รายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิผู่ตี้โต๋วเส่สมัยที่ 31 ครั้งที่ 11
ณ ห้องอเนกประสงค์มูลนิธิผู่ตี้โต๋วเส่ วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
-------------------------ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ประธานกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 2 ท่าน คณะกรรมการบริหาร 22
ท่าน คณะกรรมการ 5 ท่าน ญาติพี่น้อง 2 ท่าน และผู้จัดการ 1 ท่าน รวมผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 32 ท่าน (ตาม
รายชื่อที่แนบ)
เริ่มประชุมเวลา 10.20 น.
วาระที่1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านยืนไว้อาลัยแก่การ
จากไปของนางชื่นจิต ภูเก้ าล้ วน ภรรยาของคุณชวน ภูเก้ าล้ วน (ผู่ อยู่ เจ๋น 符有進) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และ
กรรมการผู้แทนจังหวัดกระบี่ และแจ้งว่ามูลนิธิฯร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม
พ.ศ.2562 ที่มลู นิธินายศรี ผ่อง-นางกี่ ภูเก้ าล้ วน อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่
1.2 นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการขอขอบคุณนายชาญกิจ ภูวฤทธิกุล ที่ได้บริจาค
น้ามันใส่ตะเกียง นางสาวษตบงกช ผู้พัฒน์ ทีไ่ ด้บริตาคน้ามันใส่ตะเกียง และนางกุสุมา ฉัตรกานต์ ได้บริจาคธูป
เทียนให้แก่มูลนิธิฯ
1.3 นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการแจ้งว่าสานักงาน AIA สมุทรปราการ ได้ทาหนังสือ
ขออนุญาติจอดรถที่มูลนิธิฯชั่วคราวในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00-18:00น ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าเป็น
สานักงานดังกล่าวเป็นเพื่อนบ้านที่ดีควรถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันจึงได้อนุญาติไป
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรอง
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯสมัยที่ 31 ครั้งที่ 10
นายประวิทย์ ชนม์ธนวัฒน์ เลขาธิการไทย รายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯสมัยที่ 31 ครั้ง
ที่ 10 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ1
น.ส.ษตบงกช ผู้พัฒน์ รองประธานฝ่ายปฏิคม เสนอขอให้แก้ไขข้อความในข้อ2.2 ย่อหน้า13 หน้า3
เป็นดังนี้ “นายมานะผล ภู่สมบุญ ประธานกิตติมศักดิ์ แจ้งว่าผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 90 ปีจะได้อั่งเปา 2 ซองจึง
ขอให้แก้ไขบันทึกบัญชีเป็น 164 ท่าน (191 ซอง)”
มติที่ประชุม ให้แก้ไขตามที่เสนอ และรับรองรายงานการประชุมสมัยที่ 31 ครั้งที่ 10
2.2 รับรองรายรับรายจ่ายประจาเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม พ.ศ.2562
พล.ต.ต.หญิงวราภรณ์ ภูวรัตนกุล เหรัญญิก รายงานบัญชีรายรับรายจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2562
(รับรองแล้ว) ตามเอกสารแนบ2 โดยมีรายรับมากกว่ารายจ่ายจานวนเงิน 185,996.54 บาท
น.ส.ษตบงกช ผู้พัฒน์ รองประธานฝ่ายปฏิคม แจ้งว่าในด้านรายรับ ข้อ1.รับบริจาคจาก
คณะกรรมการ ลาดับที่20 นามสกุลของคุณพีรศักดิ์ ศรีนาค เปลี่ยนเป็นแซ่ผู่แล้ว
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พล.ต.ต.หญิงวราภรณ์ ภูวรัตนกุล เหรัญญิก รายงานบัญชีรายรับรายจ่ายเดือนมีนาคม 2562 ตาม
เอกสารแนบ2 โดยมีรายรับมากกว่ารายจ่ายจานวนเงิน 10,264.75 บาท
น.ส.ษตบงกช ผู้พัฒน์ รองประธานฝ่ายปฏิคม เสนอขอให้แก้ข้อความที่บันทึกในด้านรายจ่าย ข้อ4.
