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ตั้งแตวันที่ 13 กรกฎาคม 2549 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2549 
เฉพาะวันทําการ ตั้งแตเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. 
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คําเสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมด 
ของ 

บริษัท แกรนด แอสเสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 
เรียน ผูถือหลักทรัพยของบริษัท แกรนด แอสเสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 
 ขาพเจา ไจแอนท มอริเชียส โฮลดิ้งส (“ไจแอนท”) และบริษัท โฮเทล แอนด พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
(“โฮเทล”) (รวมเรียกวา “ผูทําคําเสนอซื้อ”) ขอเสนอซื้อหลักทรัพยของ บริษัท แกรนด แอสเสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
(มหาชน) (“GRAND” หรือ “กิจการ”) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 

สวนท่ี 1 
สาระสําคัญของคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมด 

 
1. วันท่ียื่นคําเสนอซื้อ 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2549 

2. ชื่อผูทําคําเสนอซื้อ 

ไจแอนท มอริเชียส โฮลดิ้งส (“ไจแอนท”) และบริษัท โฮเทล แอนด พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (“โฮเทล”) 
(รวมเรียกวา “ผูทําคําเสนอซื้อ”) 

ทั้งนี้โฮเทลเปนบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
(รวมถึงที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) 

3. ชื่อผูจัดเตรียมคําเสนอซื้อ 

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) (“ผูจัดเตรียมคําเสนอซื้อ” หรือ “ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย” หรือ 
“BLS”) 

4. วัตถุประสงคในการทําคําเสนอซื้อ 

4.1. ผูทําคําเสนอซื้อมีความประสงคจะเขามาลงทุนในกิจการซึ่งมีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยในประเทศไทย ซึ่งผูทําคําเสนอซื้อเห็นวาเปนธุรกิจที่มีความสําคัญตอประเทศไทยและยังมี
ศักยภาพที่จะเติบโตตอไปในอนาคตอยางมั่นคง 

4.2. ผูทําคําเสนอซื้อมีหนาที่ตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการเพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยที่ กจ.53/2545 เรื่องหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการ
เขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2545 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เนื่องจาก
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ผูทําคําเสนอซื้อไดซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของกิจการ จํานวน 250,000,000 หุน 
(สองรอยหาสิบลานหุน) ซึ่งคิดเปนรอยละ 19.98 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของกิจการ
ภายหลังการเพิ่มทุน และรอยละ 19.98 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ ผูทําคําเสนอซื้อไดซื้อหุน
สามัญของกิจการจาก นายพงษพันธ สัมภวคุปต นายสุรเดช นฤหลา และผูขายหลายราย (รวมเรียกวา”กลุม
ผูขาย”) จํานวน 204,300,012 หุน (สองรอยส่ีลานสามแสนสิบสองหุน) และซื้อหุนสามัญของกิจการจากผูถือ



แบบ 247-4

 

   
 หนาที่ 2  

 

หุนอื่น จํานวน 172,551,188 หุน (หนึ่งรอยเจ็ดสิบสองลานหาแสนหาหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยแปดสิบแปดหุน) 
รวมเปนจํานวนทั้งหมด 376,851,200 หุน (สามรอยเจ็ดสิบหกลานแปดแสนหาหมื่นหนึ่งพันสองรอยหุน) ซึ่ง
คิดเปนสัดสวนรอยละ 30.12 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของกิจการ และรอยละ 30.12 
ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยการซื้อขายดังกลาวเปนการทํารายการผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย”) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2549   
 
การไดหุนมาดังกลาวสงผลใหผูทําคําเสนอซื้อถือหุนในกิจการรวมจํานวน 626,851,200 หุน หรือมีสัดสวน
การถือหุนรวมกันรอยละ 50.10 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของกิจการ และรอยละ 
50.10 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

  
5. ประเภทหลักทรัพย และรุนท่ีเสนอซื้อ 

หุนสามัญของ GRAND จํานวน 624,348,800 หุน (หกรอยยี่สิบส่ีลานสามแสนสี่หมื่นแปดพันแปดรอยหุน) คิดเปน
รอยละ 49.90 ของ จํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของกิจการ และรอยละ 49.90 ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของกิจการ 
 
ทั้งนี้ไจแอนทจะถือหุนสามัญในสัดสวนไมเกินรอยละ 49.00 ของหุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของกิจการ 
(สัดสวนการถือหุนสูงสุดของบุคคลตางดาว) เพ่ือใหเปนไปตามและไมขัดตอกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาวที่เกี่ยวของ โดยหากสัดสวนการถือหุนของบุคคลตางดาวเทากับรอยละ 49.00 ของหุนที่ออกและ
เรียกชําระแลวโฮเทลจะเปนผูรับซื้อหุนที่นํามาเสนอขาย 
 

6. ราคาเสนอซื้อ 

ราคาเสนอซื้อหุนละ 4.85 บาท (ส่ีบาทแปดสิบหาสตางค) โดยผูเสนอขายจะมีภาระคาธรรมเนียมในการเสนอขาย
หุนดังกลาวใหกับ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ในฐานะเปนตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยใน
อัตรารอยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 7 ของคาธรรมเนียมในการเสนอขายหุน
สามัญดังกลาว ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผูเสนอขายจะไดรับคือ 4.837 บาท (ส่ีจุดแปดสามเจ็ดบาท) ตอหุน   ซึ่งราคาดัง
กลาว 

 
( ) เปนราคาเสนอซื้อสุดทายที่จะไมเปล่ียนแปลงอีก (เวนแตเขาเงื่อนไขที่แจงไวตามขอ 8) 
(     ) ไมใชราคาเสนอซื้อสุดทาย ผูทําคําเสนอซื้ออาจมีการเปล่ียนแปลงราคาเสนอซื้อได 

 

ตามบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร ในกรณีที่ผูแสดงเจตนาขายเปนนิติบุคคลสัญชาติตางดาวที่ไมไดประกอบกิจการ
ในประเทศไทย และมีถ่ินฐานอยูในประเทศที่ไมอยูภายใตบังคับแหงอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศไทยในเรื่องการ
ยกเวนภาษีเงินไดสําหรับผลกําไรจากการขายหุน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะหักภาษีเงินได ณ ที่จายใน
อัตรารอยละ 15 ของกําไรจากการขายหุน โดยที่ผูแสดงเจตนาขายจะตองแจงตนทุนของหุนสามัญที่เสนอขายแกตัว
แทนในการรับซื้อหลักทรัพย โดยใชแบบแจงตนทุนของหุนสามัญที่นํามาเสนอขายตามเอกสารแนบ 3 (ก) สําหรับ
หุนสามัญ และเอกสารแนบ 3 (ข) สําหรับ Non-Voting Depository Right (“NVDR”) 
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หากผูแสดงเจตนาขายมิไดแจงตนทุนของหุนสามัญที่เสนอขาย และ/หรือมิไดแนบหลักฐานแสดงตนทุนการซื้อหุน
ดังกลาวมาพรอมแบบแจงตนทุนของหุนสามัญที่นํามาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะทําการหักภาษี
เงินได ณ ที่จาย จากจํานวนเงินคาขายหุนทั้งจํานวนที่ผูแสดงเจตนาขายจะไดรับ 
 

7. ระยะเวลารับซื้อ 

ผูทําคําเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพยเปนเวลาทั้งส้ิน 25 วันทําการ ต้ังแตเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของทุกวันทํา
การตั้งแตวันที่ 13 กรกฎาคม 2549 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2549 ซึ่งระยะเวลาดังกลาวเปน 
( ) ระยะเวลารับซื้อสุดทายที่จะไมขยายระยะเวลารับซื้ออีก (เวนแตเขาเงื่อนไขที่แจงไว ตามขอ 8) 
(     ) ไมใชระยะเวลารับซื้อสุดทาย ผูทําคาํเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได 

    
8. เงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงคําเสนอซื้อ 

(    ) ไมมีเง่ือนไข 
( ) มีเง่ือนไขในการแกไขเปล่ียนแปลงคําเสนอซื้อ ดังนี้ 

( ) ผูทําคําเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณราย
แรงตอฐานะหรือทรัพยสินของกิจการในระหวางระยะเวลารับซื้อ 

( ) ผูทําคําเสนอซื้ออาจแกไขขอเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพ่ือแขงขันกับบุคคลอื่นนั้น 
หากมีบุคคลอื่นยื่นคําเสนอซื้อหลักทรัพยของกิจการในระหวางระยะเวลารับซื้อ 

 
9. เงื่อนไขในการยกเลิกคําเสนอซื้อ 

ผูทําคําเสนอซื้ออาจยกเลิกคําเสนอซื้อหุนสามัญของกิจการไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

9.1. เกิดเหตุการณหรือการกระทําใดๆ ขึ้นภายหลังจากไดย่ืนคําเสนอซื้อตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และยังไมพนระยะเวลารับซื้อ อันเปนเหตุหรืออาจ 
เปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอฐานะหรือทรัพยสินของกิจการ โดยที่เหตุการณหรือการกระทํา
ดังกลาวมิไดเกิดจากการกระทําของผูทําคําเสนอซื้อหรือการกระทําที่ผูทําคําเสนอซื้อตองรับผิดชอบ หรือ 

9.2. กิจการกระทําการใดๆ ภายหลังจากที่ผู ทําคําเสนอซื้อไดย่ืนคําเสนอซื้อตอสํานักงาน ก.ล.ต. และยังไม 
พนระยะเวลารับซื้ออันสงผลใหมูลคาหุนของกิจการลดลงอยางมีนัยสําคัญ 

 
10. ระยะเวลารับซื้อท่ีผูถือหลักทรัพยสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

ผูเสนอขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุนของกิจการ ไดระหวางเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของทุกวันทํา
การ ต้ังแตวันที่ 13 กรกฎาคม 2549 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2549 (20 วันทําการนับจากวันเริ่มทําการรับซื้อ) โดยใช
แบบยกเลิกการตอบรับคําเสนอซื้อสําหรับหุนสามญัตามเอกสารแนบ 5 (ก) และเอกสารแนบ 5 (ข) สําหรับ NVDR 

 
11. การจัดสรรการรับซื้อกรณีมีผูแสดงเจตนาขายมากกวาหรือนอยกวาจํานวนที่เสนอซื้อ  

ผูทําคําเสนอซื้อจะรับซื้อหุนสามัญทั้งหมดของกิจการ 
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12. แหลงเงินทุนท่ีใชในการเสนอซื้อหลักทรัพย 

ในกรณีที่ผูถือหุนที่เหลือทั้งหมดของกิจการตอบรับคําเสนอซื้อเต็มตามจํานวนที่เสนอซื้อ ผูทําคําเสนอซื้อจะตองมี
เงินทุนจํานวน 3,028,091,680 บาท (สามพันยี่สิบแปดลานเกาหมื่นหนึ่งพันหกรอยแปดสิบบาทถวน) โดยแหลงเงิน
ทุนที่ใชในการทําคําเสนอซื้อครั้งนี้ ไดรับการสนับสนุนจากผูถือหุนทางตรงและทางออมของผูทําคําเสนอซื้อ โดยผู
ถือหุนทางตรงและทางออมของผูทําคําเสนอซื้อดังกลาวเปนกองทุนซึ่งอยูภายใตการบริหารจัดการของนิติบุคคลที่ 
Lehman Brothers Holdings Inc. (“LBHI”) มีอํานาจควบคุมทั้งทางตรง และทางออม  
 
BLS ในฐานะผูจัดเตรียมคําเสนอซื้อ ไดพิจารณาฐานะการเงินของผูถือหุนทางตรงและทางออมของผูทําคําเสนอซื้อ
จากงบการเงินลาสุดแลว รับรองวาผูทําคําเสนอซื้อมีแหลงเงินทุนเพียงพอสําหรับการทําคําเสนอซื้อครั้งนี้ 
 

13. ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย 

 
ชื่อ :  บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

ฝายปฏิบัติการ 
นายไตรนพ กําเนิดกาญจน 
นายสมพร สิทธิเดช 

ท่ีอยู :  ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ 
191 ถนนสีลม บางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท : 0-2231-3777 เบอรตอ 3151 หรือ 3153 
โทรสาร : 0-2266-6967 
วันชําระราคา: 22 สิงหาคม 2549 
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สวนที่ 2 
รายละเอียดของผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมด 

 
1. ขอมูลเกี่ยวกับผูทําคําเสนอซื้อ 

1.1. ขอมูลทั่วไป 
 

ชื่อ : ไจแอนท มอริเชียส โฮลดิ้งส (“ไจแอนท”) 
Giant Mauritius Holdings  

ที่อยู : ซี/โอ อินเตอรเนชั่นแนล ไฟแนนเชียล เซอรวิส ลิมิเต็ด 
ไอเอฟเอส คอรท 28 ไซเบอรซิต้ี  
เออแบน มอริเชียส 
c/o International Finance Services Limited, IFS Court 
28 Cybercity, Ebene, Mauritius 

โทรศัพท : (230) 467-3000 
โทรสาร :  (230) 467-4000 

 
ชื่อ : บริษัท โฮเทล แอนด พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด  

(“โฮเทล”) 
ที่อยู : เลขท่ี 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 25  

ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท : 0-2636-2000 
โทรสาร :  0-2636-2111 

 
1.2. ขอมูลทางธุรกิจและขอมูลอื่นๆ ของผูทําคําเสนอซื้อ และผูถือหุนใหญ 

โครงสรางการถือหุนของผูทําคําเสนอซื้อ 
 

HOTEL

บริษัท อารจีคิว
(ประเทศไทย)จํากัด 

บริษัท โฮเทล แอนด
พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอป
เมนท โฮลด้ิงส จํากัด

GIANT

100%

49.000%

100%

50.999%

กองทุนซ่ึงอยูภายใตการบริหารจัดการของ
นิติบุคคลท่ี LBHI มีอํานาจควบคุมท้ังทาง

ตรง และทางออม 10 ราย

บุคคลสัญชาติไทย  
5 ราย

0.001%

HOTEL

บริษัท อารจีคิว
(ประเทศไทย)จํากัด 

บริษัท โฮเทล แอนด
พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอป
เมนท โฮลด้ิงส จํากัด

GIANT

100%

49.000%

100%

50.999%

กองทุนซ่ึงอยูภายใตการบริหารจัดการของ
นิติบุคคลท่ี LBHI มีอํานาจควบคุมท้ังทาง

ตรง และทางออม 10 ราย

บุคคลสัญชาติไทย  
5 ราย

0.001%
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1.2.1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
(1) ไจแอนท มอริเชียส โฮลดิ้งส 

ไจแอนท มอริเชียส โฮลดิ้งส จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2549 เพ่ือเปนบริษัท
ลงทุนของกองทุนซึ่งอยูภายใตการบริหารจัดการของนิติบุคคลที่ Lehman Brothers 
Holdings Inc. (“LBHI”) มีอํานาจควบคุมทั้งทางตรง และทางออม ในธุรกิจโรงแรม และการ
ทองเที่ยว และธุรกิจอสังหาริมทรัพย ในประเทศไทย จีน อินเดีย และประเทศอื่นๆในภูมิ
ภาคเอเชีย ปจจุบันไจแอนทไมมีการลงทุนในทรัพยสิน หรือหลักทรัพยอ่ืนใดนอกจากหุน
สามัญของกิจการ 

 
(2) บริษัท โฮเทล แอนด พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

บริษัท โฮเทล แอนด พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 21 
มิถุนายน 2549 เพ่ือประกอบธุรกิจโดยการถือหุน (Holding Company) โดยจะถือหุนใน
บริษัทจํากัด และ/หรือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ปจจุบันโฮเทลไมมีการลงทุน
ในทรัพยสิน หรือหลักทรัพยอ่ืนใดนอกจากหุนสามัญของกิจการ 

 
1.2.2. ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

(1) ไจแอนท มอริเชียส โฮลดิ้งส  
ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2549 ไจแอนทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,000 เหรียญสหรัฐ (หนึ่งพัน
เหรียญสหรัฐ) และทุนชําระแลว 1 เหรียญสหรัฐ (หนึ่งเหรียญสหรัฐ) 

 
(2) บริษัท โฮเทล แอนด พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2549 โฮเทลมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 20,000,000 บาท 
(ย่ีสิบลานบาท) แบงเปนหุนสามัญ 200,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท  
 

1.2.3. รายชื่อผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรกของผูทําคําเสนอซื้อ และผูถือหุนใหญ 
(1) รายชื่อกลุมผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรกของไจแอนท ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2549 

ชื่อ 
รอยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุนท่ีจําหนาย

ไดแลวท้ังหมด 
1. เลแมน บราเดอรส เรียลเอสเตท เพนชั่น พารทเนอร II ลิมิเต็ด 

พารทเนอรชิพ (Lehman Brothers Real Estate Pension 
Partners II, L.P.) 

