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หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ค.) 
Proxy (Form C.) 

 

 เขียนที	     
 Written at 

 วนัที	                 เดือน                    พ.ศ.   
  Date       Month  Year 
 

(1)        ข้าพเจ้า        สญัชาต ิ     
I/ We        nationality  

 สํานกังานตั /งอยูเ่ลขที	            
 The register’s office           

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั        
as being the custodian of 

 ซึ	งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Group Lease Public Company Limited (“The Company”) 
 

โดยถือหุ้นจํานวนทั /งสิ /นรวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง  ดงันี / 
holding the total amount of   shares and having the right to vote equals to                                 votes as follows: 
�หุ้นสามญั    หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง  
ordinary share     shares   and having the right to vote equals to    votes 
�หุ้นบริุมสิทธิ     หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง 
preference share    shares  and having the right to vote equals to   votes 

 
(2) ขอมอบฉันทะให้    (โปรดทําเครื	องหมายหน้าชื	อผู้ รับมอบฉันทะเพียงชื	อเดียว) 
 Hereby appoint    (Mark only one proxy) 

 

�   1.  ชื	อ………………………………………………………………..……………………………………………..อาย…ุ……………ปี 
 Name    Age 

ที	อยู…่………………………………………….……………………………………………………………………………………….…… 
 Residing/Located at  

�   2.  นายพลเดช เทอดพิทกัษ์วานิช กรรมการอิสระ  อาย ุ 48  ปี 
Mr. Pholdej Therdphithakvanij   Independent Director  Age 48 Years 

 ที	อยู ่318/1 ถนนจนัทน์ แขวงทุง่วดัดอน  เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120  
     Residing at 318/1 Chan Rd., Tungwatdon, Sathorn, Bangkok 10120   

 
�   3. นายกฤษณ์ พนัธ์รัตนมาลา  กรรมการอิสระ  อาย ุ 48 ปี 

 Mr. Krit Phanrattanamala  Independent Director Age  48 Years 
 ที	อยู ่222/58 ถนนราชพฤาษ์  แขวงบางรักน้อย  เขตเมืองนนทบรีุ นนทบรีุ 11000  
 Residing at 222/58 Rajapruek Rd.,Bangrak-noi, Muang Nontaburi 11000 
 

�   4. พลเอกสืบสนัต์ ทรรทรานนท์  กรรมการอิสระ  อาย ุ 65  ปี 
 General Suebsan Dardarananda Independent Director  Age 65 Years 
 ที	อยู ่ 116/9 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400   
 Residing at 116/9 Rama 6 Rd., Sam Sen Nai, Phayathai, Bangkok 10400   

 

สาํหรับกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั Eงให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น 
For foreign shareholders who have custodians in Thailand only. 

 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp 20 Baht) 
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หมายเหตุ   กรรมการอสิระทุกท่านทีOระบุข้างตัน เป็นผู้ทีOมีส่วนได้เสียในวาระทีO 6 เรืOองพจิาณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
Remark    All of the above Independent Directors have conflict of interest in agenda 6 : Remunerations of Directors and Audit Committee  

คนใดคนหนึ	งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพื	อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจําปี  
2560 ในวนัพธุที	 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บีซี ชั /น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั	น เลขที	 99 ถนนกําแพงเพชร 6  หลกัสี	 
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที	จะพงึเลื	อนไปในวนั เวลา และสถานที	อื	นด้วย 

As my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders FY2017 on Wednesday 26  April, 
2017, at 10.00 a.m., at Grand BC Room 4th fl., Miracle Grand Convention Hotel, No. 99 Khampang Phet 6 Road, Lak si, Don muang,  
Bangkok or at any adjournment thereof. 

 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั /งนี / ดงันี / 
I / We hereby appoint the proxy to Vote for me/us in this meeting as follows:   
�มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั /งหมดที	ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote 
 

�มอบฉนัทะบางส่วนคือ 
Grant partial shares of   

 � หุ้นสามญั    หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง  
ordinary share     shares    and have the right to vote equal to                   votes 
� หุ้นบริุมสิทธิ         หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง 
preference share      shares  and have the right to vote equal to                    votes 

รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทั /งหมด    เสยีง 
Total voting rights        votes 

 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั /งนี / ดงันี / 

I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:  
 

วาระทีO 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัEงทีO 2/2559 เมืOอวันทีO 6 ธันวาคม 2559 
Agenda No. 1 To certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of the shareholders No. 2/2016 held on 

6 December, 2016 
�  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
�  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี / 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  

�   เหน็ด้วย ……………….. เสียง �  ไม่เหน็ด้วย.........................เสียง   � งดออกเสียง ........................เสียง  
Approve...........................votes Disapprove…....…………..votes    Abstain………........……….votes
                    