หมวดค่าสาธารณูปโภคลาดับที่5 ว่า“คุณพันธศักดิ์ ชาญนุภาพ (ค่ามือถือ)” เป็น “ค่าโทรศัพท์มือถือ (คุณพันธ
ศักดิ์ ชาญนุภาพ)”
และเสนอขอให้แก้ขอความที่บันทึกในด้านรายรับ หัวข้อ2. ข้อย่อย3 ว่า “ค่าติดตั้งภาพถ่ายคุณสง่า
ภูริพันธุ์พิพัฒน์ 5,070 บาท” แก้แยกประเภทเป็น 2 บรรทัดได้แก่ “ค่าบริการติดตั้งภาพถ่ายคุณสง่า ภูริพันธุ์
พิพัฒน์ 5,000 บาท” และ “ค่าดาเนินการจัดทารูปภาพ 70 บาท”
มติที่ประชุม ขอให้ปรับปรุงแก้ไขตามที่เสนอและรับรองรายรับรายจ่ายประจาเดือนมีนาคม
พล.ต.ต.หญิงวราภรณ์ ภูวรัตนกุล เหรัญญิก รายงานบัญชีรายรับรายจ่ายเดือนเมษายน 2562 ตาม
เอกสารแนบ2 โดยมีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายจานวนเงิน 36,378.50 บาท
น.ส.ษตบงกช ผู้พัฒน์ รองประธานฝ่ายปฏิคม เสนอขอให้แก้ข้อความที่บันทึกในด้านรายจ่าย ข้อ3.
หมวดค่าใช้สอย ลาดับที่8 ค่าซอง 20,000 บาทนั้นควรแยกประเภทเป็น 2 รายการซองสีน้าตาล และซองสีขาว
นายทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สอบถามว่าค่าน้าประปาเดือน
เมษายนจานวนเงิน 3,966.50 บาทสูงกว่าปกติเมื่อเทียบกับเดือนอื่น ๆ และได้สอบถามนางกาญจนา ทราบว่าใน
เดือนก่อนหน้าไม่มีเจ้าหน้าที่ของการประปามาจดบันทึกมิเตอร์ประปา
พล.ต.ต.หญิงวราภรณ์ ภูวรัตนกุล เหรัญญิก ชี้แจงว่ายอดการใช้น้าประปากับยอดเก็บเงินปกติจะ
เหลื่อมเดือนกัน ยอดเก็บเงินค่าน้าประปาเดือนเมษายน จานวนเงิน 3,966.50 บาท เป็นยอดการใช้น้าประปาใน
เดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม รวม 2 เดือน
นายทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ให้ความเห็นว่าค่าน้าประปาหากคิด
แบบอัตราก้าวหน้า การจดบันทึกรวม 2 เดือนอาจจะทาให้มูลนิธิฯเสียค่าน้าประปาสูงกว่าจดแยกเดือน
นายพันธ์ศักดิ์ ชาญนุภาพ ผู้จัดการมูลนิธิฯ แจ้งว่าจะคอยตรวจสอบและติดตามการจดบันทึกมิเตอร์
มติที่ประชุม ขอให้ปรับปรุงแก้ไขตามที่เสนอและรับรองรายรับรายจ่ายประจาเดือนเมษายน
พล.ต.ต.หญิงวราภรณ์ ภูวรัตนกุล เหรัญญิก รายงานบัญชีรายรับรายจ่ายเดือนพฤษภาคม 2562
ตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม โดยมีรายรับมากกว่ารายจ่ายจานวนเงิน 80,607.24 บาท
นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการขอขอบคุณนายวิทวัส แซ่ผู่ ที่ได้บริจาคเงินจานวน
10,000 บาทให้แก่มูลนิธิฯ เนื่องในวันแม่ของประเทศจีน
นายประวิทย์ ชนม์ธนวัฒน์ เลขาธิการไทย ได้ปรึกษากรณีรายจ่าย หัวข้อ3.หมวดค่าใช้สอยลาดับ
ที1่ 1 “ร่วมทาบุญงานศพภรรยาคุณชวน ภูเก้าล้วน จานวน 6,000 บาท”นั้น ปกติเมื่อมูลนิธิฯทราบว่ากรรมการ
หรือญาติสนิทของกรรมการ (บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ธิดา) เสียชีวิต มูลนิธิฯจะขอร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระ
อภิธรรมโดยช่วยเงินแก่เจ้าภาพจานวน 5,000 บาท และจัดซื้อพวงหรีดมูลค่าประมาณ 1,000 บาท ถ้าหากทางวัด
ไม่อนุญาติหรือเจ้าภาพไม่ประสงค์รับพวงหรีด จะนาเงินค่าพวงหรีดจานวน 1,000 บาทไปรวมช่วยเงินแก่เจ้าภาพ