42.85 

2. เลแมน บราเดอรส เรียลเอสเตท พารทเนอร II ลิมิเต็ด พารทเนอร
ชิพ (Lehman Brothers Real Estate Partners II, L.P.)1 

24.74 

3. เลแมน บราเดอรส เรียลเอสเตท ฟนด II ลิมิเต็ด พารทเนอรชิพ 
(Lehman Brothers Real Estate Fund II, L.P.) 

8.85 

4. เลแมน บราเดอรส ออฟชอร เรียลเอสเตทพารทเนอร II ลิมิเต็ด 
พารทเนอรชิพ (Lehman Brothers Offshore Real Estate 
Partners II, L.P.) 

8.75 

5. อาร อี พี อี แอลบีเรป II ลิมิเต็ดลายอะบิลิตี้คอรปอเรชั่น (REPE 
LBREP II LLC) 

5.62 
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ชื่อ 
รอยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุนท่ีจําหนาย

ไดแลวท้ังหมด 
6. เลแมน บราเดอรส ออฟชอร เรียลเอสเตทพารทเนอร (นอรแบน) II 

ลิมิเต็ด พารทเนอรชิพ (Lehman Brothers Offshore Real Estate 
Partners (NorBan) II, L.P.) 

4.21 

7. เลแมน บราเดอรส เรียลเอสเตท แคปปตอล พารทเนอร II ลิมิเต็ด 
พารทเนอรชิพ (Lehman Brothers Real Estate Capital Partners 
II, L.P.) 

3.44 

8. เลแมน บราเดอรส ออฟชอร เรียลเอสเตท ฟนด II ลิมิเต็ด พารท
เนอรชิพ (Lehman Brothers Offshore Real Estate Fund II, L.P.) 

1.26 

9. เลแมน บราเดอรส ออฟชอร เรียลเอสเตท แคปปตอล พารทเนอร II 
ลิมิเต็ด พารทเนอรชิพ (Lehman Brothers Offshore Real Estate 
Capital Partners II, L.P.) 

0.26 

10. เลแมน บราเดอรส ออฟชอร เรียลเอสเตท แอสโซซิเอทส II ลิมิเต็ด 
(Lehman Brothers Offshore Real Estate Associates II, Ltd.) 

0.01 

รวม 100.00 
หมายเหตุ: 1เปนผูเขาทําสัญญาซื้อขายหุนดังรายละเอียดในขอ 4.1 สวนที่ 2 

 2ผู ถือหุนทุกรายของไจแอนทเปนกองทุนซ่ึงอยูภายใตการบริหารจัดการของนิติ บุคคลที่ 
 Lehman Brothers Holdings Inc. (“LBHI”) มีอํานาจควบคุมทั้งทางตรง และทางออม 

 
(2) รายชื่อกลุมผูถือหุน 7 รายแรกของโฮเทล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2549 

ชื่อ 
จํานวน
หุน 

รอยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุนท่ีจําหนายได

แลวท้ังหมด 
1. บริษัท โฮเทล แอนด พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

โฮลดิ้งส จํากัด1 
199,994 100.00 

2. นายวิสิทธิ์ กาญจโนภาส 1 0.00 
3. นายอมรยศ พานิช 1 0.00 
4. นางสาวธิติกรณ ยศยิ่งธรรมกุล 1 0.00 
5. นายวิลเล่ียม ธารรัตน นพคุณ 1 0.00 
6. นางสาวณิชานันทน ศิระเลิศชัย 1 0.00 
7. นายสุพจน คีรี 1 0.00 

รวม 200,000 100.00 
หมายเหตุ:1 บริษัท โฮเทล แอนด พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส จํากัดเปนบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรา   

258 ของพระราชบัญญัติของหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแกไขเพ่ิม  
เติม) ของไจแอนท โดยปจจุบันไจแอนทถือหุนรอยละ 49.0 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว    
ทั้งหมดของบริษัท โฮเทล แอนด พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส หุนที่เหลอือีกรอยละ 51.0 
ถือโดยบุคคลสัญชาติไทย  



แบบ 247-4

 

   
 หนาที่ 8  

 

(3) รายชื่อผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรกของ LBHI ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2549 
ผูถือหุนทุกรายของไจแอนทเปนกองทุนซึ่งอยูภายใตการบริหารจัดการของนิติบุคคลที่ 
Lehman Brothers Holdings Inc. (“LBHI”) มีอํานาจควบคุมทั้งทางตรง และทางออม 

ชื่อ จํานวนหุน รอยละ 
1. Lehman Brothers Holdings Inc. Incentive Plans Trust 67,074,150 12.41 
2. Clearbridge ADVR (SBAM) 27,461,220 5.08 
3. Marsico Capital Management L.L.C. 25,552,264 4.73 
4. State STR Global ADVR (US) 16,947,690 3.14 
5. Barclays Global Investors N.A. 15,567,450 2.88 
6. Vanguard Group Inc. 12,992,854 2.41 
7. Fidelity Management & Research 11,593,852 2.15 
8. Merrill Lynch Investment Managers (NJ) 9,307,284 1.72 
9. Mr. Richard S. Fuld, Jr. 8,947,248 1.66 
10. Alliance Bernstein L.P. 7,934,446 1.47 

รวม 203,378,458 37.65 
ที่มา: Thomson Research 
 
ลักษณะการประกอบธุรกิจของ Lehman Brothers Holdings Inc. (“LBHI”) 
LBHI กอต้ังขึ้นในป 2393 โดยพี่นองตระกูล Lehman ปจจุบันเปนวาณิชธนกิจชั้นนําแหงหนึ่ง
ของโลกโดยมีสํานักงานใหญอยูที่ เมืองนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีสาขาตามภูมิภาค
ตางๆทั่วโลก เชน อเมริกาเหนือ ยุโรป ตะวันออกกลาง ละตินอเมริกา และ เอเชียแปซิฟค 
 
ธุรกิจหลักของ LBHI ประกอบดวย ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ธุรกิจลง
ทุนซื้อขายตราสารทุนและตราสารหนี้ ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยและพอรตการลงทุนใหกับลูก
คาบุคคล และธุรกิจลงทุนโดยตรงในสินทรัพยรูปแบบตางๆ ในป 2537 LBHI กระจายหุนใหกับ
ประชาชนเปนครั้งแรก (IPO) และจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนิวยอรค 
(NYSE) สหรัฐอเมริกา 
 
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2549 LBHI มีหุนจดทะเบียนทั้งหมด 600,000,000 หุน หุนที่ออกและ
ชําระแลวทั้งหมด 303,568,973 หุน เปนหุนสามัญ 269,151,459 หุน และเปนหุนสามัญซื้อคืน 
(common stock in treasury) 34,417,514 หุน โดยหุนสามัญดังกลาวมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 
0.10 เหรียญสหรัฐ 
 
ผูถือหลักทรัพยสามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ LBHI ไดจากเว็บไซต http://www.lehman.com 
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(4) รายชื่อผูถือหุนสูงสุด 8 รายแรกของ บริษัท อารจีคิว (ประเทศไทย) จํากัด (“RGQ”) ณ วัน
ที่ 29 เมษายน 2548

ชื่อ จํานวนหุน รอยละเมื่อเทียบกับจํานวนหุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมด 

1. นายนิพนธ จรัญวาศน 10,050 10.05 
2. นายนิภา จรัญวาศน 10,050 10.05 
3. นางพนินารถ ตียาภรณ 10,000 10.00 
4. นางสาววิมาลา จรัญวาศน 10,000 10.00 
5. นางสาวเมธิกา จรัญวาศน 10,000 10.00 
6. นางสาวสาวิตรี จรัญวาศน 10,000 10.00 
7. นายนพ จรัญวาศน 19,950 19.95 
8. นายเนตร จรัญวาศน  19,950 19.95 

รวม 100,000 100.00 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย 
 

ลักษณะการประกอบธุรกิจของ RGQ 
RGQ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย และใหเชาอสังหาริมทรัพย ตลอดจนใหบริการในอาคาร เชน 
การดูแลจัดการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

1.2.4. รายชื่อคณะกรรมการของผูทําคําเสนอซื้อและผูถือหุนใหญ  
(1) รายชื่อกรรมการของไจแอนท ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2549 

ชื่อ ตําแหนง 
1. นายคุลดิป บาสานตา ลาลา กรรมการ 
2. นางรูบินา ทูราวา กรรมการ 
3. นายเคนเนท เบอรด กรรมการ 
4. นายคีธ กรีนโกรฟ กรรมการ 

 
(2) รายชื่อกรรมการของโฮเทล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2549 

ชื่อ ตําแหนง 
1. นายเคนเนท เบอรด กรรมการ 
2. นายคีธ กรีนโกรฟ กรรมการ 

 
(3) รายชื่อคณะกรรมการของ LBHI ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2549 

ชื่อ ตําแหนง 
1. Mr. Richard S. Fuld, Jr. ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. Mr. Michael L. Ainslie กรรมการ 
3. Mr. John F. Akers กรรมการ 
4. Ms. Marsha Johnson Evans กรรมการ 
5. Mr. Roland A. Hernandez กรรมการ 
6. Dr. Henry Kaufman กรรมการ 
7. Mr. John D. Macomber กรรมการ 
8. Mr. Thomas H. Cruikshank กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
9. Mr. Roger S. Berlind กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
10. Sir Christopher Gent กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ: LBHI เปนผูมีอํานาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออมของนิติบุคคลซึ่งเปนผูบริหารของกองทุนซ่ึงเปน
ผูถือหุนของไจแอนท ทั้งน้ี โฮเทลเปนบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติของหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) ของไจแอนท 
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(4) รายชื่อคณะกรรมการของ RGQ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2549 
ชื่อ ตําแหนง 

1. นายนิพนธ จรัญวาศน กรรมการ 
2. นางนิภา จรัญวาศน กรรมการ 
3. นางพนินารถ ตียาภรณ กรรมการ 
4. นางสาวสาวิตรี จรัญวาศน  กรรมการ 
5. นายเนตร จรัญวาศน  กรรมการ 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย 

1.2.5. สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของผูทําคําเสนอซื้อ 3 ปยอนหลัง 
(1) ไจแอนท มอริเชียส โฮลดิ้งส 

เนื่องจากไจแอนทเปนบริษัทที่มีการดําเนินธุรกิจยังไมครบรอบบัญชี ทําใหไจแอนทยังไมมี
งบการเงินของบริษัทที่ไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี ปจจุบันไจแอนทไมมีการลงทุน
ในทรัพยสิน หรือหลักทรัพยอ่ืนใดนอกจากหุนสามัญของกิจการ 

 
(2) บริษัท โฮเทล แอนด พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

เนื่องจากโฮเทลเปนบริษัทที่มีการดําเนินธุรกิจยังไมครบรอบบัญชี ทําใหโฮเทลยังไมมีงบ
การเงินของบริษัทที่ไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี ปจจุบันโฮเทลไมมีการลงทุนใน
ทรัพยสิน หรือหลักทรัพยอ่ืนใดนอกจากหุนสามัญของกิจการ 
 

(3) สรุปฐานะการเงินของ LBHI  
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ LBHI ยอนหลัง 3 ป ต้ังแตป 2546 ถึงป 2548 และ
งวด 3 เดือนแรกของป 2549 สามารถสรุปไดดังนี้ 

(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ) 

 
งวดบัญชี  ส้ินสุด  
พฤศจิกายน2546  

(ตรวจสอบ) 

งวดบัญชี  ส้ินสุด  
พฤศจิกายน2547  

(ตรวจสอบ) 

งวดบัญชี  ส้ินสุด  
พฤศจิกายน2548  

(ตรวจสอบ) 

งวด 3 เดือนแรก  
ส้ินสุดกุมภาพันธ  
2549 (สอบทาน) 

สินทรัพยรวม 312,061 357,168 410,063 439,796 
หน้ีสินรวม 298,887 342,248 393,269 422,303 
สวนของผูถือหุน 13,174 14,920 16,794 17,493 
รายไดรวม 17,287 21,250 32,420 10,307 
ดอกเบ้ียจาย 8,640 9,674 17,790 5,846 
รายไดสุทธิ 8,647 11,576 14,630 4,461 
คาใชจายรวม 6,111 8,058 9,801 2,910 
กําไรจากการดําเนินงานภาษีและรายการพิเศษ 2,536 3,518 4,829 1,551 
ภาษี 765 1,125 1,569 513 
หัก รายการพิเศษ 72 24 - 47 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ  1,699 2,369 3,260 1,085 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ตอหุน (เหรียญสหรัฐ) 6.71 8.36 11.47 3.92 

หมายเหตุ: - ผูลงทุนสามารถดูงบการเงินและผลการดําเนินงานของ LBHI ไดจากเว็บไซต http://www.lehman.com ทั้งน้ีผูจัดเตรียมคําเสนอซื้อ  
                ไดแนบงบการเงินลาสุดของ LBHI ตามเอกสารแนบ 1 
            - ผูถือหุนทุกรายของไจแอนทเปนกองทุนซ่ึงอยูภายใตการบริหารจัดการของนิติบุคคลที่ LBHI มีอํานาจควบคุมทั้งทางตรง และทาง   
                ออม 
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(4) สรุปฐานะการเงินของ RGQ  
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ RGQ ยอนหลัง 3 ป ต้ังแตป 2546 ถึงป 2548
สามารถสรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 2546 
(ตรวจสอบ) 

2547 
(ตรวจสอบ) 

2548 
(ตรวจสอบ) 

สินทรัพยรวม  166,615  159,856 116,909 
หน้ีสินรวม   161,457 150,573 107,332 
ทุนที่ออกเรียกชําระแลว       10,000  10,000 10,000 
สวนของผูถือหุน     5,158     9,283 9,577 
รายไดรวม     12,935       17,881 17,032 
คาใชจายรวม 12,251 13,756 16,352 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ  684 4,125 680 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน (บาท)  6.84 41.25 6.80 
เงินปนผลตอหุน (บาท) N.A. N.A. N.A. 
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 51.58  92.83  95.77 

  ที่มา: กระทรวงพาณิชย 
 

1.2.6. ภาระผูกพันที่เปนสาระสําคัญตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผานการสอบทานจากผูสอบ
บัญชีแลว 
 - ไมมี - 
 

1.2.7. ประวัติการกระทําผิดทางอาญาของผูทําคําเสนอซื้อ 
- ไมมี - 
 

1.2.8. ขอพิพาททางกฎหมายที่ยังไมส้ินสุดของผูทําคําเสนอซื้อ 
- ไมมี - 

 

2. ขอมูลเกี่ยวกับผูจัดเตรียมคําเสนอซื้อ 
ชื่อ :  บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
ท่ีอยู :  ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ 

191 ถนนสีลม บางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท : 0-2231-3777 
โทรสาร : 0-2632-0741 

 

3. ขอมูลเกี่ยวกับท่ีปรึกษาอื่น 
ที่ปรึกษาทางกฎหมายในการจัดเตรียมคําเสนอซื้อ 
ชื่อ :  บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด 
ท่ีอยู :  อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 22 - 25 

990 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10500 
กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท : 0-2636-2000 
โทรสาร : 0-2636-2111 
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4. ความสัมพันธระหวางผูทําคําเสนอซื้อรวมถึงบริษัทท่ีเกี่ยวของ กับกิจการ ผูถือหุนรายใหญ หรือกรรมการของ
กิจการ 

4.1. สรุปสาระสําคัญของสัญญา/ ขอตกลง/ บันทึกความเขาใจ ที่ผูประกาศเจตนากระทําขึ้นกอนมีการประกาศ
เจตนาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการซื้อขายหลักทรพัยของกิจการอยางมีนัย  

Share Purchase Agreement 
 คูสัญญา :  Lehman Brothers Real Estate Partners II, L.P. ในนามของตนเองและ/

หรือ บริษัทในเครือซึ่งหมายรวมถึง ไจแอนท และโฮเทล (รวมเรียกวา “ผูจะ
ซื้อ”) ไดเขาทําสัญญา Share Purchase Agreement กับนายพงษพันธ สัม
ภวคุปต นายสุรเดช นฤหลา และผูจะขายหลายราย (รวมเรียกวา “ผูจะขาย”) 
โดยนายพงษพันธ สัมภวคุปต และนายสุรเดช นฤหลา เปนผูรับมอบอํานาจ
และลงนามในสัญญา 

 วันที่ทําสัญญา : 26 เมษายน 2549  ตามที่ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2549 
  หลักทรัพยที่ซื้อขาย :  หุนสามัญของกิจการ จํานวน 376,851,200 หุน 
  วันที่ซื้อขาย :  30 มิถุนายน 2549 

Shareholders Agreement 
 คูสัญญา :  Lehman Brothers Real Estate Partners II, L.P. ในนามของตนเองและ/

หรือ บริษัทในเครือซึ่งหมายรวมถึง ไจแอนท และโฮเทล (รวมเรียกวา “กลุมผู
ซื้อ”) ไดเขาทําสัญญา Shareholders Agreement กับนายพงษพันธ สัมภว
คุปต นายสุรเดช นฤหลา และผูจะขายหลายราย (รวมเรียกวา “กลุมผูถือ
หุน”) โดยนายพงษพันธ สัมภวคุปต และนายสุรเดช นฤหลา เปนผูรับมอบ
อํานาจและลงนามในสัญญา 