วาระทีO 2 พจิารณารับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการ และอนุมัตงิบดุลและงบกําไรขาดทุน และ
รายงานของผู้สอบบัญชี สิ Eนสุด ณ วันทีO 31 ธันวาคม 2559 

Agenda No. 2 To acknowledge and approve the Directors’ Annual Report, the audited balance sheet and income 
statements including the auditor’s report ending 31st December, 2016 

�  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
�  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี / 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  

�   เหน็ด้วย ………………… เสียง   � ไม่เหน็ด้วย.........................เสียง   � งดออกเสียง .......................เสียง 
 Approve...........................votes  Disapprove…....…………..votes         Abstain………........……….votes  

วาระทีO 3 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2559 
Agenda No. 3 To consider and approve the dividend payment for FY2016 

�  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 
       (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
�  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี / 
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      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
�   เหน็ด้วย ………………… เสียง   � ไม่เหน็ด้วย.........................เสียง   �งดออกเสียง .......................เสียง 
 Approve...........................votes  Disapprove…....…………..votes         Abstain………........……….votes  

              

วาระทีO 4 พจิารณาเลือกตั EงกรรมการทีOออกตามวาระกลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง 
Agenda No. 4 To consider and approve the re-election of directors who retired by rotation 

�  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
�  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี / 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
 
�    การแตง่ตั /งกรรมการทั /งชดุ 

  To elect directors as a whole            
�   เหน็ด้วย ………………… เสียง    � ไม่เหน็ด้วย.........................เสียง   � งดออกเสียง .......................เสียง 

         Approve.............................votes      Disapprove……………………votes         Abstain…………………..votes 
                 

            �   การแตง่ตั /งกรรมการเป็นรายบุคคล 
        To elect each director individually 

6.1  นายโศณิต พิชญางกรู  ในตําแหน่ง กรรมการอิสระ 
  Mr. Sonit Pichyangkul  in position of Independent Director  

     
�    เหน็ด้วย ………………… เสียง    � ไม่เหน็ด้วย.........................เสียง   � งดออกเสียง .......................เสียง 

         Approve.............................votes      Disapprove……………………votes         Abstain…………………..votes 
 

 6.2  นายมเุนะโอะ ทาชิโร่  ในตําแหน่ง กรรมการ 
   Mr. Muneo Tashiro  in position of Director  

�    เหน็ด้วย ………………… เสียง    � ไม่เหน็ด้วย.........................เสียง   � งดออกเสียง .......................เสียง 
         Approve.............................votes      Disapprove……………………votes         Abstain…………………..votes 
 

6.3 นายมิทซจิึ โคโนชิตะ  ในตําแหน่ง ประธานกรรมการ  
Mr. Mitsuji Konoshita in position of Chairman of the Board    

�    เหน็ด้วย ………………… เสียง    � ไม่เหน็ด้วย.........................เสียง   � งดออกเสียง .......................เสียง 
         Approve.............................votes      Disapprove……………………votes         Abstain…………………..votes 
 

6.4 นายเรจิส โรดอล์ฟ มาร์แตง็ มาร์แตง็  ในตําแหน่ง กรรมการ  
Mr. Regis Rodolphe Martin Martin in position of Director    

�    เหน็ด้วย ………………… เสียง    � ไม่เหน็ด้วย.........................เสียง   � งดออกเสียง .......................เสียง 
         Approve.............................votes      Disapprove……………………votes         Abstain…………………..votes 
 

วาระทีO 5 พจิารณาแต่งตั Eงผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2560 

Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of external auditor and to determine their remunerations for 
FY2017 

 
�  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
�  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี / 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  

�   เหน็ด้วย ………………… เสียง   � ไม่เหน็ด้วย.........................เสียง       �  งดออกเสียง .......................เสียง 
Approve.............................votes      Disapprove……………………votes         Abstain…………………..votes                
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วาระทีO 6 พจิารณาอนุมัตกิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบสําหรับปี 2560 

Agenda No.6 To consider and approve the remunerations of the Board of Directors and the Audit Committee for FY2017 

�  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
�  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี / 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  

�   เหน็ด้วย ………………… เสียง   � ไม่เหน็ด้วย.........................เสียง   �  งดออกเสียง .......................เสียง 
Approve.............................votes      Disapprove……………………votes         Abstain…………………..votes                

                                 

 
วาระทีO 7  พจิารณาเรืOองอืOน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda No.7 To consider any other business (if any) 
 

 �  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
�  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี / 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  

�   เหน็ด้วย ………………… เสียง   � ไม่เหน็ด้วย.........................เสียง   � งดออกเสียง .......................เสียง 
Approve.............................votes      Disapprove……………………votes   Abstain…………………..votes  

   
 

 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี(ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนั (น
ไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

(5) Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be 
the vote of the Shareholder.    