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เป็นจานวน 6,000 บาทได้หรือไม่? หากนาไปรวมได้จะทาให้เงินช่วยเจ้าภาพเมื่อร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
ไม่เท่ากัน 5,000 บาทบ้าง 6,000 บาทบ้าง
นายฟู หมิง รองประธานกรรมการ แสดงความเห็นว่ามูลนิธิฯควรปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทุก
กรณี การร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมโดยช่วยเงินแก่เจ้าภาพ กับการจัดซื้อพวงหรีด แยกประเภทกันอยู่แล้ว
ไม่ควรนาไปรวมกัน
พล.ต.ต.หญิงวราภรณ์ ภูวรัตนกุล เหรัญญิก เห็นว่าเมื่อไม่ได้จัดซื้อพวงหรีดก็ไม่ควรนาเงินไปรวมกับ
รายการอื่น
นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการเห็นด้วยและขอให้ใช้ตามเดิม
นายอริณ ภู่ภัทรางค์ กรรมการสอบถามว่าค่าอินเตอร์เน็ทจานวนเงิน 1,261.90 บาทสูงกว่าเดือนอื่น
พล.ต.ต.หญิงวราภรณ์ ภูวรัตนกุล เหรัญญิก ชี้แจงว่าค่าอินเตอร์เน็ทเป็นยอดการใช้รวม 2 เดือน
มติที่ประชุม รับรองรายรับรายจ่ายประจาเดือนพฤษภาคม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิผู่ตี้โต๋วเส่ จดทะเบียนปีพ.ศ.2561
นายพันธ์ศักดิ์ ชาญนุภาพ ผู้จัดการมูลนิธิฯ รายงานหลังจากที่เรื่องได้ผ่านจากอาเภอไปถึงจังหวัด
แล้ว ทางอาเภอแจ้งว่าเรื่องของมูลนิธิฯถูกตีกลับมาที่อาเภอ วันที่ 20 มิ.ย.2562 จะไปติดตามความคืบหน้าอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 ความคืบหน้าในการแก้ไขปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิฯ
นายประวิทย์ ชนม์ธนวัฒน์ เสนอให้ มลู นิธิฯจัดพิมพ์ร่างระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิฯที่
คณะอนุกรรมการได้ยกร่างขึ้น ส่งให้คณะกรรมการได้อ่านและศึกษารายละเอียดก่อน เพื่อขอความเห็นและขอมติ
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป
นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ ให้ดาเนินการตามที่เสนอ
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ
3.3 การเปลี่ยนชื่อผู้มีอานาจลงนามในการทาธุรกรรมกับธนาคารต่าง ๆ
พล.ต.ต.หญิงวราภรณ์ ภูวรัตนกุล เหรัญญิก รายงานว่าตามมติทปี่ ระชุมว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้มี
อานาจลงนามในบัญชีธนาคารต่าง ๆนั้นมูลนิธิฯสามารถออกหนังสือรับรองลงนามโดยประธานมูลนิธิฯ แล้วนัด
ผู้เกี่ยวข้องไปลงนามที่ธนาคารต่าง ๆเพื่อขอเปลี่ยนแปลงได้นั้น ได้ไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพ ทราบ
ว่าไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องด้วยมูลนิธิฯเป็นนิติบุคคลการเปลี่ยนแปลงต้องมีเอกสารรับรองจากภาครัฐ จึง
ต้องรอเอกสารจดทะเบียนในข้อ3.1 ส่วนที่กล่าวว่าธนาคารกรุงไทยสามารถดาเนินการได้นั้น ยังไม่ได้ไปถาม
ธนาคารกรุงไทย เพราะบัญชีธนาคารที่มูลนิธิฯใช้เป็นหลักนั้นเป็นบัญชีของธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 ความคืบหน้าในการปรับปรุงอาคารมูลนิธิฯ
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นายสุธน วิวชิ ชานนท์ ประธานฝ่ายอาคารสถานที่และประธานอนุกรรมการปรับปรุงอาคารมูลนิธิฯ