 วันที่ทําสัญญา : 26 เมษายน 2549 ตามที่ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2549 
 เง่ือนไขสําคัญของสัญญา :   

 กลุมผูถือหุนตกลงที่จะคงสัดสวนการถือหุนในกิจการรอยละ 25.00 ของ
จํานวนหุนที่ออกแลวทั้งหมดของกิจการเปนระยะเวลา 3 ปนับจากวันที่ 30 
มิถุนายน 2549  
 กลุมผูถือหุนไดรับสิทธิในการซื้อหุนที่ไดมาจากการทําคําเสนอซื้อนี้ภายใน

ระยะเวลา 7 วันหลังจากการทําคําเสนอซื้อในครั้งนี้ส้ินสุดลงในราคาเดียว
กับที่ตกลงขายใหกับผูจะซื้อใน Share Purchase Agreement อยางไรก็
ตามแมกลุมผูถือหุนจะไดซื้อหุนดังกลาวแตสัดสวนการถือหุนในกิจการของ
กลุมผูซื้อจะไมลดลงต่ํากวารอยละ 50.10 ของจํานวนหุนที่ออกแลวทั้งหมด
ของกิจการ 
 คณะกรรมการของ GRAND จะแตงตั้งคณะกรรมการบริหารทั้งหมด 5 

ทาน โดย 3 ทานจะเปนตัวแทนจากผูทําคําเสนอซื้อ และอีก 2 ทานคือนาย
พงษพันธ สัมภวคุปต และนายอมรินทร นฤหลา 

 
4.2. การถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมโดยผูทําคําเสนอซื้อหรือผูมีอํานาจกระทําการผูกพันผูทําคําเสนอ

ซื้อในกิจการ หรือผูถือหุนรายใหญของกิจการ 
(1) การถือหุนในกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 ไจแอนทถือหุนของกิจการจํานวน 538,683,193 หุน 

คิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 43.05 ของหุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของกิจการ และ 
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โฮเทลถือหุนของกิจการจํานวน 88,168,007 หุน คิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 7.05 ของหุนที่ออก
และเรียกชําระแลวทั้งหมดของกิจการ 

 

(2) การถือหุนในผูถือหุนรายใหญของกิจการ 
-ไมมี – 
 

4.3. การถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมโดยกิจการ ผูถือหุนใหญ หรือกรรมการของกิจการในผูทําคํา
เสนอซื้อ 
-ไมมี - 
 

4.4. ความสัมพันธอ่ืนๆ 
4.4.1. การทํารายการระหวางกัน 

ผูทําคําเสนอซื้อไมมีการทํารายการระหวางกันกับกิจการ 
 

4.4.2. การมีกรรมการรวมกัน 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 GRAND ไจแอนท และ โฮเทล มีกรรมการรวมกันดังนี้ 

ชื่อ ตําแหนงใน GRAND ตําแหนงในไจแอนท ตําแหนงในโฮเทล 
1. นายคีธ กรีนโกรฟ กรรมการและกรรมการ

บริหาร 
กรรมการ กรรมการ 

2. นายเคนเนท เบอรด กรรมการและกรรมการ
บริหาร 

กรรมการ กรรมการ 

 

5. ขอมูลอื่นท่ีเกี่ยวของตอการตัดสินใจของผูถือหลักทรัพย 
5.1. หลักทรัพยที่ถืออยูกอนทําคําเสนอซื้อ และหลักทรัพยที่จะไดมาในอนาคตตามขอตกลงอื่นใด (ขอมูล ณ 

วันที่ย่ืนคําเสนอซื้อ) 
5.1.1. หุนสามัญ 

ชื่อ ประเภทหุน จํานวนหุน 

รอยละเมื่อ
เทียบกับ

จํานวนหุนท่ี
ออกและชําระ
แลวท้ังหมด
ของกิจการ 

รอยละเมื่อ
เทียบกับสิทธิ
ออกเสียงทั้ง
หมดของ 
กิจการ 

I. ผูทําคําเสนอซื้อ  
1. ไจแอนท มอริเชียส โฮลดิ้งส 
2. บริษัท โฮเทล แอนด พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอป
เมนท 

 
สามัญ 
สามัญ 

 
538,683,193 
88,168,007 

 
43.05 
7.05 

 
43.05 
7.05 

II. บุคคลกลุมเดียวกับผูทําคําเสนอซื้อ - - - - 
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II     
IV. ขอตกลงอื่นที่จะทําใหบุคคลตาม I ถึง III ไดหุน

เพิ่มข้ึน  
- - - - 

 รวม 626,851,200 50.10 50.10 
หมายเหตุ:  ผูถือหุนทุกรายของไจแอนทเปนกองทุนซ่ึงอยูภายใตการบริหารจัดการของนิติบุคคลที่ LBHI มีอํานาจควบคุมทั้งทางตรง

และทางออม ทั้งน้ีโฮเทลเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติของหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) ของไจแอนท 
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5.1.2. หลักทรัพยแปลงสภาพอื่นๆ 
-ไมมี- 
 

5.1.3. อ่ืนๆ 
-ไมมี- 
 

5.2. แหลงเงินทุนที่ผูทําคําเสนอซื้อใชในการเสนอซื้อหลักทรัพย 
ในกรณีที่ผูถือหุนที่เหลือทั้งหมดของกิจการตอบรับคําเสนอซื้อเต็มตามจํานวนที่เสนอซื้อ ผูทําคําเสนอซื้อ
จะตองมีเงินทุนจํานวน 3,028,091,680 บาท (สามพันยี่สิบแปดลานเกาหมื่นหนึ่งพันหกรอยแปดสิบบาท
ถวน) โดยแหลงเงินทุนที่ใชในการทําคําเสนอซื้อครั้งนี้ ไดรับการสนับสนุนจากผูถือหุนทางตรงและทาง
ออมของผูทําคําเสนอซื้อ โดยผูถือหุนทางตรงและทางออมของผูทําคําเสนอซื้อดังกลาวเปนกองทุนซึ่งอยู
ภายใตการบริหารจัดการของนิติบุคคลที่ Lehman Brothers Holdings Inc. (“LBHI”) มีอํานาจควบคุมทั้ง
ทางตรง และทางออม  
 
BLS ในฐานะผูจัดเตรียมคําเสนอซื้อ ไดพิจารณาฐานะการเงินของผูถือหุนทางตรงและทางออมของผูทํา
คําเสนอซื้อจากงบการเงินลาสุดแลว รับรองวาผูทําคําเสนอซื้อมีแหลงเงินทุนเพียงพอสําหรับการทําคํา
เสนอซื้อครั้งนี้ 
 

5.3. แผนการขายหุนของกิจการ 
ภายใตสถานการณปจจุบัน และวรรคสองขางลางนี้ผูทําคําเสนอซื้ออาจจะขายหรือโอนหุนของกิจการที่ถือ
อยูกอนการทําคําเสนอซื้อ และจะไดมาจากการทําคําเสนอซื้อใหแกบุคคลภายนอกในจํานวนที่มีนัยสําคัญ
หากการขายหรือการโอนหุนดังกลาวเปนประโยชนตอผูทําคําเสนอซื้อ  
 
อยางไรก็ดี ตามสัญญา Shareholders Agreement ที่ทําขึ้นระหวาง กลุมผูซื้อ กับกลุมผูถือหุนดังที่ไดสรุป
ไวในขอ 4.1 ของสวนที่ 2 นั้น กลุมผูถือหุนไดรับสิทธิที่จะซื้อหุนที่ไดมาจากการทําคําเสนอซื้อนี้ ภายใน
ระยะเวลา 7 วันหลังจากการทําคําเสนอซื้อในครั้งนี้ส้ินสุดลง อยางไรก็ตามแมกลุมผูถือหุนจะไดซื้อหุนดัง
กลาวแตสัดสวนการถือหุนในกิจการของ กลุมผูซื้อ จะไมลดลงต่ํากวารอยละ 50.10 ของจํานวนหุนที่ออก
แลวทั้งหมดของกิจการ ทั้งนี้ไจแอนทจะถือหุนสามัญในสัดสวนไมเกินรอยละ 49.00 ของหุนที่ออกและ
เรียกชําระแลวทั้งหมดของกิจการ (สัดสวนการถือหุนสูงสุดของบุคคลตางดาว) เพ่ือใหเปนไปตามและไม
ขัดตอกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนตางดาวที่เกี่ยวของ  
 

5.4. ขอมูลจําเปนอื่นๆ  
เง่ือนไขที่กลุมผูถือหุนไดรับสิทธิในการซื้อหุนที่ไดมาจากการทําคําเสนอซื้อนี้ภายในระยะเวลา 7 วันหลัง
จากการทําคําเสนอซื้อในครั้งนี้ส้ินสุดลงเปนหนึ่งใน เง่ือนไขใน Shareholders Agreement ซึ่งไดลงนาม
กอนวันที่ผูทําคําเสนอซื้อไดซื้อหุนเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2549 
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สวนที่ 3 
รายละเอียดของกิจการ 

 
1. ขอมูลเกี่ยวกับกิจการ 

1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป 
บริษัท แกรนด แอสเสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ประกอบธุรกิจดานโรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย ในสวนธุรกิจโรงแรมน้ัน ปจจุบันกิจ
การดําเนินธุรกิจโรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด สุขุมวิท ซึ่งเปนโรงแรมระดับ 5 ดาวภายใตแบรนด 
“Westin” และกิจการไดวางแผนจะเปดโรงแรมเพิ่มขึ้นในกรุงเทพฯ ไดแก โรงแรมคราวน พลาซา สุขุมวิท 
ที่ปากซอยสุขุมวิท 27 โรงแรมเดอะรีเจนท แบงคอก ที่ปากซอยสุขุมวิท 13 และวางแผนเปดโรงแรมใน
สถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ไดแก โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอรท ต้ังอยูริมหาดหัวหิน 
และโรงแรมเลอ เมอริเดียน พัทยา ต้ังอยูริมหาดจอมเทียน ทั้งนี้โครงการตางๆ ขางตนอยูระหวางกอสราง 
โดยโครงการคราวน พลาซา สุขุมวิท คาดวาจะเปดใหบริการประมาณตนป 2550 โครงการโรงแรม  เดอะ 
รีเจนท แบงคอก คาดวาจะเปดใหบริการประมาณตนป 2551 สวนโรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอรท และ 
โรงแรม เลอ เมอริเดียน พัทยา คาดวาจะเปดใหบริการกลางป 2549  และกลางป 2550 ตามลําดับ 
 
ในดานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย กิจการมีนโยบายลงทนุในโครงการที่มีทําเลที่ดี การเดินทางสะดวก ณ 
ปจจุบันกิจการมีโครงการ 4 โครงการที่กําลังพัฒนา และเริ่มทยอยโอนใหกับลูกคาไดแก โครงการหัวหิน 
บลู ลากูน รีสอรทซึ่งเปนอาคาชุดพักอาศัย และบานพักตากอากาศคาดวาจะแลวเสร็จในชวงตนป 2549  
โครงการเดอะ เทรนดี้ ซึ่งมีอาคารชุดพักอาศัย สํานักงาน และช็อปปงพลาซา ต้ังอยู 70 เมตร จากปาก
ซอยสุขุมวิท 13 คาดวาจะแลวเสร็จในชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2549 โครงการเดอะ รีเจนท เรสซิเดนซ ซึ่ง
ต้ังอยูบริเวณซอยสุขุมวิท 13 คาดวาจะแลวเสร็จภายในปลายป 2550 และโครงการเดอะเซลล พัทยา คาด
วาจะแลวเสร็จประมาณกลางป 2551  
 ท่ีมา:   แบบรายงานประจําป 2548 (แบบ 56-1) ของบริษัท 

 
1.2 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการยอนหลัง 3 ป ต้ังแตป 2546 ถึงป 2548 และงวด 3 เดือน
แรกของป 2549 สามารถสรุปไดดังนี้ 
 



แบบ 247-4

 

   
 หนาที่ 16  

 

สรุปงบการเงิน (หนวย: พันบาท) 

 2546 
(ตรวจสอบ) 

2547 
(ตรวจสอบ) 

2548 
(ตรวจสอบ) 

งวด 3 เดือนแรก  
ป 2549  

(สอบทาน) 
สินทรัพยรวม  3,987,636   6,895,071   8,253,198  8,564,853  
หน้ีสินรวม   2,381,861    4,631,352     5,757,297  5,835,587  
ทุนที่ออกเรียกชําระแลว       450,800  600,800  901,200  1,001,200 
สวนของผูถือหุน     1,605,775      2,263,719      2,495,901  2,729,266  
รายไดรวม     388,707        893,905      1,696,496  737,069  
คาใชจายรวม 332,273  666,242  1,526,689 701,225  
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ  (26,471)  130,148  47,344 1,861  
กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน 
(บาท) ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 

(0.06) 0.22  0.07  0.002  

เงินปนผลตอหุน (บาท) - - - - 
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)* 3.56  3.77  2.77  2.73  

ที่มา:    งบการเงินของบริษัท  
* มูลคาตามบัญชีตอหุน BLSคํานวนจากสวนของผูถือหุนหารดวยจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลว ผูลงทุน
สามารถดูงบการเงินและงบการเงินรวมของกิจการไดจาก Website ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (www.sec.or.th) หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  (www.set.or.th)  

 
1.3 โครงสรางผูถือหุนของกิจการ 

1) รายชื่อผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรกตามรายชื่อในทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2549 
ชื่อ จํานวนหุน รอยละ 

1. นายพงษพันธ สัมภวคุปต* 222,360,000 22.21 
2. นายโฟรเด ไทเกน 100,000,000 9.99 
3. นายสุรเดช นฤหลา* 91,709,550 9.16 
4. นางพวงจันทร สัมภวคุปต* 58,800,000 5.87 
5. QUAM SECURITIES NOMINEE (SINGAPORE) PTE LTD. 49,817,294 4.98 
6. นายโอเลย ไทเกน 32,000,000 3.20 
7. นางสาววรินทร บูลกุล 29,599,988 2.96 
8. นายวรินทร นฤหลา* 25,449,150 2.54 
9. นายอมรินทร นฤหลา* 24,000,000 2.40 
10. นายสุรินทร นฤหลา 24,000,000 2.40 

รวม 657,735,982 65.71 
ที่มา:   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  (www.set.or.th) 
หมายเหตุ: ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 GIANT และ HOTEL เปนผูถือหุนใหญในกิจการ โดยถือรวมกันรอยละ 50.10 ของ  

 หุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของกิจการ (1,251,200,000 หุน) 
 * ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 นายพงษพันธ สัมภวคุปตขายหุนใหกับผูทําคําเสนอซื้อ 42,936,005 หุน         
 นายสุรเดช นฤหลาขายหุนใหกับผูทําคําเสนอซื้อ 25,387,827 หุน นางพวงจันทร สัมภวคุปตขายหุนใหกับผูทํา  
 คําเสนอซื้อ 44,842,500 หุน นายวรินทร นฤหลาขายหุนใหกับผูทําคําเสนอซ้ือ 6,380,610 หุน และนาย 
 อมรินทร นฤหลาขายหุนใหกับผูทําคําเสนอซื้อ 8,000,000 หุน นอกจากนี้ผูทําคําเสนอซื้อยังไดซ้ือหุนของกิจ  
 การจาก นายอนันตธรณ ประสิทธิสกุล จํานวน 3,135,000 หุน นางมณฑิรา นฤหลา จํานวน 10,000,000 หุน   
 นางอมรรัตน นฤหลา จํานวน 15,500,000 หุน นายนรินทร นฤหลา จํานวน 18,989,185 หุน นางรวิศรา นฤ  
 หลา จํานวน 15,500,000 หุน นางอินทราณี นฤหลา จํานวน 10,000,000 หุน และนางสุนิตา นฤหลา จํานวน  
 3,628,885 หุน ณ วันดังกลาว 
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2) โครงสรางผูถือหุนที่คาดวาจะเปนภายหลังการทําคําเสนอซื้อ 
ภายหลังจากการทําคําเสนอซื้อ หากมีผูถือหุนมาเสนอขายหุนทุกรายผูทําคําเสนอซื้อจะถือหุนทั้ง
หมดในกิจการ  อยางไรก็ตามจากเงื่อนไขสําคัญของ Shareholders Agreement (ดังสรุปในขอ 4.1 
สวนที่ 2) กลุมผูถือหุนไดรับสิทธิที่จะซื้อหุนที่ไดมาจากการทําคําเสนอซ้ือนี้ภายในระยะเวลา 7 วัน
หลังจากการทําคําเสนอซื้อในครั้งนี้ส้ินสุดลง อยางไรก็ตามแมกลุมผูถือหุนจะไดซื้อหุนดังกลาวแต
สัดสวนการถือหุนในกิจการของ กลุมผูซื้อจะไมลดลงต่ํากวารอยละ 50.10 ของจํานวนหุนที่ออก
แลวทั้งหมดของกิจการ นอกจากนี้กลุมผูถือหุนตกลงที่จะคงสัดสวนการถือหุนในกิจการรอยละ 
25.00 ของจํานวนหุนที่ออกแลวทั้งหมดของกิจการเปนระยะเวลา 3 ปนับจากวันที่ 30 มิถุนายน 
2549 
 

