ที่ NCH 014 / 2551
วันที่ 24 มีนาคม 2551
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551
เรียน ทานผูถือหุน
สิ่งที่สงมาดวย 1. รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550
2. รายงานประจําป 2550
3. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
4. นิยามกรรมการอิสระบริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
5. หนังสือมอบฉันทะ
6. เอกสารและหลักฐานที่ตองแสดงกอนเขารวมประชุม
7. ประวัติกรรมการบริษัทที่เปนตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม
8. กฎและขอบังคับของบริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ที่เกี่ยวของกับการประชุม
9. ขั้นตอนการประชุม
10. แผนที่สถานที่ประชุม
ดวยคณะกรรมการ บริษัท เอ็น .ซี. เฮาสซิ่ง จํา กัด (มหาชน) ไดมีมติใ หกําหนดวันประชุมสามั ญผูถือ หุน
ประจําป 2551 ในวันศุกรที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 14.30 น. ณ หองแมจิค 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550
ขอเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่
27 เมษายน 2550 โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพรอมนี้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2550 ดังกลาว

วาระที่ 2

รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบป 2550 และรายงานประจํ า ป ข อง
คณะกรรมการ
ขอเท็จจริงและเหตุผล
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2550 และรายงาน
ประจําปของคณะกรรมการ ปรากฎอยูในรายงานประจําป 2550 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือ
เชิญประชุมครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทใน
รอบป 2550 และรับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการ
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ขอเท็จจริงและเหตุผล
งบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่แสดงไวใน
รายงานประจําปไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีแลว และไดจัดสงใหแกผูถือหุน
พรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท
ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีแลว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2550 และการงดจายเงินปนผล
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
และขอบังคับของบริษัทขอ 51 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอย
กวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้
จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน เวนแตบริษัทจะมีขอบังคับหรือกฎหมายอื่น
กําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวานั้น
จากผลการดําเนินงานในป 2550 ที่ผานมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ
จํานวน 38,244,367.82 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณางดจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย สําหรับผลประกอบการป 2550 ทําใหงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทมีทุนสํารองตามกฎหมายเทาเดิมจํานวน 23,512,237.47 บาท คิดเปนอัตรารอยละ 1.96
ของทุนจดทะเบียน (บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200,000,000.00 บาท)
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
และสํารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจายเงินปนผลใหนําปจจัยตางๆ มาพิจารณา
ประกอบ เชน ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคลอง การขยายธุรกิจ และ
ปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัท โดยอยูภายใตเงื่อนไขที่การดําเนินการดังกลาว
จะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุนของบริษัท
จากผลการดําเนินงานในป 2550 ที่ผานมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลประกอบการ
ขาดทุนสุทธิจํานวน 61,573,135.52 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณางดจายเงินปนผล สําหรับผลประกอบการป 2550
ทั้งนี้ บริษัทไมมีการจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการป 2549 เนื่องจากบริษัทมีความ
จําเปนตองใชเงินทุนเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไร
และการงดจายเงินปนผล จากผลการดําเนินงานป 2550
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วาระที่ 5

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแต ง ตั้ ง กรรมการแทนกรรมการที่ ต อ งออกตามวาระ และกํ า หนด
คาตอบแทนกรรมการประจําป 2551
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ
บริษัทขอ 18 ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอย
จํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ถาจํานวนกรรมการแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวน
ใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัท ใหใชวิธีจับสลาก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผู
ออกจากตําแหนง โดยกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งใหมได โดยในปนี้มีกรรมการที่
ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. ดร.พิบูลย ลิมประภัทร
2. นายวิจิตร วิชัยสาร
3. นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม

กรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาคุณสมบัติ และผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการดังกลาวเปนรายบุคคลแลววาเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติการเปนกรรมการ
ครบถวนตามที่ไดกําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความรูความสามารถ อันจะเปนประโยชน
ตอการดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้ง
กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน ดังกลาว กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาหลักเกณฑ
คาตอบแทนกรรมการในปจจุบัน ซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 แลวเห็นวาหลักเกณฑคาตอบแทนกรรมการดังกลาวมีความสอดคลอง
กับภาระหนาที่ของกรรมการ และอยูในระดับที่แขงขันไดกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแล
และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ จึงเห็นควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู
ถือหุนกําหนดอัตราคาตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับคาตอบแทนกรรมการในปกอน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการ
2. คาเบี้ยประชุมกรรมการ
(ไมมีคาตอบแทนรายปสําหรับกรรมการ)
3. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ
4. คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
คาตอบแทนรายปกรรมการตรวจสอบ

30,000 บาท / ตอครั้งการประชุม
20,000 บาท / ตอครั้งการประชุม
30,000 บาท / ตอครั้งการประชุม
20,000 บาท / ตอครั้งการประชุม
100,000 บาท / คน / ป

ทั้งนี้ บริษัทไดใชหลักเกณฑคาตอบแทนกรรมการดังกลาวมาตั้งแตป 2547
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียพิจารณาแลวเห็นชอบ
กั บ ข อ เสนอของคณะกรรมการสรรหาในการเสนอให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต ง ตั้ ง
กรรมการทั้ง 3 คน ซึ่งเปนกรรมการที่ตองออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง และ
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การลงมติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 90 ไดกําหนดใหการจายคาตอบแทน
กรรมการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
วาระที่ 6

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี และกํ า หนดค า ตอบแทนของผู ส อบบั ญ ชี
ประจําป 2551
ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 120
ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป
และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นควร
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งใหบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดยนางสาวจันทรา
วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 หรือนายพจน อัศวสันติชัย ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4891 เปนผูสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจําป 2551 โดยผูสอบบัญชีดังกลาวเปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแตป 2549
เนื่องจากมีความเห็นวา บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนบริษัทสอบบัญชีที่ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มีประสบการณในการตรวจสอบ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหลายแหง และมีความเขาใจลักษณะการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทเปนอยางดี และผูสอบบัญชีทั้ง 2 ราย ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ไมมี
ความสัมพันธหรือรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทแตอยางใด
ทั้งนี้ กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาทตอป ลดลงจากป 2550
จํานวน 50,000 บาท ในป 2550 บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินบริษัทใหแกบริษัท
สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด จํานวน 1,050,000 บาท และคาตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งไดแก
คาบริการที่ปรึกษา คาพาหนะเดินทางและคาลวงเวลา จํานวน 216,367 บาท
ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํา กัด เปนบริษั ทสอบบัญ ชีของบริษัทยอยทั้ง 3 แหง ของ
บริษัท คือ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด
และ บริษัท เอ็น.ซี. เอสเตท จํา กัด โดยในป 2550 บริษัท จา ยคาตอบแทนการสอบบัญชีร วม 4
บริษัทใหแกบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด จํานวน 1,225,000 บาท และคาตอบแทนของงาน
บริการอื่นซึ่งไดแก คาบริการที่ปรึกษา คาพาหนะเดินทางและคาลวงเวลา จํานวน 220,995 บาท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชี โดยพิจารณา
จากผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระของผูสอบบัญ ชี คาตอบแทนของผูสอบบั ญชี ข องบริษัท
รวมทั้งไดใหความเห็นเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทแลว เพื่อขออนุมัติแตงตั้ง นางสาวจันทรา
วองศรีอุดมพร หรือนายพจน อัศวสันติชัย แหงบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชี
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งใหนางสาว
จันทรา วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 หรือ นายพจน อัศวสันติชัย ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4891 แหงบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนด
คาตอบแทนของผูสอบบัญชีเปนจํานวนเงินไมเกิน 1,000,000 บาทตอป
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับขอ 10 ของบริษัท เกี่ยวกับนิยามของคนตางดาว
ขอเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหขอบังคับขอ 10 ของบริษัท สวนที่เกี่ยวกับนิยามของคนตางดาวมี
ความครอบคลุมถึงนิยามของคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจคนตางดาวที่อาจมี
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต คณะกรรมการจึงเสนอใหแกไขนิยามคนตางดาวของบริษัท โดยยกเลิก
ขอความเดิมและใชขอความดังตอไปนี้แทน
“ขอ 10. หุนของบริษัทใหโอนกันไดโดยเสรี และหุนที่ถือโดยคนตางดาวในขณะใดขณะหนึ่งตองมี
จํานวนรวมกันไมเกินรอยละสามสิบเกา (39) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด การโอนหุนรายใด
ที่จะทําใหอัตราสวนการถือหุนของคนตางดาวของบริษัทเกินอัตราสวนขางตน บริษัทมีสิทธิปฎิเส
ธการโอนหุนของบริษัทรายนั้นได
คําวา “คนตางดาว” ตามขอบังคับฉบับนี้ ใหมีความหมายตามคํานิยามคําวา “คนตางดาว” ตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว”
ขอความเดิม
“ขอ 10. หุนของบริษัทใหโอนกันไดโ ดยเสรี และหุนที่ถือโดยต างดาวในขณะใดขณะหนึ่ งตองมี
จํานวนรวมกันไมเกินรอยละสามสิบเกา (39) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด การโอนหุนรายใด
ที่จะทําใหอัตราสวนการถือหุนของคนตางดาวของบริษัทเกินอัตราสวนขางตน บริษัทมีสิทธิปฎิเสธ
การโอนหุนของบริษัทรายนั้นได
คําวา “คนตางดาว” ตามขอบังคับฉบับนี้ หมายถึง
(1) บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย
(2) นิติบุคคลซึ่งไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย
(3) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีลักษณะดังตอไปนี้
(ก) นิติบุคคลซึ่งมีหุนอันเปนทุนตั้งแตกึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น ถือโดยบุคคลตาม (1)
หรือ (2) หรือนิติบุคคล ซึ่งมีบุคคลตาม (1) หรือ (2) ลงทุนมีมูลคาตั้งแตกึ่งหนึ่งของ
นิติบุคคลนั้น
(ข) หางหุนสวนจํากัดหรือหางหนสวนสามัญที่จดทะเบียน ซึ่งหุนสวนผูจัดการเปนบุคคล
ตาม (1)
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(4)

นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุนอันเปนทุนตั้งแตกึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น
ถือโดยบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) หรือนิติบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) ลงทุนมีมูลคาตั้งแต
กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคลนั้น”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับขอ
10 ของบริษัท เกี่ยวกับนิยามของคนตางดาว ดังรายละเอียดขางตน
การลงมติ ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 43 ไดกําหนดใหการแกไขขอบังคับของบริษัทใหเปนไป
ตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมและเรื่องอื่นๆ
อย า งไรก็ ดี กรณี ที่ ผู ถื อ หุ น ประสงค จ ะให มี ก ารพิ จ ารณาและลงมติ ใ นเรื่ อ งอื่ น ๆ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมก็จะตองเขาตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่ง
บัญญัติไวในมาตรา 105 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 วา “เมื่อที่
ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวใน
หนังสือนัดประชุมอีกก็ได”
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหเปดวาระนี้ไวเพื่อใหผูถือหุนไดซักถาม และ/หรือแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยไมมีการลงมติ แตหากผูถือหุนประสงคจะเปดการพิจารณาและลงมติ
จะตองเขาเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กลาวขางตน

จึงขอเรียนเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว หากทานไมสามารถเขารวมประชุมดวย
ตนเองได ทานสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให ดร.พิบูลย ลิมประภัทร หรือ นายกอบศักดิ์ พงศพน
รัตน หรือ นายวิจิตร วิชัยสาร ซึ่งเปนกรรมการ และกรรมการอิสระ เขารวมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา
พรอมหนังสือฉบับนี้ และยื่นตอบริษัทกอนเริ่มการประชุม

1

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
(นายสุธรรม ชัชวาลวงศ)
ประธานกรรมการ
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