แจ้งว่าคณะอนุกรรมการมีแผนที่จะปรับปรุงบริเวณชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น และจะ
ปรับปรุงห้องชั้นล่างอาคารอเนกประสงค์ที่แม่บ้านพักอยู่อาศัยให้เป็นสัดเป็นส่วนและมิดชิดยิ่งขึ้น ส่วนแนวคิดที่
จะสร้างอาคารที่พักจะยุติไว้ก่อน
นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ ถามถึงการปรับปรุงต่อเติมบริเวณห้องโถงอาคารหลัก
เชื่อมกับห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์
นายสุธน วิวชิ ชานนท์ ประธานฝ่ายอาคารสถานที่และประธานอนุกรรมการปรับปรุงอาคารมูลนิธิฯ
แจ้งว่าหากจะปรับปรุงก็ควรทาแบบทัศนียภาพมาให้คณะกรรมการชมเพื่อขออนุมัติรับแนวคิดก่อน
นายวิชิต ภูริชานนท์ กรรมการ แสดงความเห็นว่าการปรับปรุงต่อเติมอาคารควรจะกาหนด
วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน และควรต้องมีแบบก่อสร้างก่อนดาเนินการ การมีวัตถุประสงค์และแบบก่อสร้างจะทาให้
มูลนิธิฯทราบได้ว่าจะต้องใช้งบประมาณเท่าไร จะใช้เวลาดาเนินการเท่าไร และมีผลกระทบอะไรบ้าง เช่นการทรุด
ตัว และทางไหลของน้า เป็นต้น
นางสาวภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์ ประธานฝ่ายเยาวชน แสดงความเห็นว่าการปรับปรุงต่อเติมอาคารควรมี
การจัดทาข้อเสนอโครงการที่มีรายละเอียดมาเสนอให้คณะกรรมการรับทราบเพื่อพิจารณาก่อนดาเนินการ
นายณรัท ภู่รีพัฒน์พงศ์ ประธานฝ่ายพิธีการจีน แสดงความเห็นว่าควรให้คณะอนุกรรมการศึกษา
รายละเอียดและผลกระทบให้รอบคอบก่อน
นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ แสดงความเห็นว่าการปรับปรุงต่อเติมดังกล่าวมีเนื้อ
งานไม่ใหญ่ และเป็นการปรับปรุงมูลนิธิฯให้ทันสมัย แต่กรรมการต่างมีความคิดเห็นหลากหลายจึงขอให้ไปหารือ
กันนอกรอบก่อน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 การปรับปรุงเว็บไซด์ www.futhailand.com
นายประวิทย์ ชนม์ธนวัฒน์ เลขาธิการไทย แจ้งว่าการพัฒนาเว็ปไซด์ได้จ้างบุคคลภายนอกมา
ดาเนินการย้ายโดเมนเนม เช่าพื้นที่เว็ปเชื่องโยงระบบอินเตอร์เน็ท ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างเว็ป จนปัจจุบัน
สามารถเข้าถึงข้อมูลตัวอย่างผ่านเว็ปไซด์ได้แล้วระดับหนึ่งแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ ในลาดับต่อไปจะพัฒนาในส่วน
เก็บรวบรวมข้อมูลเนื้อหาสาคัญเรื่องต่าง ๆเพื่อนาเสนอข้อมูลเนื้อหาลงบนเว็ป และพัฒนาสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ต่อไป ทั้งนี้ได้สาธิตการเข้าถึงเว็ปไซด์ www.futhailand.com
มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 การบริจาคเงินของคณะกรรมการ
นายประวิทย์ ชนม์ธนวัฒน์ เลขาธิการไทย แจ้งว่ามีกรรมการหลายท่านแจ้งและสอบถามเกีย่ วกับ
การบริจาคเงินว่า “ที่ผ่านมานายวิกร ภูปภัสศิริ (กงเล่ง) จะเป็นผู้มาเก็บเงินบริจาคเมื่อครบกาหนดเวลา ด้วยความ
ไว้วางใจก็จะมอบเงินบริจาคให้ ครั้นเมื่อมูลนิธิฯเปลี่ยนวิธีโดยการส่งจดหมายแจ้งและให้ใช้การโอนเงินแทน จึงไม่
แน่ใจว่าได้บริจาคไปแล้วหรือยัง? จะสอบถามหรือตรวจสอบได้ที่ไหนอย่างไร?”