รายชื่อคณะกรรมการของกิจการ 
รายชื่อคณะกรรมการของกิจการตามทะเบียนคณะกรรมการลาสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 (ภายหลัง
การเขาทําสัญญา Share Purchase Agreement และ Shareholders Agreement) 

ชื่อ ตําแหนง 
1. นายพงษพันธ สัมภวคุปต ประธานกรรมการและ 

กรรมการบริหาร 
2. นายอมรินทร นฤหลา กรรมการและกรรมการบริหาร 
3. นายเฮนดริค หลุยส แวน คู เลน* กรรมการและกรรมการบริหาร 
4. นายคีธ กรีนโกรฟ* กรรมการและกรรมการบริหาร 
5. นายเคนเนธ เบอรด* กรรมการบริหาร 
6. นายปงหวู เซ่ีย* กรรมการ 
7. นายเจสัน ดันน* กรรมการ 
8. นายดักลาส มอสส* กรรมการ 
9. นายมารค นิวแมน* กรรมการ 
10. นายสุรเดช นฤหลา กรรมการ 
11. นายอมฤทธิ์ ปนศิริ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
12. นายอภินันท ณ ระนอง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
13. นายชลิต สถิตยทอง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  (www.set.or.th) 
        * เปนตัวแทนจากผูทําคําเสนอซ้ือ 

 
รายชื่อคณะกรรมการของกิจการที่คาดวาจะเปนภายหลังการทําคําเสนอซื้อ จะยังคงเปนเหมือนรายชื่อ
คณะกรรมการของกิจการกอนการทําคําเสนอซื้อ 
 
อยางไรก็ตาม สัดสวนของคณะกรรมการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามโครงสรางการถือหุน นอกเหนือจาก
นี้ หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ เชน การลาออกหรือการครบกําหนดตามวาระการดํารงตําแหนง เปนตน ผู
ทําคําเสนอซื้อจะพิจารณาดําเนินการแตงตั้งตามความเหมาะสม เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของกิจการ 
และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวของ และ/หรือ ตามมติประชุมผูถือหุน 
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1.4 ราคาสูงสุดและต่ําสุดของหุนของกิจการแตละไตรมาสในชวง 3 ปที่ผานมา 
ราคาหุน (บาทตอหุน) ป ไตรมาส 

ตํ่าสุด สูงสุด 
2549 1 1.61 3.22 

 2 3.02 4.82 
2548 1 2.10 2.80 

 2 2.10 2.46 
 3 1.56 2.14 
 4 1.42 1.80 

2547 1 2.98 5.65 
 2 1.92 3.20 
 3 2.00 2.80 
 4 1.96 2.48 

หมายเหตุ: กิจการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2547 
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย 

 
2. แผนการดําเนินงานภายหลังการเขาครอบงํากิจการ 

2.1 สถานภาพของกิจการ  
ผูทําคําเสนอซื้อไมมีแผนท่ีจะเพิกถอนหลักทรัพยของกิจการออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย ยกเวนกรณีมีเหตุใหกิจการไมสามารถดํารงสภาพการเปนบริษัทจดทะเบียนตามหลัก
เกณฑของตลาดหลักทรัพยได หรือคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรที่จะเสนอใหเพิกถอนหลักทรัพยของ
กิจการออกจากการเปนหลักทรัพยจะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
 

2.2 นโยบายและแผนการบริหารของกิจการ 
ผูทําคําเสนอซื้อไมมีแผนที่จะเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญในนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของกิจ
การ หรือแผนการจําหนายทรัพยสินหลักของกิจการ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการ
ประกอบธุรกิจในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอซื้อ อยางไรก็ตามผูทําคําเสนอ
ซื้ออาจปรับโครงสรางองคกร การบริหาร โครงสรางทางการเงิน แผนการลงทุน และนโยบายการจายปน
ผล เพ่ือใหมีความเหมาะสมในอนาคต ทั้งนี้จะไมใหสงผลกระทบที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจโดยปกติ 
 

2.3 รายการระหวางกัน 
ปจจุบันผูทําคําเสนอซื้อ ไมมีการทํารายการระหวางกันรวมถึงไมมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ (ดังที่ได
ระบุไวในสวนที่ 2 ขอ 4.4.1) ทั้งนี้ภายหลังการทําคําเสนอซื้อ หากมีรายการระหวางกันอันอาจเกิดขึ้นได
ในอนาคต กิจการจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับของกิจการและประกาศหรือขอบังคับของตลาดหลัก
ทรัพยที่เกี่ยวของ 
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สวนที่ 4 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําเสนอซื้อหุนสามัญ 

 
1. วิธีตอบรับคําเสนอซื้อ 

ผูถือหุนซึ่งประสงคจะเสนอขายหุนสามัญของกิจการที่ถืออยูไมวาทั้งหมดหรือบางสวนจะตองปฏิบัติตามขั้นตอน
ดังตอไปนี้ 
1.1 กรอกขอความในแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย ตามท่ีแนบมาพรอมคําเสนอซื้อหลักทรัพยนี้ใหถูก 

ตองครบถวน และชัดเจน ทั้ง 2 สวนพรอมลงลายมือช่ือผูเสนอขายตามเอกสารแนบ 2 (ก) สําหรับหุน
สามัญ และตามเอกสารแนบ 2 (ข) สําหรับ NVDR  

 
1.2 แนบเอกสารประกอบการเสนอขาย ดังตอไปนี้ 

1.2.1 กรณีท่ีเปนใบหุน ใหลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุนเพ่ือการโอนในชอง “ลงลายมือชื่อผูโอน” ใน 
ดานหลังของใบหุนทุกใบ พรอมแนบเอกสารหลักฐานของผูโอนจํานวน 2 ชุด ตามที่ระบุในขอ 
1.2.3 ตามแตกรณี ผูแสดงเจตนาขายตองยื่นใบหุนแกตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ณ สถาน
ที่ทําการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ในกรณีใบหุนสูญหาย ผูแสดงเจตนาขายจะตองติด
ตอกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) เพ่ือให
ศูนยรับฝากหลักทรัพยดําเนินการออกใบหุนใหมเพ่ือนําใบหุนที่ออกใหมมาเสนอขายผานตัว
แทนในการรับซื้อหลักทรัพย แตเนื่องจากขั้นตอนการออกใบหุนใหมตองใชระยะเวลาประมาณ
สองสัปดาห ดังนั้น ผูแสดงเจตนาขายจึงควรติดตอกับศูนยรับฝากหลักทรัพยเพ่ือขอดําเนินการ
ออกใบหุนใหมลวงหนากอนส้ินสุดระยะเวลารับซื้อ 

 
1.2.2 กรณีท่ีฝากหุนไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝาก

หลักทรัพย”)  ใหติดตอกับบริษัทหลักทรัพยที่ผูเสนอขายมีหุนที่จะเสนอขายฝากอยู พรอมกับ
แนบเอกสารหลักฐานของผูตอบรับคําเสนอซื้อจํานวน 1 ชุด ตามที่ไดระบุไวในขอ 1.2.3 ตามแต
กรณี เพ่ือทําการโอนหุนสามัญเขาบัญชีดังนี้ 
• สําหรับผูถือหุนสัญชาติไทย (Local Securities) 
 ชื่อบัญชี   บมจ. หลักทรัพยบัวหลวง  
 เลขท่ีบัญชี  224-030003-4 

• สําหรับผูถือหุนสัญชาติตางชาติ (Foreign Shareholder) และ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในผล
ประโยชนในหลักทรัพยอางอิงไทย (NVDR) 

 ชื่อบัญชี   บมจ. หลักทรัพยบัวหลวง 
 เลขท่ีบัญชี  224-930002-3 
 

1.2.3 กรณีผูแสดงเจตนาขายเปน 
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ในกรณีที่บัตรขา
ราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไมมีเลขประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียน 
บานดวย) ที่ยังไมหมดอายุพรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกแผนโดยลายเซ็นตอง
เหมือนกับที่ลงลายมือชื่อสลักหลังในใบหุน 
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บุคคลธรรมดาที่ไมไดมีสัญชาติไทย: 
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

 
นิติบุคคลสัญชาติไทย: 
• สําเนาหนังสือรับรองที่ออกและรับรองโดยกระทรวงพาณิชยที่มีอายุไมเกิน 1 ปกอนวันสุด  

ทายของระยะเวลารับซื้อพรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และ 

• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของกรรมการผูมี
อํานาจลงนาม (ในกรณีที่บัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไมมีเลขประจําตัว
ประชาชนใหแนบสําเนาทะเบียนบานดวย) ที่ยังไมหมดอายุ กรณีกรรมการผูมีอํานาจลง
นามเปนชาวตางประเทศใหใชสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผูมี 
อํานาจลงนามที่ไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาหนังสือรับรองขางตนซึ่งลงลายมือชื่อรับรอง 
สําเนาถูกตองแลว 

 
นิติบุคคลสัญชาติตางดาว: 
• สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ และหนังสือรับรองของบริษัทที่มี

อายุไมเกิน 1 ป กอนวันสุดทายของระยะเวลารับซื้อ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูก   
ตองโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น 

• สําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผูมีอํานาจลงนามที่ไดรับรองสําเนาหนังสือขางตน ซึ่งลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว 
 
สําเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองลายมือ
ชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุล
ไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ป
กอนวันสุดทายของระยะเวลารับซื้อ 

 
นิติบุคคลตางประเทศที่ไมไดประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยูในประเทศ
ท่ีไมมีอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศไทย: 
ผูเสนอขายตองกรอกรายละเอียดของตนทุนของหลักทรัพยที่นํามาเสนอขายใน “แบบแจงตนทุน
ของหลักทรัพยที่นํามาเสนอขาย” พรอมทั้งแนบหลักฐานแสดงราคาตนทุนดังกลาวเพ่ือใชในการ
หักภาษี ณ ที่จาย ซึ่งคิดเปนรอยละ 15 ของผลตางระหวางราคาที่เสนอซื้อและตนทุนบัญชีตาม
เอกสารแนบ 3 (ก) สําหรับหุนสามัญ และ เอกสารแนบ 3 (ข) สําหรับ NVDR ทั้งนี้หากผูเสนอ
ขายมิไดระบุราคาตนทุนของหุนสามัญ หรือมิไดแนบหลักฐานแสดงราคาตนทุนดังกลาวตัวแทน
ในการรับซื้อหลักทรัพยจะทําการหักภาษี ณ ที่จายโดยคํานวณภาษีจากจํานวนเงินคาขาย 
หลักทรัพยทั้งจํานวนที่ผูเสนอขายจะไดรับ 
 

1.2.4 กรณีที่ผูเสนอขายไมสามารถมายื่นแบบตอบรับคําเสนอซื้อหุนสามัญดวยตนเองตองมีหนังสือ
มอบ อํานาจตามเอกสารแนบ 4 (ก) สําหรับหุนสามัญ และเอกสารแนบ 4 (ข) สําหรับ NVDR ซึ่ง
ติดอากรแสตมป 30 บาทพรอมหลักฐานของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจตามที่ระบุในขอ 
1.2.3 ตามแตกรณี 
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1.2.5 เอกสารอื่นใดตามแตตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะรองขอ หากมีขอสงสัยประการใดเกี่ยวกับ
วิธีตอบรับคําเสนอซื้อกรุณาติดตอ 

 
คุณไตรนพ กําเนิดกาญจน หรือ 
คุณสมพร สิทธิเดช 
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
ฝายปฏิบัติการ 
ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ  
191 ถนนสีลม บางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท: 0-2231-3777 ตอ 3151 หรือ 3153 
โทรสาร: 0-2266-6967 

 
1.3 การยื่นแบบตอบรับคําเสนอซื้อหุนสามัญ 

1.3.1 กรณีที่เปนใบหุนใหผูแสดงเจตนาขายหรือผูรับมอบอํานาจยื่นแบบตอบรับคําเสนอซื้อหุนสามัญ 
(เอกสารแนบ 2 (ก)) ซึ่งกรอกขอความ อยางครบถวนพรอมเอกสารแนบตามที่ระบุขางตนดวย
ตนเอง ณ สถานที่ทําการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยภายในวันทําการ ต้ังแตวันที่ 13 
กรกฎาคม 2549 จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2549 เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ตามที่อยู ในขอ 
1.2.5 ดานบน 
ท้ังน้ีตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะไมรับการยื่นแบบตอบรับคําเสนอซื้อทาง 
ไปรษณีย 
 

1.3.2 กรณีไรใบหุน (Scripless) ในกรณีที่ผูเสนอขายมีหุนฝากไวที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยผานบริษัท
หลักทรัพยที่เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่ผูเสนอขายเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยไวนั้น ให
ติดตอบริษัทหลักทรัพยนั้นซึ่งจะเปนผู ใหบริการรวบรวมและนําสงแบบตอบรับคําเสนอซื้อ 
หุนสามัญ (เอกสารแนบ 2 (ก)) โดยผูเสนอขายสามารถสงแบบตอบรับคําเสนอซื้อหุ นสามัญ   
พรอมเอกสารประกอบไดที่บริษัทหลักทรัพยดังกลาว ต้ังแตวันที่ 13 กรกฎาคม 2549 จนถึงวันที่ 
17 สิงหาคม 2549 เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ตามที่อยูดานบน 

 
1.3.3 กรณี NVDR จะตองยื่นแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยตามเอกสารแนบ 2 (ข) ภายในวันที่ 

15 สิงหาคม 2549 (หรือสองวันทําการกอนวันสุดทายของระยะเวลารับซื้อ) เนื่องจากตัวแทนรับ
ซื้อหลักทรัพยจะตองใชระยะเวลาในวันสุดทายของชวงเวลาการทําคําเสนอซื้อในการยุติการดํา
เนินการโอนหุนสามัญของกิจการกับ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 

 
1.4 ในกรณีที่ผูเสนอขายมีหุนสามัญที่ตองการเสนอขายติดจํานําหรือภาระผูกพัน ผูเสนอขายตองดําเนินการ

เพิกถอนจํานําหรือภาระผูกพัน โดยติดตอบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือดําเนิน
การปลดจํานํากอนที่จะดําเนินการตอบรับคําเสนอซื้อตามขอ 1.1 ถึง 1.3 

 
2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย 

ผูทําคําเสนอซื้อจะรับซื้อหุนสามัญทั้งหมดของกิจการที่มีผูเสนอขายภายใตคําเสนอซื้อครั้งนี้ยกเวนในกรณีที่ผูทําคํา
เสนอซื้อยกเลิกคําเสนอซื้อตามเงื่อนไขในการยกเลิกคําเสนอซื้อ ที่ระบุไวในสวนที่ 1 ขอ 9  
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3. วิธีการชําระราคา 
เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยไดรับแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยพรอมเอกสารแนบที่จําเปนตามขอ 1.2 
รวมท้ังไดรับเอกสารยืนยันการโอนหุนเขาบัญชีครบถวนถูกตองเรียบรอย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะชําระคา
หุนแกผูแสดงเจตนาขายตามที่ไดแจงความจํานงไวในแบบตอบรับคําเสนอซ้ือ ดังนี้ 
 
3.1  โดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชีอัตโนมัติโดยผานสื่ออิเลคโทรนิคส (Auto Transfer System) ของ

ธนาคาร 
ผูเสนอขายจะไดรับการชําระราคาโดยการโอนเงินเขาบัญชีผานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“BBL”) 
โดย 

 
บัญชีที่รับโอนเงินจะตองเปนบัญชีออมทรัพย หรือกระแสรายวันที่เปดกับ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) (“BBL”) และ รายชื่อบัญชีผูรับโอนจะตองเปนรายชื่อเดียวกับผูแสดงเจตนาขายตามที่ไดระบุใน
ใบตอบรับคําเสนอขาย เทานั้น ทั้งนี้ผู แสดงเจตนาขายจะไดรับการโอนเงินเขาบัญชีในวันที่ 22 สิงหาคม 
2549 ต้ังแตเวลา 10:30 น. เปนตนไป 

 
3.2 โดยการรับเปนเช็ค 

ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะจายเปนเช็คของธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 
ซึ่งในกรณีที่ผูแสดงเจตนาขายอยูในตางจังหวัดจะตองใชเวลาประมาณ 15 วัน ในการเรียกเก็บเงินตาม
เชค็ โดยผูแสดงเจตนาการขายสามารถเลือกวิธีการรับเช็คได 2 วิธี ไดแก 

 
3.2.1 มารับเช็คดวยตนเอง 

ผูแสดงเจตนาขายสามารถมารับเช็คชําระคาหลักทรัพยซึ่งเปนเช็คขีดครอมส่ังจายผูแสดงเจตนา
ขาย ณ สถานที่ทําการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ต้ังแตวันที่ 22 สิงหาคม 2549 ต้ังแต
เวลา 10:30 น. เปนตนไป เฉพาะวันทําการ และเวลาทําการ 9:00 – 16:00 น. เปนตนไปตาม 
ที่อยูดานลาง 