(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีที�ที�ประชุมมกีาร
พจิารณาหรอืลงมตใินเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งต้น รวมถงึกรณีที�มกีารแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรอืเพิ�มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

(6) In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any 
matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to 
consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate. 

 
กจิการใดที�ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉันทะให้
ถอืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทุกประการ 

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects 
except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 
 

 
 
 

 ลงนาม/Signed                  ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 
(         ) 

 
 

 
 ลงนาม/Signed         ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(         ) 
 
 

 ลงนาม/Signed         ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(         ) 
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หมายเหตุ / Remark 
 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี /ใช้เฉพาะกรณีที	ผู้ ถือหุ้นที	ปรากฏชื	อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั /งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ

ฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นั /น   
1. The Proxy Form C. is used only in the case that the shareholders whose name appear in the registration book are foreign investors who appoint the Custodian in 

Thailand to be the depositary and the custodian of their shares only   
2. หลกัฐานที	ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
2. The required documents for the proxy are: 
 (1) Power of Attorney from the shareholder appointing the Custodian to sign the proxy on their behalf 
 (2) Certified letter to certify that the designated signer has the Custodian Business License 
3. ผู้ ถือหุ้นที	มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะ

หลายคนเพื	อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
3.  The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies 

to  vote  separately 
4. วาระเลือกตั /งกรรมการสามารถเลือกตั /งกรรมการทั /งชดุหรือเลือกตั /งกรรมการเป็นรายบคุคล    
4. The election of directors can be done as a whole or to elect each director individually  
5. ในกรณีที	มีวาระที	จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที	ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ	มเตมิได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตาม

แนบ   
5.  In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Annex to the Proxy Form C as 

enclosed 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 

Annex to the Proxy Form C 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  กรุ๊ปลีส จํากดั (มหาชน) 

The proxy is granted by a shareholder of Group Lease Public Company Limited 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ในวนัที	 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บีซี ชั /น 4 โรงแรมมิราเคลิ แกรนด์ คอนเวนชั	น 

เลขที	 99       ถนน กําแพงเพชร 6 หลกัสี	 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที	จะพงึเลื	อนไปในวนั เวลา และสถานที	อื	นด้วย 
For the Annual General Meeting of Shareholders 2017 on 26 April, 2017, at 10.00 a.m., at Grand BC Room, 4th fl., Miracle 

Grand Convention Hotel No. 99 Khampang Phet 6 Road, Lak si, Don Muang, Bangkok or at any adjournment thereof. 
 

วาระที�     เรื�อง           
Agenda  Re :  
 

�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 

�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี( 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 

�   เหน็ดว้ย ………………… เสยีง   � ไมเ่หน็ดว้ย.........................เสยีง   � งดออกเสยีง .......................เสยีง 

Approve.............................votes      Disapprove……………………votes         Abstain…………………..votes                  

 
วาระที�     เรื�อง           
Agenda  Re :  
 

�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี( 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  

�   เหน็ดว้ย ………………… เสยีง   � ไมเ่หน็ดว้ย.........................เสยีง   � งดออกเสยีง .......................เสยีง 

Approve.............................votes      Disapprove……………………votes         Abstain…………………..votes                  

 
วาระที�     เรื�อง           
Agenda  Re :  
 

�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี( 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  

�   เหน็ดว้ย ………………… เสยีง   � ไมเ่หน็ดว้ย.........................เสยีง   � งดออกเสยีง .......................เสยีง 

Approve.............................votes      Disapprove……………………votes         Abstain…………………..votes                  

วาระที�     เรื�อง เลอืกตั (งกรรมการ 
Agenda  Re :  
 ชื�อกรรมการ .................................................... 

�   เหน็ดว้ย ………………… เสยีง   � ไมเ่หน็ดว้ย.........................เสยีง   � งดออกเสยีง .......................เสยีง 

Approve.............................votes      Disapprove……………………votes         Abstain…………………..votes                  

 ชื�อกรรมการ .................................................... 
�   เหน็ดว้ย ………………… เสยีง   � ไมเ่หน็ดว้ย.........................เสยีง   � งดออกเสยีง .......................เสยีง 

Approve.............................votes      Disapprove……………………votes         Abstain…………………..votes                  

 ชื�อกรรมการ .................................................... 
�   เหน็ดว้ย ………………… เสยีง   � ไมเ่หน็ดว้ย.........................เสยีง   � งดออกเสยีง .......................เสยีง 

Approve.............................votes      Disapprove……………………votes         Abstain…………………..votes                  

 