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น.ส.ษตบงกช ผู้พัฒน์ รองประธานฝ่ายปฏิคม แจ้งว่าตามที่มูลนิธิฯได้เปลี่ยนวิธีการเก็บเงินบริจาค
นั้นผู้บริจาคต้องส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่ไลน์กลุ่มโอนเงิน เพื่อเหรัญญิกจะได้ออกใบเสร็จรับเงิน แต่กรรมการ
หลายท่านไม่สามารถหรือไม่สะดวกในการส่งหลักฐานการโอนเงิน จึงต้องฝากผู้อื่นส่งให้แทน ส่งผลให้กรรมการ
บางท่านโอนเงินแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบเสร็จ
นายสุธน วิวชิ ชานนท์ ประธานฝ่ายอาคารสถานที่แสดงความเห็นว่าการขอรับเงินบริจาคโดยส่งคน
ไปรับเงินน่าจะได้ผลมากกว่าการแจ้งให้โอนเงินแล้วส่งหลักฐานผ่านไลน์
พล.ต.ต.หญิงวราภรณ์ ภูวรัตนกุล เหรัญญิก แจ้งว่ากรรมการท่านใดที่ประสงค์สอบถามเรื่องการ
บริจาคเงินของกรรมการขอให้แจ้งชื่อมาจะโทรติดต่อกลับไป
และชี้แจงว่าเงินรับบริจาคจากกรรมการส่วนมากกรรมการจะมามอบให้เองในวันไหว้บรรพบุรุษ มี
ส่วนน้อยที่มอบเงินผ่านกงเล่ง แต่กรณีของกงเล่งก็ได้มีการพูดคุยเสนอเรื่องเงื่อนไขและผลประโยชน์ที่ได้รับจาก
เงินบริจาคใหม่แต่ไม่สามารถตกลงกันได้
น.ส.ษตบงกช ผู้พัฒน์ รองประธานฝ่ายปฏิคม แสดงความเห็นว่ากรรมการบางท่านที่ไม่ประสงค์จะ
เปิดเผยการบริจาคเงินนั้นสามารถฝากเงินผ่านกงเล่งได้แต่ผ่านการโอนเงินไม่สะดวก และเสนอให้เหรัญญิกทาการ
เปรียบเทียบว่าการรับเงินหรือการเก็บเงินบริจาควิธีใดจะได้ผลดีกว่ากัน
นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ แสดงความเห็นว่าเรื่องกรณีของกงเล่งจบไปแล้ว การ
เปลี่ยนแปลงระบบการเก็บเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมีข้อดีข้อเสียต่างกัน แต่มูลนิธิฯจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและ
แก้ปัญหาต่าง ๆต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.7 การเดินทางไปร่วมพิธีฉลองสานักงานใหม่ของสมาคมตระกูลผู่รัฐยะโฮร์บาห์รู ประเทศ
มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2562
นายฟู หมิง รองประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการกิจกรรมต่างประเทศ แจ้งว่าอยู่ใน
ระหว่างประสานงานกับเจ้าภาพในรายละเอียดต่าง ๆเช่นเรื่องโรงแรมที่พัก และเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เมื่อได้ความ
ชัดเจนจะแจ้งให้ทราบต่อไป
น.ส.ภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์ ประธานฝ่ายเยาวชน แจ้งว่าตามแผนเดิมจะนาคณะเยาวชนเดินทางต่อไป