 
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ  
191 ถนนสีลม บางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท: 0-2231-3777 ตอ 3151 หรือ 3153 
โทรสาร: 0-2266-6967 
ติดตอ คุณไตรนพ กําเนิดกาญจน หรือ คุณสมพร สิทธิเดช 

 
ในกรณีที่ผูแสดงเจตนาขายมีความประสงคใหบุคคลอื่นมารับเช็คชําระคาหลักทรัพย ผูแสดง
เจตนาขายจะตองมอบอํานาจใหบุคคลดังกลาวเปนผูดําเนินการแทน โดยจะตองสงมอบหนังสือ
มอบอํานาจ พรอมปดอากรแสตมป 30 บาทและหลักฐานของผูรับมอบอํานาจตามที่ระบุในขอ 
1.2.3 ในวันที่มารับเช็คจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยในกรณีที่ผูแสดงเจตนาขายไมมารับ
เช็คคาหลักทรัพยภายใน 14 วันทําการหลังจากวันชําระคาหลักทรัพย หรือวันที่ 11 กันยายน 
2549 ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะสงเช็คไปใหผูแสดงเจตนาขาย ตามที่อยูที่ระบุไวในแบบ
ตอบรับคําเสนอซื้อ โดยจดหมายลงทะเบียนภายใน 15 วันทําการหลังจากวันชําระคาหลักทรัพย 
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3.2.2 ใหจัดสงเช็คทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในแบบตอบรับคําเสนอซื้อ 
หากผูแสดงเจตนาขายตองการเลือกวิธีการรับชําระราคาเปนการจัดสงเช็คทางไปรษณียลง
ทะเบียนตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะทําการจัดสงเช็คทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่
ระบุไวในแบบตอบรับคําเสนอซ้ือ ทั้งนี้ ผูแสดงเจตนาขาย อาจไดรับเช็คคาหุนชากวาวันทําการที่ 
3 ถัดจากวันสุดทายของระยะเวลารับซื้อ หรือวันที่ 22 สิงหาคม 2549 

 
หมายเหตุ : ในกรณีที่เสนอขายหุนดวยใบหุน ผูทําคําเสนอซื้อ หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะชําระเงินคา
หลักทรัพยใหกับผูแสดงเจตนาขายก็ตอเมื่อใบหุนนั้นไดผานการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนยรับฝากหลักทรัพย
เปนที่เรียบรอยแลว หากใบหุนนั้นไดรับการปฏิเสธจากศูนยรับฝากหลักทรัพย ผูทําคําเสนอซื้อ หรือ ตัวแทนในการ
รับซื้อหลักทรัพยจะไมชําระเงินคาหลักทรัพย และผูแสดงเจตนาขายจะไดรับการแจงใหมารับเอกสารทั้งหมดคืนจาก
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยตามที่อยูที่ระบุไวขางตน 
 

4. สิทธิของผูถือหลักทรัพยท่ีแสดงเจตนาขายไวแลว 
ผูทําคําเสนอซื้อจะชําระเงินคาหุนใหแกผูเสนอขายผานตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยในวันทําการที่สามถัดจากวัน
สุดทายของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 22 สิงหาคม 2549 
 
หากมีเหตุการณที่เกิดขึ้นซึ่งสงผลใหมีการเปล่ียนแปลงในราคาเสนอซื้อตามที่กําหนดไวในสวนที่ 1 ขอ 8  ผูทําคํา
เสนอซื้อจะดําเนินการดังนี้ 

(1) ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อลดลง ผูทําคําเสนอซื้อจะชําระราคาหลักทรัพยตามราคาที่ลดลงนั้นแกผู
แสดงเจตนาขายทุกราย เวนแตหลักทรัพยในจํานวนที่ผูถือหลักทรัพยไดแสดงเจตนาขายไวกอนวันที่ผูทําคํา
เสนอซื้อประกาศแกไขขอเสนอน้ันเปนเจตนาที่ไมสามารถยกเลิกได ผูทําคําเสนอซื้อจะชําระราคาหลักทรัพย
จํานวนดังกลาวตามราคาเสนอซื้อเดิมกอนการแกไข 

(2) ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อสูงขึ้น ผูทําคําเสนอซื้อจะชําระราคาหลักทรัพยตามราคาที่สูงขึ้นนั้นแกผู
แสดงเจตนาขายทุกราย 

 
5. เงื่อนไขการยกเลิกแสดงเจตนาขาย 

5.1 วันสุดทายที่ผูแสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได คือวันทําการที่ 20 ของระยะเวลารับ
ซื้อซึ่งตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม 2549 ระหวางเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. 

 
5.2 วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

5.2.1 กรอกขอความใน “แบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย” ตามเอกสารแนบ 5(ก) 
สําหรับหุนสามัญ และเอกสารแนบ 5 (ข) สําหรับ NVDR ใหถูกตองครบถวน และชัดเจนพรอม
ลงลายมือชื่อผูยกเลิกการเสนอขาย และ 

 
5.2.2 แนบเอกสารซึ่งประกอบดวย 

(1) หลักฐานการรับใบหุน/ใบโอนหุนผานศูนยรับฝากหลักทรัพย และแบบตอบรับคําเสนอซ้ือ
หุนสามัญ 

(2) กรณีที่ผูยกเลิกการเสนอขายเปนบุคคลธรรมดา (Individual) 
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•  สําหรับผูถือหุนสัญชาติไทย แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ 
หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองในกรณีที่ใช
บัตรขาราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจตองแนบสําเนาทะเบียนบานพรอมลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

•  สําหรับผูถือหุนที่ไมไดมีสัญชาติไทยแนบสําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง
พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

(3) กรณีที่ผูยกเลิกการเสนอขายเปนนิติบุคคล (Juristic Person) 
•  สําหรับนิติบุคคลในประเทศไทยแนบสําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชยที่

ออกใหไมเกิน 1 ปกอนวันสุดทายของระยะเวลารับซื้อ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสํา
เนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล 
(ถามี) พรอมแนบสําเนาหลักฐานตามขอ 5.2.2 (2) ของผูมีอํานาจลงนามพรอมลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

•  สําหรับนิติบุคคลตางประเทศแนบสําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหสนธิและหนังสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไมเกิน 1 ป กอนวันสุดทายของ
ระยะเวลารับซื้อพรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผู มีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และแนบสําเนาเอกสารตามขอ 5.2.2 (2) ของผู มีอํานาจลง
นามผูกพันนิติบุคคล พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง สําเนาเอกสาร
ประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดย
เจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุล
ไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดถูกจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไม
เกิน 1 ป กอนวันสุดทายของระยะเวลาเสนอซื้อ 

(4) ในกรณีที่ไมสามารถมาดวยตนเองตองมีหนังสือมอบอํานาจพรอมปดอากรแสตมป 30 
บาทตามเอกสารแนบ 6 และสําเนาหลักฐานตามขอ 5.2.2 (2) และขอ 5.2.2 (3) ของผู
มอบอํานาจตามแตกรณี และสําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจพรอมลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง 

 
5.2.3 ย่ืนแบบยกเลิกการตอบรับคําเสนอซื้อหุนสามัญ ซึ่งกรอกขอความอยางครบถวน พรอมเอกสาร

ประกอบการยกเลิกการเสนอขาย ตามที่ระบุในขอ 5.2.2 ที่สํานักงานของตัวแทนในการรับซื้อ    หลัก
ทรัพย ตามที่อยูที่ระบุไวในขอ 1.2.5 

 
5.2.4 เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยไดรับแบบยกเลิกการตอบรับคําเสนอซ้ือหุนสามัญ และเอกสาร

ประกอบตามขอ 5.2.2 ครบถวนถูกตองเรียบรอยแลวภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหตัวแทนในการรับ
ซื้อหลักทรัพย ดําเนินการดังนี้ 

• ในกรณีขอรับคืนเปนใบหุน ผูยกเลิกการเสนอขายจะตองกรอกรายละเอียด พรอมลงนามใน
แบบยกเลิกการตอบรับคําเสนอซื้อ และย่ืนพรอมสําเนาเอกสาร หลักฐานประกอบตามขอ 
5.2.2 ซึ่งตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะนําใบหุนคืนใหแกผูยกเลิกการเสนอขายหรือผูรับ
มอบอํานาจภายในวันทําการถัดไปนับจากวันที่ผูยกเลิกเสนอขาย หรือผูรับมอบอํานาจมา
ดําเนินการยกเลิกการเสนอขาย  
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• ในกรณีขอรับคืนผานศูนยรับฝากหลักทรัพย (เพ่ือนําฝากเขาบริษัทหลักทรัพยที่ผูยกเลิกการ
เสนอขายมีบัญชีอยู) ผูยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะตองจายคาธรรมเนียมการโอนรายการละ 
100 บาท โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะโอนหุนคืนผานศูนยรับฝากหลักทรัพยเขา 
บัญชีฝากหลักทรัพยตามที่ระบุไวในแบบยกเลิกการตอบรับคําเสนอซ้ือหุนสามัญ ภายในวันทํา
การถัดจากวันที่ผูยกเลิกการเสนอขาย หรือผูรับมอบอํานาจมาดําเนินการยกเลิกการเสนอขาย 

 
หมายเหต ุ : การรับหุนคืนเปนใบหุน หรือ การรับหุนคืนผานศูนยรับฝากหลักทรัพยดวยระบบ 
Scripless จะเปนไปตามลักษณะของหุน (ใบหุน/Scripless) ที่นํามาเสนอขาย ผูยกเลิกการเสนอ
ขายไมสามารถเปลี่ยนแปลงแบบการรับหุนคืนได 
 

6. การกําหนดราคาเสนอซื้อ 
6.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ 

ราคาเสนอซื้อที่ 4.85 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาเดียวกันกับราคาหุนสูงสุดของกิจการที่ผูทําคําเสนอซื้อไดมา
ในชวง 90 วันกอนยื่นคําเสนอซื้อตอสํานักงานตามหลักเกณฑในขอ 37 เรื่องราคาเสนอซื้อหลักทรัพยของ
ประกาศ กลต. ที่ 53/2545 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 
6.2 ราคาสูงสุดที่ผูทําคําเสนอขอหรือบุคคลตามมาตรา 258 ไดมาในระยะเวลา 90 วัน กอนยื่นคําเสนอซื้อตอ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
4.85 บาทตอหุน 
 

7. การไดหุนกอนการทําคําเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุนบางสวนตามหมวด 5 ของประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 53/2545) 
- ไมมี - 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
 
 

สําเนางบการเงินลาสุดของ Lehman Brothers Holdings Inc.  
และ บริษัท อารจีคิว (ประเทศไทย) จํากัด 
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R E P O R T  O F  I N D E P E N D E N T  R E G I S T E R E D  P U B L I C  A C C O U N T I N G  F I R M

R E P O R T  O F  I N D E P E N D E N T  R E G I S T E R E D  P U B L I C  A C C O U N T I N G  F I R M

T h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  a n d  S t o c k h o l d e r s  o f  L e h m a n  B r o t h e r s  H o l d i n g s  I n c .

We have audited the accompanying consolidated statement of financial condition of Lehman Brothers Holdings Inc. (the

“Company”) as of November 30, 2005 and 2004, and the related consolidated statements of income, changes in stockhold-

ers’ equity, and cash flows for each of the three years in the period ended November 30, 2005.These financial statements

are the responsibility of the Company’s management. Our responsibility is to express an opinion on these financial state-

ments based on our audits.

We conducted our audits in accordance with the standards of the Public Company Accounting Oversight Board

(United States).Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether

the financial statements are free of material misstatement.An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting

the amounts and disclosures in the financial statements.An audit also includes assessing the accounting principles used and

significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation.We believe that

our audits provide a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the consolidated financial

position of Lehman Brothers Holdings Inc. at November 30, 2005 and 2004, and the consolidated results of its operations and

its cash flows for each of the three years in the period ended November 30, 2005, in conformity with U.S. generally accepted

accounting principles.

We also have audited, in accordance with the standards of the Public Company Accounting Oversight Board (United

States), the effectiveness of Lehman Brothers Holdings Inc.’s internal control over financial reporting as of November 30, 2005,

based on criteria established in Internal Control–Integrated Framework issued by the Committee of Sponsoring Organizations of

the Treadway Commission and our report dated February 13, 2006 expressed an unqualified opinion thereon.

New York, New York

February 13, 2006
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C O N S O L I D A T E D  F I N A N C I A L  S T A T E M E N T S

C O N S O L I D A T E D  S T A T E M E N T  O F  I N C O M E

I N  M I L L I O N S , E X C E P T  P E R  S H A R E  DATA
Y E A R  E N D E D  N O V E M B E R  3 0 2005 2004 2003

REVENUES

Principal transactions $ 7,811 $ 5,699 $ 4,272

Investment banking 2,894 2,188 1,722

Commissions 1,728 1,537 1,210

Interest and dividends 19,043 11,032 9,942

Asset management and other 944 794 141

Total revenues 32,420 21,250 17,287

Interest expense 17,790 9,674 8,640

Net revenues 14,630 11,576 8,647

NON-INTEREST EXPENSES

Compensation and benefits 7,213 5,730 4,318

Technology and communications 834 764 598

Brokerage and clearance fees 503 453 367

Occupancy 490 421 319

Professional fees 282 252 158

Business development 234 211 149

Other 245 208 125

Real estate reconfiguration charge – 19 77

Total non-personnel expenses 2,588 2,328 1,793

Total non-interest expenses 9,801 8,058 6,111

Income before taxes and dividends on trust preferred securities 4,829 3,518 2,536

Provision for income taxes 1,569 1,125 765

Dividends on trust preferred securities – 24 72

Net income $ 3,260 $ 2,369 $ 1,699

Net income applicable to common stock $ 3,191 $ 2,297 $ 1,649

EARNINGS PER SHARE

Basic $ 11.47 $ 8.36 $ 6.71

Diluted $ 10.87 $ 7.90 $ 6.35

See Notes to Consolidated Financial Statements.
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C O N S O L I D A T E D  F I N A N C I A L  S T A T E M E N T S

C O N S O L I D A T E D  S T A T E M E N T  O F  F I N A N C I A L  C O N D I T I O N

I N  M I L L I O N S
N O V E M B E R  3 0 2005 2004

ASSETS

Cash and cash equivalents $ 4,900 $ 5,440

Cash and securities segregated and on deposit for regulatory and other purposes 5,744 4,085

Financial instruments and other inventory positions owned:

(includes $36,369 in 2005 and $27,418 in 2004 pledged as collateral) 177,438 144,468

Securities received as collateral 4,975 4,749

Collateralized agreements:

Securities purchased under agreements to resell 106,209 95,535

Securities borrowed 78,455 74,294

Receivables:

Brokers, dealers and clearing organizations 7,454 3,400

Customers 12,887 13,241

Others 1,302 2,122

Property, equipment and leasehold improvements

(net of accumulated depreciation and amortization of $1,448 in 2005

and $1,187 in 2004) 2,885 2,988

Other assets 4,558 3,562

Identifiable intangible assets and goodwill

(net of accumulated amortization of $257 in 2005 and $212 in 2004) 3,256 3,284

Total assets $410,063 $357,168

See Notes to Consolidated Financial Statements.
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C O N S O L I D A T E D  F I N A N C I A L  S T A T E M E N T S

C O N S O L I D A T E D  S T A T E M E N T  O F  F I N A N C I A L  C O N D I T I O N

( c on t inued)

I N  M I L L I O N S , E X C E P T  P E R  S H A R E  DATA
N O V E M B E R  3 0 2005 2004

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY

Short-term borrowings $ 2,941 $ 2,857

Financial instruments and other inventory positions sold but not yet purchased 110,577 96,281

Obligation to return securities received as collateral 4,975 4,749

Collateralized financings:

Securities sold under agreements to repurchase 116,155 105,956

Securities loaned 13,154 14,158

Other secured borrowings 23,116 11,621

Payables:

Brokers, dealers and clearing organizations 1,870 1,705

Customers 47,210 37,824

Accrued liabilities and other payables 10,962 10,611

Long-term borrowings 62,309 56,486

Total liabilities 393,269 342,248

Commitments and contingencies

STOCKHOLDERS’ EQUITY

Preferred stock 1,095 1,345

Common stock, $0.10 par value;

Shares authorized: 600,000,000 in 2005 and 2004;

Shares issued: 302,668,973 in 2005 and 297,796,197 in 2004;

Shares outstanding: 271,437,103 in 2005 and 274,159,411 in 2004 30 30

Additional paid-in capital 6,314 5,865

Accumulated other comprehensive income (net of tax) (16) (19)

Retained earnings 12,198 9,240

Other stockholders’ equity, net 765 741

Common stock in treasury, at cost: 31,231,870 shares in 2005 and

23,636,786 shares in 2004 (3,592) (2,282)

Total common stockholders’ equity 15,699 13,575

Total stockholders’ equity 16,794 14,920

Total liabilities and stockholders’ equity $410,063 $357,168

See Notes to Consolidated Financial Statements.
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C O N S O L I D A T E D  F I N A N C I A L  S T A T E M E N T S

C O N S O L I D A T E D  S T A T E M E N T  O F  C H A N G E S  I N  S T O C K H O L D E R S ’  E Q U I T Y

I N  M I L L I O N S
Y E A R  E N D E D  N O V E M B E R  3 0 2005 2004 2003

PREFERRED STOCK

5.94% Cumulative, Series C:

Beginning and ending balance $ 250 $ 250 $ 250

5.67% Cumulative, Series D:

Beginning and ending balance 200 200 200

7.115% Fixed/Adjustable Rate Cumulative, Series E:

Beginning balance 250 250 250

Redemptions (250) – –

Ending balance – 250 250

6.50% Cumulative, Series F:

Beginning balance 345 345 –

Issuances – – 345

Ending balance 345 345 345

Floating Rate (3% Minimum) Cumulative, Series G:

Beginning balance 300 – –

Issuances – 300 –

Ending balance 300 300 –

Total preferred stock, ending balance 1,095 1,345 1,045

COMMON STOCK, PAR VALUE $0.10 PER SHARE

Beginning balance 30 29 25

Issuances in connection with Neuberger acquisition – – 3

Other Issuances – 1 1

Ending balance 30 30 29

ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Beginning balance 5,865 6,164 3,628

RSUs exchanged for Common Stock 184 135 (36)

Employee stock-based awards (760) (585) (352)

Tax benefit from the issuance of stock-based awards 1,005 468 543

Share issuances in connection with Neuberger acquisition – – 2,371

Neuberger final purchase price adjustment – (307) –

Other, net 20 (10) 10

Ending balance 6,314 5,865 6,164

ACCUMULATED OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Beginning balance (19) (16) (13)

Translation adjustment, net (1) 3 (3) (3)

Ending balance $ (16) $ (19) $ (16)

(1) Net of income taxes of $1 in 2005, $(2) in 2004 and $(1) in 2003.

