่ใช้สอยใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 การรับบริจาคเงิน
พล.ต.ต.หญิงวราภรณ์ ภูวรัตนกุล เหรัญญิก กล่าวแสดงความขอบคุณนายวิทวัส แซ่ผู่ รองประธาน
กรรมการ ที่ได้บริจาคเงินจานวน 10,000 บาทให้แก่มูลนิธิเนื่องในวันแม่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 การประชุมครั้งต่อไป กาหนดวันประชุมครั้งที่ 11 วันที่ 16 มิถุนายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 12:30 น.

(นายประวิทย์ ชนม์ธนวัฒน์)
ผู้บันทึกการประชุม
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิผู่ตี้โต๋วเส่สมัยที่ 31 ครั้งที่ 10
ประธานกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
1. นายมานะผล ภู่สมบุญ (ผู่ เตี่ยง เคี๊ยบ)
2. นายชาญกิจ ภูวฤทธิกุล (ผู่ ชาง ยุ่ย)
3. นายเธียรสิน ภูพัฒนาวงศ์สกุล (ผู่ คี่ พุย)
คณะกรรมการบริหาร
4. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ (ผู่ ก๊ก เต็ก)
5. นายสุรศักดิ์ ภู่ภรางเดชาชัย (ผู่ ไต่ เบียว)
6. นายอรุณ ภู่สัจจพงษ์ (ผู่ คี่ อุย)
7. นายฟู หมิง (ผู่ หมิง)
8. นายวรพล ภูริปรีชา (ผู่ คี่ กัง)
9. นายวิทวัส แซ่ผู่ (ผู่ ต้น คุ่ย)
10. นายพงศ์ศักดิ์ ฟูศิริ (ผู่ โดน ด่าว)
11. นายประวิทย์ ชนม์ธนวัฒน์ (ผู่ เซ็ก ต้น)
12. นายธวัชชัย ชิดชมศรีจันทรา (ผู่ ก๊ก ส่าย)
13. นายธนยศ ภูวภิรมย์ขวัญ (ผู่ ก๊ก เหลียน)
14. พล.ต.ต.หญิงวราภรณ์ ภูวรัตนกุล (ผู่ มก หล่าน) 15. นายสุชิน ภู่ภรางเดชาชัย (ผู่ ไต้ เตียม)
16. นายกิตติ จิตตาศิรินุวัตร (ผู่ ส่วน หย่ง)
17. นายสุธน วิวิชชานนท์ (ผู่ หว่า ไส่)
18. นายวิชัย ภู่สัจจพงษ์ (ผู่ จี้ ไส่)
19. นายพงศ์พสิน พงศ์มานะวุฒิ (ผู่ เจียว บี)่
20. นายณรัท ภู่รีพัฒน์พงศ์ (ผู่ เตี่ยง เอง)
21. นายทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ (ผู่ พก ฮับ)
22. นายสิรินธร์ ภูริปรีชา (ผู่ จี้ เหมียน)
23. นางสาวภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์ (ผู่ เข่ง ตู)
24. นางสาวษตบงกช ผู้พัฒน์ (ผู่ อ้าย ตู)
25. นายณัฐพล ภูติสมพล (ผู่ หย่ง เพ็ง)
คณะกรรมการและอนุกรรมการ
26. ดร.เฉลิมชัย ผู้พัฒน์ (ผู่ ส่วน ส่าย)
27. นายสุวัฒน์ พลีพลากร (ผู่ แซ งั้ก)
28. นายเตี่ยงโตน วิจิตรญาณพล (ผู่ เตี่ยง ตุน่ )
29. นางกุสุมา ฉัตรกานต์ (ผู่ เหม่ย ไต้)
ญาติพี่น้อง
30. พลเรือตรีสัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์
ผู้จัดการ
31. นายนายพันธ์ศักดิ์ ชาญนุภาพ (ผู่ ฟาง หลิม)
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