ประเทศสิงคโปร์หลังจากเสร็จพิธีที่มาเลเซียนั้น จาเป็นต้องยกเลิกเพราะไม่พร้อมในหลายด้าน ดังนั้นคณะเยาวชน
จะออกเดินทางวันที่ 31 สิงหาคม 2562 และเดินทางกลับวันที่ 2 กันยายน 2562 ท่านที่สนใจจะต้องออกค่า
เดินทางและที่พักเอง
มติที่ประชุม รับทราบ
3.8 การเดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสูงของสมาคมตระกูลผู่สากล (องค์กรใหม่) ที่
เมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2562
นายฟู หมิง รองประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการกิจกรรมต่างประเทศ แจ้งว่าสมาคม
ตระกูลผู่สากลจะจัดประชุมคณะกรรมการระดับสูงที่เมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เชิญคณะกรรมการจาก
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ประเทศไทยเฉพาะ 4 ท่าน ได้แก่ นายอารีย์ ภู่สมบุญ นายชาญกิจ ภูวฤทธิกุล นายมานะผล ภู่สมบุญ และนายชัย
สิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ มูลนิธิฯจะไม่ได้นาคณะกรรมการท่านอื่นและญาติพี่น้องไปด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.9 การปรับปรุงพิธีไหว้บรรพบุรุษ
นายณรัท ภู่รีพัฒน์พงศ์ ประธานฝ่ายพิธีการจีนและประธานอนุกรรมการพิธีการจีน รายงานว่าถึง
ตอนนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมพิธี 3,4 ท่าน รวมน.ส.ภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์ ประธานฝ่ายเยาวชนด้วย คณะอนุกรรมการจะ
นัดหมายผู้เข้าร่วมพิธีมาซักซ้อมก่อนถึงวันงาน กาหนดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
เรื่องการตัดชุดไหว้ใหม่ อยู่ในระหว่าดาเนินการความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป
เรื่องแจกอั่งเปาซองละ 120 บาทนั้นให้แก่คณะทีมงานเพื่อเป็นขวัญกาลังใจนั้น เมื่อได้จานวนที่
แน่นอนแล้วจะทาเรื่องเพื่อขออนุมัติต่อไป
นอกจากนีค้ ณะอนุกรรมการมีแผนจะจัดหาอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดถ่ายทอดพิธีไหว้จากชั้น2 มา
แสดงทางจอภาพที่จะติดตั้งชั้นล่างเพื่อให้ญาติพี่น้องได้ชมพิธีอย่างทั่วถึง โดยวันนี้ได้นากระเป๋าเดินทางมาจาหน่าย
เพื่อหารายได้ในการซื้ออุปกรณ์ ขอให้ช่วยกันอุดหนุนเมื่อสะสมรายได้จนเพียงพอจึงจะจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ต่อไป
นางสาวภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์ ประธานฝ่ายเยาวชน สอบถามเพื่อยืนยันว่าสตรีสามารถเข้าร่วมพิธีไหว้
บรรพบุรุษได้หรือไม่?