See Notes to Consolidated Financial Statements.



79Lehman Brothers 2005

C O N S O L I D A T E D  F I N A N C I A L  S T A T E M E N T S

C O N S O L I D A T E D  S T A T E M E N T  O F  C H A N G E S  I N  S T O C K H O L D E R S ’  E Q U I T Y

( c on t inued)

I N  M I L L I O N S
Y E A R  E N D E D  N O V E M B E R  3 0 2005 2004 2003

RETAINED EARNINGS

Beginning balance $ 9,240 $ 7,129 $ 5,608

Net income 3,260 2,369 1,699

Dividends declared:

5.94% Cumulative, Series C Preferred Stock (15) (15) (15)

5.67% Cumulative, Series D Preferred Stock (11) (11) (11)

7.115% Fixed/Adjustable Rate Cumulative, Series E Preferred Stock (9) (18) (18)

6.50% Cumulative, Series F Preferred Stock (22) (23) (6)

Floating Rate (3% Minimum) Cumulative, Series G Preferred Stock (12) (5) –

Common Stock (233) (186) (128)

Ending balance 12,198 9,240 7,129

COMMON STOCK ISSUABLE

Beginning balance 3,874 3,353 2,822

RSUs exchanged for Common Stock (832) (585) (425)

Deferred stock awards granted 1,574 1,182 957

Other, net (68) (76) (1)

Ending balance 4,548 3,874 3,353

COMMON STOCK HELD IN RSU TRUST

Beginning balance (1,353) (852) (754)

Employee stock-based awards (676) (876) (518)

RSUs exchanged for Common Stock 549 401 444

Other, net (30) (26) (24)

Ending balance (1,510) (1,353) (852)

DEFERRED STOCK COMPENSATION

Beginning balance (1,780) (1,470) (1,119)

Deferred stock awards granted (1,574) (1,182) (999)

Amortization of deferred compensation, net 988 773 625

Other, net 93 99 23

Ending balance (2,273) (1,780) (1,470)

COMMON STOCK IN TREASURY, AT COST

Beginning balance (2,282) (2,208) (1,955)

Repurchases of Common Stock (2,994) (1,693) (967)

Shares reacquired from employee transactions (1,163) (574) (541)

RSUs exchanged for Common Stock 99 49 18

Employee stock-based awards 2,748 2,144 1,237

Ending balance (3,592) (2,282) (2,208)

Total stockholders’ equity $16,794 $14,920 $13,174

See Notes to Consolidated Financial Statements.
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I N  M I L L I O N S
Y E A R  E N D E D  N O V E M B E R  3 0 2005 2004 2003

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Net income $ 3,260 $ 2,369 $ 1,699

Adjustments to reconcile net income to net cash provided by (used in) operating activities:

Depreciation and amortization 426 428 315

Deferred tax benefit (502) (74) (166)

Tax benefit from the issuance of stock-based awards 1,005 468 543

Amortization of deferred stock compensation 1,055 800 625

Real estate reconfiguration charge – 19 77

Other adjustments 173 85 (26)

Net change in:

Cash and securities segregated and on deposit for regulatory and other purposes (1,659) (985) (297)

Financial instruments and other inventory positions owned (36,652) (8,936) (14,736)

Resale agreements, net of repurchase agreements (475) (9,467) 19,504

Securities borrowed, net of securities loaned (5,165) (22,728) (25,048)

Other secured borrowings 11,495 (2,923) 2,700

Receivables from brokers, dealers and clearing organizations (4,054) 1,475 (1,100)

Receivables from customers 354 (4,432) (530)

Financial instruments and other inventory positions sold but not yet purchased 14,156 23,471 5,326

Payables to brokers, dealers and clearing organizations 165 (1,362) 1,280

Payables to customers 9,386 10,158 10,189

Accrued liabilities and other payables (801) 520 1,195

Other operating assets and liabilities, net 345 (370) 346

Net cash provided by (used in) operating activities (7,488) (11,484) 1,896

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Derivative contracts with a financing element 140 334 110

Issuance (payments) of short-term borrowings, net 84 526 (38)

Issuance of long-term borrowings 23,705 20,485 13,383

Principal payments of long-term borrowings (14,233) (10,820) (10,137)

Issuance of preferred securities subject to mandatory redemption – – 600

Issuance of common stock 230 108 57

Issuance (retirement) of preferred stock (250) 300 345

Issuance of treasury stock 1,015 551 260

Purchase of treasury stock (2,994) (1,693) (967)

Dividends paid (302) (258) (178)

Net cash provided by financing activities 7,395 9,533 3,435

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Purchase of property, equipment and leasehold improvements, net (409) (401) (451)

Business acquisitions, net of cash acquired (38) (130) (657)

Net cash used in investing activities (447) (531) (1,108)

Net change in cash and cash equivalents (540) (2,482) 4,223

Cash and cash equivalents, beginning of period 5,440 7,922 3,699

Cash and cash equivalents, end of period $ 4,900 $ 5,440 $ 7,922

SUPPLEMENTAL DISCLOSURE OF CASH FLOW INFORMATION (IN MILLIONS):

Interest paid totaled $17,893, $9,534 and $8,654 in 2005, 2004 and 2003, respectively.

Income taxes paid totaled $789, $638 and $717 in 2005, 2004 and 2003, respectively.

See Notes to Consolidated Financial Statements.
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N O T E  1  S U M M A R Y  O F  S I G N I F I C A N T  

A C C O U N T I N G  P O L I C I E S

DESCRIPTION OF BUSINESS

Lehman Brothers Holdings Inc. (“Holdings”) and subsidiaries (collec-

tively, the “Company,”“Lehman Brothers,”“we,”“us” or “our”) is one of

the leading global investment banks serving institutional, corporate,

government and high-net-worth individual clients. Our worldwide

headquarters in New York and regional headquarters in London and

Tokyo are complemented by offices in additional locations in North

America, Europe, the Middle East, Latin America and the Asia Pacific

region. We are engaged primarily in providing financial services. The

principal U.S., European, and Asian subsidiaries of Holdings are Lehman

Brothers Inc. (“LBI”), a U.S. registered broker-dealer, Lehman Brothers

International (Europe) (“LBIE”), an authorized investment firm in the

United Kingdom and Lehman Brothers Japan, a registered securities

company in Japan, respectively.

BASIS OF PRESENTATION

The Consolidated Financial Statements are prepared in conformity with

generally accepted accounting principles, and include the accounts of

Holdings, our subsidiaries, and all other entities in which we have a con-

trolling financial interest or are considered to be the primary benefici-

ary. All material intercompany accounts and transactions have been

eliminated in consolidation. Certain prior-period amounts reflect

reclassifications to conform to the current year’s presentation.

USE OF ESTIMATES

Generally accepted accounting principles require management to make

estimates and assumptions that affect the amounts reported in the finan-

cial statements and accompanying notes. Management estimates are

required in determining the valuation of inventory positions, particu-

larly over-the-counter (“OTC”) derivatives, certain commercial mort-

gage loans and investments in real estate, certain high-yield positions,

private equity and other principal investments, and non-investment-

grade retained interests. Additionally, significant management estimates

are required in assessing the realizability of deferred tax assets, the fair

N O T E S  T O  C O N S O L I D A T E D  

F I N A N C I A L  S T A T E M E N T S
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value of assets and liabilities acquired in a business acquisition, the

accounting treatment of QSPEs and VIEs, the outcome of litigation, the

fair value of equity-based compensation awards and determining the

allocation of the cost of acquired businesses to identifiable intangible

assets and goodwill and determining the amount of the real estate

reconfiguration charges. Management believes the estimates used in

preparing the financial statements are reasonable and prudent. Actual

results could differ from these estimates.

CONSOLIDATION ACCOUNTING POLICIES

Operating Companies Financial Accounting Standards Board (“FASB”)

Interpretation No.46(R),“Consolidation of Variable Interest Entities (revised

December 2003)–an interpretation of ARB No.51”, (“FIN 46(R)”),defines

the criteria necessary to be considered an operating company (i.e., a vot-

ing-interest entity) for which the consolidation accounting guidance of

Statement of Financial Accounting Standards (“SFAS”) No. 94,

“Consolidation of All Majority-Owned Subsidiaries”, (“SFAS 94”) should

be applied.As required by SFAS 94, we consolidate operating companies

in which we have a controlling financial interest.The usual condition for

a controlling financial interest is ownership of a majority of the voting

interest. FIN 46(R) defines operating companies as businesses that have

sufficient legal equity to absorb the entities’ expected losses (presumed to

require minimum 10% equity) and, in each case, for which the equity

holders have substantive voting rights and participate substantively in the

gains and losses of such entities. Operating companies in which we exer-

cise significant influence but do not control are accounted for under the

equity method. Significant influence generally is deemed to exist when

we own 20% to 50% of the voting equity of a corporation, or when we

hold at least 3% of a limited partnership interest.

Special Purpose Entities Special purpose entities (“SPEs”) are

corporations, trusts or partnerships that are established for a limited pur-

pose. SPEs by their nature generally do not provide equity owners with

significant voting powers because the SPE documents govern all mate-

rial decisions. There are two types of SPEs: qualifying special purpose

entities (“QSPEs”) and variable interest entities (“VIEs”).

A QSPE generally can be described as an entity whose permitted

activities are limited to passively holding financial assets and distributing

cash flows to investors based on pre-set terms.Our primary involvement

with SPEs relates to securitization transactions in which transferred

assets, including mortgages, loans, receivables and other assets, are sold to

an SPE that qualifies as a QSPE under SFAS No. 140, “Accounting for

Transfers and Servicing of Financial Assets and Extinguishments of

Liabilities”, (“SFAS 140”). In accordance with SFAS 140 we do not

consolidate QSPEs. Rather, we recognize only our retained interests in

the QSPEs, if any.We account for such retained interests at fair value.

Certain SPEs do not meet the QSPE criteria because their permit-

ted activities are not sufficiently limited or because the assets are not

deemed qualifying financial instruments (e.g., real estate). Such SPEs are

referred to as VIEs and we typically use them to create securities with a

unique risk profile desired by investors, as a means of intermediating

financial risk or to make an investment in real estate. In the normal course

of business we may establish VIEs, sell assets to VIEs, underwrite, distrib-

ute, and make a market in securities issued by VIEs, transact derivatives

with VIEs, own securities or residual interests in VIEs, and provide liquid-

ity or other guarantees to VIEs. Under FIN 46(R), we are required to

consolidate a VIE if we are deemed to be the primary beneficiary of such

entity.The primary beneficiary is the party that has either a majority of

the expected losses or a majority of the expected residual returns of such

entity, as defined. In 2004 we adopted FIN 46(R) for all VIEs in which

we hold a variable interest. The effect of adopting FIN 46(R) in fiscal

2004 was not material to our financial condition or results of operations.

For a further discussion of our securitization activities and our

involvement with VIEs see Note 3 to the Consolidated Financial

Statements.

REVENUE RECOGNITION POLICIES

Principal Transactions Financial instruments classified as Financial

instruments and other inventory positions owned and Financial instru-

ments and other inventory positions sold but not yet purchased (both of

which are recorded on a trade-date basis) are valued at market or fair

value, as appropriate, with unrealized gains and losses reflected in

Principal transactions in the Consolidated Statement of Income.

Investment Banking Underwriting revenues, net of related under-

writing expenses, and revenues for merger and acquisition advisory and

other investment-banking-related services are recognized when services for

the transactions are completed. Direct costs associated with advisory serv-

ices are recorded as non-personnel expenses, net of client reimbursements.

Commissions Commissions primarily include fees from execut-

ing and clearing client transactions on stocks, options and futures mar-

kets worldwide.These fees are recognized on a trade-date basis.

Interest and Dividends Revenue and Interest Expense We recog-

nize contractual interest on Financial instruments and other inventory

positions owned and Financial instruments and other inventory posi-

tions sold but not yet purchased on an accrual basis as a component of

Interest and dividends revenue and Interest expense, respectively.

Interest flows on derivative transactions are included as part of the

mark-to-market valuation of these contracts in Principal transactions in

the Consolidated Statement of Income and are not recognized as a

component of interest revenue or expense.We account for our secured

financing activities and short- and long-term borrowings on an accrual

basis with related interest recorded as interest revenue or interest

expense, as applicable.

Asset Management and Other Investment advisory fees are

recorded as earned. Generally, high-net-worth and institutional clients

are charged or billed quarterly based on the account’s net asset value at

the end of a quarter. Investment advisory and administrative fees earned

from our mutual fund business (the “Funds”) are charged monthly to the

Funds based on average daily net assets under management. In certain

circumstances, we receive asset management incentive fees when the

return on assets under management exceeds specified benchmarks. Such
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incentive fees generally are based on investment performance over a

twelve-month period and are not subject to adjustment after the meas-

urement period ends. Accordingly, such incentive fees are recognized

when the measurement period ends.We receive private equity incentive

fees when the return on certain private equity funds’ investments

exceeds specified threshold returns. Such incentive fees typically are

based on investment periods in excess of one year, and future investment

underperformance could require amounts previously distributed to us to

be returned to the funds.Accordingly, these incentive fees are recognized

when all material contingencies have been substantially resolved.

FINANCIAL INSTRUMENTS AND 

OTHER INVENTORY POSITIONS

Financial instruments classified as Financial instruments and other

inventory positions owned, including loans, and Financial instruments

and other inventory positions sold but not yet purchased are recognized

on a trade-date basis and are carried at market or fair value, or amounts

which approximate fair value, with unrealized gains and losses reflected

in Principal transactions in the Consolidated Statement of Income.

Lending commitments also are recorded at fair value, with unrealized

gains or losses recognized in Principal transactions in the Consolidated

Statement of Income.

We follow the American Institute of Certified Public Accountants

(“AICPA”) Audit and Accounting Guide, “Brokers and Dealers in

Securities”, (the “Guide”) when determining market or fair value for

financial instruments. Market value generally is determined based on

listed prices or broker quotes. In certain instances, such price quotations

may be deemed unreliable when the instruments are thinly traded or

when we hold a substantial block of a particular security and the listed

price is not deemed to be readily realizable. In accordance with the

Guide, in these instances we determine fair value based on manage-

ment’s best estimate, giving appropriate consideration to reported prices

and the extent of public trading in similar securities, the discount from

the listed price associated with the cost at the date of acquisition, and

the size of the position held in relation to the liquidity in the market,

among other factors.When listed prices or broker quotes are not avail-

able, we determine fair value based on pricing models or other valua-

tion techniques, including the use of implied pricing from similar

instruments.We typically use pricing models to derive fair value based

on the net present value of estimated future cash flows including adjust-

ments, when appropriate, for liquidity, credit and/or other factors. We

account for real estate positions held for sale at the lower of cost or fair

value with gains or losses recognized in Principal transactions in the

Consolidated Statement of Income.

All firm-owned securities pledged to counterparties that have the

right, by contract or custom, to sell or repledge the securities are classi-

fied as Financial instruments and other inventory positions owned, and

are disclosed as pledged as collateral, as required by SFAS 140.