นายณรัท ภู่รีพัฒน์พงศ์ ประธานฝ่ายพิธีการจีนและประธานอนุกรรมการพิธีการจีน แสดงความเห็น
ว่าหากไม่ตดิ รอบเดือนสตรีน่าจะเข้าร่วมพิธีได้
นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ แจ้งว่าเรื่องสตรีเข้าร่วมพิธีไหว้บรรพบุรุษเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อน จึงได้ปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่ของมูลนิธิฯหลายท่าน หลายท่านเห็นว่ายังไม่เหมาะควรที่จะให้สตรีเข้า
พิธีไหว้บรรพบุรุษ
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบตามที่ท่านประธานแจ้ง
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 รางวัลการศึกษาปี พ.ศ.2562
นางสาวดวงใจ ศรีธวัชชัย ประธานฝ่ายรางวัลการศึกษาผู้เสนอเรื่องไม่ได้อยู่ในที่ประชุมจึงข้ามไป
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมครั้งต่อไป กาหนดวันประชุมครั้งที่12 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 12:50 น.

(นายประวิทย์ ชนม์ธนวัฒน์)
ผู้บันทึกการประชุม
6

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิผู่ตี้โต๋วเส่สมัยที่ 31 ครั้งที่ 11
ประธานกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
1. นายชาญกิจ ภูวฤทธิกุล (ผู่ ชาง ยุ่ย)
2. นายเธียรสิน ภูพัฒนาวงศ์สกุล (ผู่ คี่ พุย)
คณะกรรมการบริหาร
3. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ (ผู่ ก๊ก เต็ก)
4. นายสมศักดิ์ ภูริทัต (ผู่ หว่า ดัด๊ )
5. นายทวี พู่ดีเจริญ (ผู่ ฮุย)
6. นายอรุณ ภู่สัจจพงษ์ (ผู่ คี่ อุย)
6. นายฟู หมิง (ผู่ หมิง)
7. นายวรพล ภูริปรีชา (ผู่ คี่ กัง)
8. นายวิทวัส แซ่ผู่ (ผู่ ต้น คุ่ย)
9. นายจารุเดช ภูวภิรมย์ขวัญ (ผู่ หย่ง เจ๊ก)
10. นายประวิทย์ ชนม์ธนวัฒน์ (ผู่ เซ็ก ต้น)
11. นายธวัชชัย ชิดชมศรีจันทรา (ผู่ ก๊ก ส่าย)
12. นายธนยศ ภูวภิรมย์ขวัญ (ผู่ ก๊ก เหลียน)
13. นายธนรา ภูวชนาธิพงศ์ (ผู่ เสี่ยง วัด)
14. พล.ต.ต.หญิงวราภรณ์ ภูวรัตนกุล (ผู่ มก หล่าน) 15. นายอภิวัชร์ วัชรกุลดิลก (ผู่ คี่ บัค)
16. นายสุธน วิวชิ ชานนท์ (ผู่ หว่า ไส่)
17. นายวิชัย ภูส่ ัจจพงษ์ (ผู่ จี้ ไส่)
18. นายพงศ์พสิน พงศ์มานะวุฒิ (ผู่ เจียว บี)่
19. นายณรัท ภู่รีพัฒน์พงศ์ (ผู่ เตี่ยง เอง)
20. นายทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ (ผู่ พก ฮับ)
21. นายสิรินธร์ ภูริปรีชา (ผู่ จี้ เหมียน)
22. นางสาวภัทรวดี ภูพรวิวฒ
ั น์ (ผู่ เข่ง ตู)
23. นางสาวษตบงกช ผู้พัฒน์ (ผู่ อ้าย ตู)
24. นายณัฐพล ภูติสมพล (ผู่ หย่ง เพ็ง)
คณะกรรมการและอนุกรรมการ
25. นายสุวัฒน์ พลีพลากร (ผู่ แซ งั้ก)
26. นายวิชิต ภูริชานนท์ (ผู่ เซ็ก ห่าว)
27. นายอริน ภู่ภัทรางค์ (ผู่ เม่ง กวง)
28. พลเรือตรีสัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์
29. นางกุสุมา ฉัตรกานต์ (ผู่ เหม่ย ไต้)

30. นางพวงรัตน์ ภู่ภัทรางค์

ญาติพี่น้อง
31. นายอภิลักษณ์ ภูวชนาธิพงศ์
ผู้จัดการ

32. นายพันธ์ศักดิ์ ชาญนุภาพ (ผู่ ฟาง หลิม)
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