Derivative Financial Instruments Derivatives are financial instru-

ments whose value is based on an underlying asset (e.g.,Treasury bond),

index (e.g., S&P 500) or reference rate (e.g., LIBOR), and include futures,

forwards, swaps, option contracts, or other financial instruments with sim-

ilar characteristics.A derivative contract generally represents a future com-

mitment to exchange interest payment streams or currencies based on the

contract or notional amount or to purchase or sell other financial instru-

ments at specified terms on a specified date. OTC derivative products are

privately-negotiated contractual agreements that can be tailored to meet

individual client needs and include forwards, swaps and certain options

including caps, collars and floors. Exchange-traded derivative products are

standardized contracts transacted through regulated exchanges and include

futures and certain option contracts listed on an exchange.

Derivatives are recorded at market or fair value in the Consolidated

Statement of Financial Condition on a net-by-counterparty basis when

a legal right of offset exists and are netted across products when such

provisions are stated in the master netting agreement. Cash collateral

received is netted on a counterparty basis, provided legal right of offset

exists. Derivatives often are referred to as off-balance-sheet instruments

because neither their notional amounts nor the underlying instruments

are reflected as assets or liabilities of the Company. Instead, the market or

fair values related to the derivative transactions are reported in the

Consolidated Statement of Financial Condition as assets or liabilities, in

Derivatives and other contractual agreements, as applicable. Margin on

futures contracts is included in receivables and payables from/to brokers,

dealers and clearing organizations, as applicable. Changes in fair values of

derivatives are recorded in Principal transactions in the Consolidated

Statement of Income. Market or fair value generally is determined either

by quoted market prices (for exchange-traded futures and options) or

pricing models (for swaps, forwards and options). Pricing models use a

series of market inputs to determine the present value of future cash

flows with adjustments, as required, for credit risk and liquidity risk.

Credit-related valuation adjustments incorporate historical experience

and estimates of expected losses.Additional valuation adjustments may be

recorded, as deemed appropriate, for new or complex products or for

positions with significant concentrations.These adjustments are integral

components of the mark-to-market process.

We follow Emerging Issues Task Force (“EITF”) Issue No. 02-3,

“Issues Involved in Accounting for Derivative Contracts Held for Trading

Purposes and Contracts Involved in Energy Trading and Risk Management

Activities”, (“EITF 02-3”) when marking to market our derivative con-

tracts. Under EITF 02-3, recognition of a trading profit at inception of

a derivative transaction is prohibited unless the fair value of that deriv-

ative is obtained from a quoted market price, supported by comparison

to other observable market transactions or based on a valuation tech-

nique incorporating observable market data. Subsequent to the transac-

tion date, we recognize trading profits deferred at inception of the

derivative transaction in the period in which the valuation of such

instrument becomes observable.

As an end user, we primarily use derivatives to modify the inter-

est rate characteristics of our long-term debt and secured financing
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activities. We also use equity derivatives to hedge our exposure to

equity price risk embedded in certain of our debt obligations and for-

eign exchange forwards to manage the currency exposure related to

our net investment in non-U.S.-dollar functional currency operations

(collectively,“End-User Derivative Activities”). In many hedging rela-

tionships both the derivative and the hedged item are marked to mar-

ket through earnings (“fair value hedge”). In these instances, the hedge

relationship is highly effective and the mark to market on the deriva-

tive and the hedged item virtually offset. Certain derivatives embedded

in long-term debt are bifurcated from the debt and marked to market

through earnings.

We use fair value hedges primarily to convert a substantial portion

of our fixed-rate debt and certain long-term secured financing activities

to floating interest rates.Any hedge ineffectiveness in these relationships

is recorded in Interest expense in the Consolidated Statement of Income.

Gains or losses from revaluing foreign exchange contracts associated with

hedging our net investments in non-U.S.-dollar functional currency

operations are reported within Accumulated other comprehensive

income in Stockholders’ equity. Unrealized receivables/payables resulting

from the mark to market of end-user derivatives are included in Financial

instruments and other inventory positions owned or Financial instru-

ments and other inventory positions sold but not yet purchased.

Private Equity Investments We carry our private equity invest-

ments, including our partnership interests, at fair value. Certain of our

private equity positions are less liquid and often contain trading restric-

tions. Fair value is determined based upon our assessment of the under-

lying investments incorporating valuations that consider expected cash

flows, earnings multiples and/or comparisons to similar market transac-

tions. Valuation adjustments reflecting consideration of credit quality,

concentration risk, sales restrictions and other liquidity factors are an

integral part of pricing these instruments.

Securitization Activities In accordance with SFAS 140, we rec-

ognize transfers of financial assets as sales provided control has been

relinquished. Control is deemed to be relinquished only when all of the

following conditions have been met: (i) the assets have been isolated

from the transferor, even in bankruptcy or other receivership (true-sale

opinions are required); (ii) the transferee has the right to pledge or

exchange the assets received and (iii) the transferor has not maintained

effective control over the transferred assets (e.g., a unilateral ability to

repurchase a unique or specific asset).

SECURITIES RECEIVED AS COLLATERAL AND OBLIGATION 

TO RETURN SECURITIES RECEIVED AS COLLATERAL

When we act as the lender in a securities-lending agreement and we

receive securities that can be pledged or sold as collateral, we recognize

in the Consolidated Statement of Financial Condition an asset, repre-

senting the securities received (Securities received as collateral) and a

liability, representing the obligation to return those securities

(Obligation to return securities received as collateral).

SECURED FINANCING ACTIVITIES

Repurchase and Resale Agreements Securities purchased under

agreements to resell and Securities sold under agreements to repur-

chase, which are treated as financing transactions for financial report-

ing purposes, are collateralized primarily by government and

government agency securities and are carried net by counterparty,

when permitted, at the amounts at which the securities subsequently

will be resold or repurchased plus accrued interest. It is our policy to

take possession of securities purchased under agreements to resell.We

monitor the market value of the underlying positions on a daily basis

compared with the related receivable or payable balances, including

accrued interest.We require counterparties to deposit additional col-

lateral or return collateral pledged, as necessary, to ensure the market

value of the underlying collateral remains sufficient. Financial instru-

ments and other inventory positions owned that are financed under

repurchase agreements are carried at market value, with unrealized

gains and losses reflected in Principal transactions in the Consolidated

Statement of Income.

We use interest rate swaps as an end-user to modify the interest

rate exposure associated with certain fixed-rate resale and repurchase

agreements. We adjust the carrying value of these secured financing

transactions that have been designated as the hedged item.

Securities Borrowed and Loaned Securities borrowed and securi-

ties loaned are carried at the amount of cash collateral advanced or

received plus accrued interest. It is our policy to value the securities bor-

rowed and loaned on a daily basis and to obtain additional cash as nec-

essary to ensure such transactions are adequately collateralized.

Other Secured Borrowings Other secured borrowings principally

reflects non-recourse financing, and is recorded at contractual amounts

plus accrued interest.

LONG-LIVED ASSETS

Property, equipment and leasehold improvements are recorded at histor-

ical cost, net of accumulated depreciation and amortization.Depreciation

is recognized using the straight-line method over the estimated useful

lives of the assets.Buildings are depreciated up to a maximum of 40 years.

Leasehold improvements are amortized over the lesser of their useful lives

or the terms of the underlying leases, ranging up to 30 years. Equipment,

furniture and fixtures are depreciated over periods of up to 15 years.

Internal-use software that qualifies for capitalization under AICPA

Statement of Position 98-1,“Accounting for the Costs of Computer Software

Developed or Obtained for Internal Use”, is capitalized and subsequently

amortized over the estimated useful life of the software, generally three

years, with a maximum of seven years. We review long-lived assets for

impairment periodically and whenever events or changes in circum-

stances indicate the carrying amounts of the assets may be impaired. If

the expected future undiscounted cash flows are less than the carrying

amount of the asset, an impairment loss would be recognized to the

extent the carrying value of such asset exceeded its fair value.
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IDENTIFIABLE INTANGIBLE ASSETS AND GOODWILL

Identifiable intangible assets with finite lives are amortized over their

expected useful lives. Identifiable intangible assets with indefinite lives

and goodwill are not amortized. Instead, these assets are evaluated at

least annually for impairment. Goodwill is reduced upon the recogni-

tion of certain acquired net operating loss carryforward benefits.

EQUITY-BASED COMPENSATION

SFAS No. 123, “Accounting for Stock-Based Compensation”, (“SFAS

123”) established financial accounting and reporting standards for

equity-based employee and non-employee compensation. SFAS 123

permits companies to account for equity-based employee compensation

using the intrinsic-value method prescribed by Accounting Principles

Board (“APB”) Opinion No. 25, “Accounting for Stock Issued to

Employees”, (“APB 25”), or using the fair-value method prescribed by

SFAS 123.Through November 30, 2003, we followed APB 25 and its

related interpretations to account for equity-based employee compen-

sation.Accordingly, no compensation expense was recognized for stock

option awards because the exercise price equaled or exceeded the mar-

ket value of our common stock on the grant date.

In 2004, we adopted the fair value recognition provisions of SFAS

123 as amended by SFAS No. 148, “Accounting for Stock-Based

Compensation–Transition and Disclosure, an amendment of FASB

Statement No. 123”, using the prospective adoption method. Under this

method of adoption, compensation expense is recognized based on the

fair value of stock options and RSUs granted for 2004 and future years

over the related service periods. Stock options granted for the years

ended November 30, 2003 and before continue to be accounted for

under APB 25. Adoption of SFAS 123 also required us to change the

fair value measurement method for RSUs. Under SFAS 123, the fair

value measurement of an RSU must include a discount from the mar-

ket value of an unrestricted share of common stock on the RSU grant

date for selling restrictions subsequent to the vesting date.RSUs granted

prior to 2004 continue to be measured in accordance with APB 25 and,

accordingly, a discount from the market value of an unrestricted share of

common stock on the RSU grant date is not recognized for selling

restrictions subsequent to the vesting date. Under both APB 25 and

SFAS 123, compensation expense for RSUs with future service require-

ments is recognized over the relevant stated vesting periods of the

awards. See Accounting Developments below for a discussion of SFAS

No. 123(R), “Share-Based Payment” (“SFAS 123(R)”), which we are

required to adopt on December 1, 2005.

Our equity-based employee award plans provide for the accrual of

non-cash dividend equivalents on outstanding RSUs. These dividend

equivalents on RSUs are charged to retained earnings as declared.

The following table illustrates the effect on net income and earn-

ings per share for the years ended November 30, 2005, 2004, and 2003

if the fair-value-based retroactive method prescribed by SFAS 123 had

been applied to all awards granted prior to fiscal year 2004:

E Q U I T Y  B A S E D  C O M P E N S A T I O N – P R O  F O R M A
N E T  I N C O M E  A N D  E A R N I N G S  P E R  S H A R E

I N  M I L L I O N S , E X C E P T  P E R  S H A R E  DATA
Y E A R  E N D E D  N O V E M B E R  3 0 2005 2004 2003

Net income, as reported $ 3,260 $2,369 $1,699

Add: stock-based employee compensation expense

included in reported net income, net of related tax effect 611 464 362

Deduct: stock-based employee compensation expense determined under

the fair-value-based method for all awards, net of related tax effect (694) (623) (534)

Pro forma net income $ 3,177 $2,210 $1,527

Earnings per share:

Basic, as reported $ 11.47 $ 8.36 $ 6.71

Basic, pro forma $ 11.17 $ 7.78 $ 6.01

Diluted, as reported $ 10.87 $ 7.90 $ 6.35

Diluted, pro forma $ 10.64 $ 7.42 $ 5.77
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The increase in the weighted average fair value price of stock options

granted in 2005 compared with 2004 resulted primarily from the higher

price of the Company’s stock on the grant dates.The expected volatil-

ity declined due to lower volatility in our stock over the historical and

future periods the Company uses to determine volatility.

EARNINGS PER SHARE

We compute earnings per share (“EPS”) in accordance with SFAS No.

128, “Earnings per Share”. Basic EPS is computed by dividing net

income applicable to common stock by the weighted average number

of common shares outstanding, which includes restricted stock units

for which service has been provided. Diluted EPS includes the com-

ponents of basic EPS and also includes the dilutive effects of restricted

stock units for which service has not yet been provided and employee

stock options. See Notes 13 and 14 to the Consolidated Financial

Statements for additional information about EPS.

INCOME TAXES

We account for income taxes in accordance with SFAS No. 109,

“Accounting for Income Taxes”, (“SFAS 109”).We recognize the current

and deferred tax consequences of all transactions that have been recog-

nized in the financial statements using the provisions of the enacted tax

laws. Deferred tax assets are recognized for temporary differences that

will result in deductible amounts in future years and for tax loss carry-

forwards.We record a valuation allowance to reduce deferred tax assets

to an amount that more likely than not will be realized. Deferred tax

liabilities are recognized for temporary differences that will result in

taxable income in future years. Contingent liabilities related to income

taxes are recorded when probable and reasonably estimable in accor-

dance with SFAS No. 5, “Accounting for Contingencies”.

CASH EQUIVALENTS

Cash equivalents include highly liquid investments not held for resale

with maturities of three months or less when we acquire them.

FOREIGN CURRENCY TRANSLATION

Assets and liabilities of foreign subsidiaries having non-U.S.-dollar func-

tional currencies are translated at exchange rates at the Consolidated

Statement of Financial Condition date. Revenues and expenses are

translated at average exchange rates during the period. The gains or

losses resulting from translating foreign currency financial statements

into U.S. dollars, net of hedging gains or losses and taxes, are included

in Accumulated other comprehensive income, a component of

Stockholders’ equity. Gains or losses resulting from foreign currency

transactions are included in the Consolidated Statement of Income.

ACCOUNTING DEVELOPMENTS

FSP FAS 109-2 In December 2004, the FASB issued FSP FAS 109-2

“Accounting and Disclosure Guidance for the Foreign Earnings Repatriation

Provision within the American Jobs Creation Act of 2004”, (“FSP FAS

109-2”) which provides guidance on the accounting implications of

the American Jobs Creation Act of 2004 (the “Act”) related to the one-

time tax benefit for the repatriation of foreign earnings.The Act cre-

ates a temporary incentive for U.S. corporations to repatriate

accumulated income earned outside the U.S. by providing an 85 per-

cent dividends received deduction for certain dividends from con-

trolled foreign corporations. We have reviewed the Act to determine

the implications of repatriating all or a portion of our accumulated

non-U.S. retained earnings pool and determined that we would not

generate any material tax benefits associated with the Act, as any

amounts able to be repatriated under the Act would not be material.

SFAS 123(R) In December 2004, the FASB issued SFAS No.

123(R),“Share-Based Payment”, (“SFAS 123(R)”),which we will adopt on

December 1, 2005. SFAS 123(R) requires public companies to recognize

expense in the income statement for the grant-date fair value of awards of

equity instruments granted to employees.Expense is to be recognized over

the period during which employees are required to provide service.

SFAS 123(R) also clarifies and expands the guidance in SFAS 123

in several areas, including measuring fair value and attributing com-

pensation cost to reporting periods. Under the modified prospective

transition method applied in the adoption of SFAS 123(R), compensa-

tion cost will be recognized for the unamortized portion of outstand-

ing awards granted prior to the adoption of SFAS 123. Upon adoption

of SFAS 123(R) on December 1, 2005, we will recognize an after-tax

gain of approximately $47 million as the cumulative effect of a change

We used the Black-Scholes option-pricing model to measure the fair value

of the stock options granted during 2005 and 2004,as well as for the meas-

urement of fair value utilized to quantify the pro forma effects on net

income and earnings per share of the fair value of stock options outstand-

ing during 2005, 2004 and 2003. Based on the results of the model, the

weighted average fair values of the stock options granted were $26.48,

$19.26, and $22.02 for 2005, 2004 and 2003, respectively.The weighted

average assumptions used for 2005, 2004 and 2003 were as follows:

W E I G H T E D  A V E R A G E  B L A C K - S C H O L E S  A S S U M P T I O N S

Y E A R  E N D E D  N O V E M B E R  3 0 2005 2004 2003

Risk-free interest rate 3.97% 3.04% 3.10%

Expected volatility 23.73% 28.09% 35.00%

Dividends per share $0.80 $0.64 $0.48

Expected life 3.9 years 3.7 years 4.6 years



FINANCIAL INSTRUMENTS AND OTHER INVENTORY POSITIONS

Financial instruments and other inventory positions owned and

Financial instruments and other inventory positions sold but not yet

purchased were comprised of the following:

banking and asset management partnerships,we adopted EITF 04-5 imme-

diately for partnerships formed or modified after June 29, 2005. For part-

nerships formed on or before June 29, 2005 that have not been modified,

we are required to adopt EITF 04-5 on December 1, 2006 in a manner

similar to a cumulative-effect-type adjustment or by retrospective appli-

cation.We do not expect adoption of EITF 04-5 for partnerships formed

on or before June 29, 2005 that have not been modified will have a

material effect on our consolidated financial statements.
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EITF Issue No. 04-5 In June 2005, the FASB ratified the consensus

reached in EITF Issue No. 04-5, “Determining Whether a General Partner,

or the General Partners as a Group, Controls a Limited Partnership or Similar

Entity When the Limited Partners Have Certain Rights”, (“EITF 04-5”)

which requires general partners (or managing members in the case of lim-

ited liability companies) to consolidate their partnerships or to provide

limited partners with rights to remove the general partner or to terminate

the partnership.As the general partner of numerous private equity,merchant

P R O  F O R M A  N E T  I N C O M E

I N  M I L L I O N S
Y E A R  E N D E D  N O V E M B E R  3 0 2005 2004 2003

Net income, as reported $3,260 $2,369 $1,699

Add: stock-based employee compensation expense

included in reported net income, net of related tax effect 611 464 362

Deduct: stock-based employee compensation expense,

net of related tax effect, determined under SFAS 123(R) (867) (643) (447)

Pro forma net income $3,004 $2,190 $1,614

in accounting principle, primarily attributable to the requirement to

estimate forfeitures at the date of grant instead of recognizing them as

incurred.We do not expect adoption of SFAS 123(R) otherwise will

have a material effect on our consolidated financial statements.

SFAS 123(R) generally requires equity-based awards granted to

retirement-eligible employees, and those employees with non-substan-

tive non-compete agreements to be expensed immediately. For stock-

based awards granted prior to our adoption of SFAS 123(R),

compensation cost for retirement eligible employees and employees

subject to non-compete agreements, is recognized over the service

period specified in the award. We accelerate the recognition of com-

pensation cost if and when a retirement-eligible employee or an

employee subject to a non-compete agreement, leaves the Company.

The following table sets forth the pro forma net income that

would have been reported for the years ended November 30, 2005,

2004 and 2003 if equity-based awards granted to retirement-eligible

employees, and those with non-substantive non-compete agreements

had been expensed immediately as required by SFAS 123(R):

N O T E  2  F I N A N C I A L  I N S T R U M E N T S

Sold But Not

I N  M I L L I O N S Owned Yet Purchased

N O V E M B E R  3 0 2005 2004 2005 2004

Mortgages, mortgage-backed and real estate inventory positions $ 62,216 $ 43,831 $ 63 $ 246

Corporate equities 33,426 26,772 21,018 23,019

Corporate debt and other 30,182 24,948 8,997 10,988

Government and agencies 30,079 29,829 64,743 46,697

Derivatives and other contractual agreements 18,045 17,459 15,560 15,242

Certificates of deposit and other money market instruments 3,490 1,629 196 89

$177,438 $144,468 $110,577 $ 96,281

F I N A N C I A L  I N S T R U M E N T S  A N D  O T H E R  I N V E N T O R Y  P O S I T I O N S
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MORTGAGES, MORTGAGE-BACKED AND

REAL ESTATE INVENTORY POSITIONS

Mortgages and mortgage-backed positions include mortgage loans (both

residential and commercial), non-agency mortgage-backed securities and

real estate investments held for sale.We originate residential and com-

mercial mortgage loans as part of our mortgage trading and securitiza-

tion activities and are a market leader in mortgage-backed securities

trading. We securitized approximately $133 billion and $101 billion of

residential mortgage loans in 2005 and 2004, respectively, including both

originated loans and those we acquired in the secondary market. We

originated approximately $85 billion and $65 billion of residential mort-

gage loans in 2005 and 2004, respectively. In addition, we originated

approximately $27 billion and $13 billion of commercial mortgage loans

in 2005 and 2004, respectively, the majority of which has been sold

through securitization or syndication activities. See Note 3 to the

Consolidated Financial Statements for additional information about our

securitization activities. We record mortgage loans at fair value, with

related mark-to-market gains and losses recognized in Principal transac-

tions in the Consolidated Statement of Income.

At November 30,2005 and 2004,we owned approximately $7.9 bil-

lion and $10.7 billion, respectively, of real estate held for sale. Our net

investment position after giving effect to non-recourse financing was $4.8

billion and $4.1 billion at November 30, 2005 and 2004, respectively.

DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS

In the normal course of business, we enter into derivative transactions

both in a trading capacity and as an end-user. Our derivative activities

(both trading and end-user) are recorded at fair value in the

Consolidated Statement of Financial Condition. Acting in a trading

capacity, we enter into derivative transactions to satisfy the needs of our

clients and to manage our own exposure to market and credit risks

resulting from our trading activities (collectively, “Trading-Related

Derivative Activities”). As an end-user, we primarily enter into interest

rate swap and option contracts to adjust the interest rate nature of our

F A I R  V A L U E  O F  D E R I V A T I V E S  A N D
O T H E R  C O N T R A C T U A L  A G R E E M E N T S

I N  M I L L I O N S 2005 2004

N O V E M B E R  3 0 Assets Liabilities Assets Liabilities

Interest rate, currency and credit default swaps and options $ 8,273 $ 7,128 $ 7,927 $ 6,664

Foreign exchange forward contracts and options 1,970 2,004 2,155 2,494

Other fixed income securities contracts (including TBAs and forwards) 2,241 896 1,633 275

Equity contracts (including equity swaps, warrants and options) 5,561 5,532 5,744 5,809

$18,045 $15,560 $17,459 $15,242

funding sources from fixed to floating rates and to change the index on

which floating interest rates are based (e.g., Prime to LIBOR).

Derivatives are subject to various risks similar to other financial

instruments, including market, credit and operational risks. In addition,

we may be exposed to legal risks related to derivative activities, includ-

ing the possibility a transaction may be unenforceable under applicable

law. The risks of derivatives should not be viewed in isolation, but

rather should be considered on an aggregate basis along with our other

trading-related activities.We manage the risks associated with deriva-

tives on an aggregate basis along with the risks associated with propri-

etary trading and market-making activities in cash instruments, as part

of our firmwide risk management policies.

We record derivative contracts at fair value with realized and

unrealized gains and losses recognized in Principal transactions in the

Consolidated Statement of Income. Unrealized gains and losses on

derivative contracts are recorded on a net basis in the Consolidated

Statement of Financial Condition for those transactions with counter-

parties executed under a legally enforceable master netting agreement

and are netted across products when such provisions are stated in the

master netting agreement. We offer equity, fixed income, commodity

and foreign exchange derivative products to clients. Because of the

integrated nature of the market for such products, each product area

trades cash instruments as well as derivative products.

The following table presents the fair value of derivatives at

November 30, 2005 and 2004. Assets included in the table represent

unrealized gains, net of unrealized losses, for situations in which we have

a master netting agreement. Similarly, liabilities represent net amounts

owed to counterparties. The fair value of assets/liabilities related to

derivative contracts at November 30, 2005 and 2004 represents our net

receivable/payable for derivative financial instruments before consider-

ation of securities collateral. At November 30, 2005 and 2004, the fair

value of derivative assets included $2.6 billion and $3.4 billion, respec-

tively, related to exchange-traded option and warrant contracts.

The primary difference in risks between OTC and exchange-traded

contracts is credit risk. OTC contracts contain credit risk for unrealized

gains, net of collateral, from various counterparties for the duration of

the contract.With respect to OTC contracts, we view our net credit

exposure to be $10.5 billion and $11.3 billion at November 30, 2005

and 2004, respectively, representing the fair value of OTC contracts in

an unrealized gain position, after consideration of collateral.

Counterparties to our OTC derivative products primarily are U.S. and
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foreign banks, securities firms, corporations, governments and their

agencies, finance companies, insurance companies, investment compa-

nies and pension funds. Collateral held related to OTC contracts gen-

erally includes U.S. government and federal agency securities.

We also are subject to credit risk related to exchange-traded

derivative contracts. Exchange-traded contracts, including futures and

certain options, are transacted directly on exchanges.To protect against

the potential for a default, all exchange clearinghouses impose net cap-

ital requirements for their membership. Additionally, exchange clear-

inghouses require counterparties to futures contracts to post margin

upon the origination of the contracts and for any changes in the mar-

ket value of the contracts on a daily basis (certain foreign exchanges

provide for settlement within three days).Therefore, the potential for

credit losses from exchange-traded products is limited.

CONCENTRATIONS OF CREDIT RISK

A substantial portion of our securities transactions are collateralized

and are executed with, and on behalf of, commercial banks and other

institutional investors, including other brokers and dealers. Our expo-

sure to credit risk associated with the non-performance of these

clients and counterparties in fulfilling their contractual obligations

pursuant to securities transactions can be directly affected by volatile

or illiquid trading markets, which may impair the ability of clients and

counterparties to satisfy their obligations to us.

Financial instruments and other inventory positions owned

include U.S. government and agency securities, and securities issued

by non-U.S. governments, which in the aggregate, represented 7% of

total assets at November 30, 2005. In addition, collateral held for

resale agreements represented approximately 26% of total assets at

November 30, 2005, and primarily consisted of securities issued by

the U.S. government, federal agencies or non-U.S. governments. Our

most significant industry concentration is financial institutions,

which includes other brokers and dealers, commercial banks and

institutional clients. This concentration arises in the normal course

of business.

We are a market leader in mortgage- and asset-backed securitizations

and other structured financing arrangements. In connection with our

securitization activities, we use SPEs primarily for the securitization of

commercial and residential mortgages, home equity loans, municipal

and corporate bonds, and lease and trade receivables.The majority of

our involvement with SPEs relates to securitization transactions meet-

ing the SFAS 140 definition of a QSPE. Based on the guidance in

SFAS 140, we do not consolidate such QSPEs.We derecognize finan-

cial assets transferred in securitizations, provided we have relinquished

control over such assets.We may retain an interest in the financial assets

we securitize (“retained interests”), which may include assets in the

form of residual interests in the SPEs established to facilitate the secu-

ritization. Retained interests are included in Financial instruments and

other inventory positions owned (primarily Mortgages and mortgage-

backed) in the Consolidated Statement of Financial Condition. For

further information regarding the accounting for securitization trans-

actions, refer to Note 1, Summary of Significant Accounting Policies-

Consolidation Accounting Policies.

During 2005 and 2004, we securitized approximately $152 billion

and $120 billion of financial assets, including approximately $133 bil-

lion and $101 billion of residential mortgages, $13 billion and $8 bil-

N O T E  3  S E C U R I T I Z A T I O N S  A N D  O T H E R  

O F F - B A L A N C E - S H E E T  A R R A N G E M E N T S

lion of commercial mortgages and $6 billion and $11 billion of munic-

ipal and other asset-backed financial instruments, respectively. At

November 30, 2005 and 2004, we had approximately $700 million and

$900 million, respectively, of non-investment grade retained interests

from our securitization activities (primarily junior security interests in

securitizations).We record inventory positions held prior to securitiza-

tion, including residential and commercial loans, at fair value, as well as

any retained interests post-securitization. Mark-to-market gains or

losses are recorded in Principal transactions in the Consolidated

Statement of Income. Fair value is determined based on listed market

prices, if available. When market prices are not available, fair value is

determined based on valuation pricing models that take into account

relevant factors such as discount, credit and prepayment assumptions,

and also considers comparisons to similar market transactions.

The following table presents the fair value of retained interests at

November 30, 2005 and 2004, the key economic assumptions used in

measuring the fair value of retained interests, and the sensitivity of the

fair value of the retained interests to immediate 10% and 20% adverse

changes in the valuation assumptions, as well as the cash flows received

on such retained interests from securitization trusts for the years ended

November 30, 2005 and 2004.
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The sensitivity analysis is hypothetical and should be used with caution

because the stresses are performed without considering the effect of

hedges, which serve to reduce our actual risk. In addition, these results

are calculated by stressing a particular economic assumption independ-

ent of changes in any other assumption (as required by U.S. GAAP); in

reality, changes in one factor often result in changes in another factor

(for example, changes in discount rates will often affect expected pre-

payment speeds). Further, changes in the fair value based on a 10% or

20% variation in an assumption should not be extrapolated because the

relationship of the change in the assumption to the change in fair value

may not be linear.

Mortgage Servicing Rights Mortgage servicing rights (“MSRs”)

represent the Company’s right to a future stream of cash flows based

upon the contractual servicing fee associated with servicing mortgage

loans and mortgage-backed securities. Our MSRs generally arise from

the securitization of residential mortgage loans that we originate, and to

a lesser extent from the purchase of MSRs from other servicers. MSRs

are included in “Financial instruments and other inventory positions

owned”on the Consolidated Statements of Financial Condition, and are

reported at the lower of amortized cost or market value.At November

30, 2005 and 2004 the Company has MSRs of approximately $561 mil-

lion and $400 million, respectively. MSRs are amortized in proportion

to and over the period of estimated net servicing income. MSRs are

periodically evaluated for impairment based on the fair value of those

rights determined by using market-based models which discount antic-

ipated future net cash flows considering loan prepayment predictions,

interest rates, default rates, servicing costs and other economic factors.

The excess of amortized cost over market value is reflected as a valua-

tion allowance at the balance sheet dates.The Company’s MSRs activ-

ities for the years ended November 30, 2005 and 2004 were as follows:

S E C U R I T I Z A T I O N  A C T I V I T Y

2005 2004

Municipal Municipal

and Other and Other

D O L L A R S  I N  M I L L I O N S Residential Commercial Asset- Residential Commercial Asset-

N O V E M B E R  3 0 Mortgages Mortgages Backed Mortgages Mortgages Backed

Non-investment grade

Retained interests (in billions) $ 0.5 $ – $ 0.2 $ 0.5 $ 0.1 $ 0.3

Weighted average life (years) 5 – 16 5 1 7

Average CPR (1) 28.2 – 5.2 33.0 – 3.5

Effect of 10% adverse change $ 10 $ – $ – $ 4 $ – $ –

Effect of 20% adverse change $ 18 $ – $ – $ 11 $ – $ –

Credit loss assumption 0.1%–9.2% –% 0.1–4% 0.5–9% 0–1.2% 1–4%

Effect of 10% adverse change $ 23 $ – $ 5 $ 13 $ – $ 7

Effect of 20% adverse change $ 44 $ – $ 11 $ 28 $ 4 $ 14

Weighted average discount rate 15% –% 5% 24% 15% 3%

Effect of 10% adverse change $ 22 $ – $ 21 $ 16 $ 2 $ 26

Effect of 20% adverse change $ 41 $ – $ 42 $ 28 $ 3 $ 52

Y E A R  E N D E D  N O V E M B E R  3 0 , 2005 2004

Cash flows received on retained interests $138 $ – $ 75 $172 $ 8 $165

(1) Constant prepayment rate.

I N  M I L L I O N S
N O V E M B E R  3 0 2005 2004

Balance, beginning of period $400 $314

Additions 509 467

Sales (237) (294)

Amortization (151) (104)

Net change in valuation allowance 40 17

Balance, end of period $561 $400

M O R T G A G E  S E R V I C I N G  R I G H T S
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Non-QSPE Activities Substantially all of our securitization activities

are transacted through QSPEs, including residential and commercial

mortgage securitizations. However, we also are actively involved with

SPEs that do not meet the QSPE criteria due to their permitted activ-

ities not being sufficiently limited or because the assets are not deemed

qualifying financial instruments (e.g., real estate). Our involvement with

such SPEs includes collateralized debt obligations (“CDOs”), credit-

linked notes and other structured financing transactions designed to

meet clients’ investing or financing needs.

A CDO transaction involves the purchase by an SPE of a diversified

portfolio of securities and/or loans that are then managed by an inde-

pendent asset manager. Interests in the SPE (debt and equity) are sold to

third party investors. Our primary role is limited to acting as structuring

and placement agent, warehouse provider, underwriter and market maker

in the related CDO securities. In a typical CDO,at the direction of a third

party asset manager, we temporarily will warehouse securities or loans on

our balance sheet pending the sale to the SPE once the permanent

financing is completed in the capital markets.At November 30, 2005 and

2004, we owned approximately $42 million and $114 million of equity

securities in CDOs, respectively. Because our investments do not repre-

sent a majority of any CDO equity class, we are not deemed the primary

beneficiary of the CDOs and therefore we do not consolidate such SPEs.

We are a dealer in credit default swaps and, as such, we make a

market in buying and selling credit protection on single issuers as well

as on portfolios of credit exposures. One of the mechanisms we use to

mitigate credit risk is to enter into default swaps with SPEs, in which

we purchase default protection. In these transactions, the SPE issues

credit-linked notes to investors and uses the proceeds to invest in high

quality collateral.We pay a premium to the SPE for assuming credit risk

under the default swap.Third-party investors in these SPEs are subject

to default risk associated with the referenced obligations under the

default swap as well as the credit risk of the assets held by the SPE. Our

maximum loss associated with our involvement with such credit-linked

note transactions is the fair value of our credit default swaps with such

SPEs, which amounted to $156 million and $110 million at November

30, 2005 and 2004, respectively. In addition, our default swaps are

secured by the value of the underlying investment-grade collateral held

by the SPEs which was $5.7 billion and $4.4 billion at November 30,

2005 and 2004, respectively. Because the results of our expected loss cal-

culations generally demonstrate the investors in the SPE bear a major-

ity of the entity’s expected losses (because the investors assume default

risk associated with both the reference portfolio and the SPE’s assets),

we generally are not deemed to be the primary beneficiary of these

transactions and therefore do not consolidate such SPEs. However, in

certain credit default transactions, generally when we participate in the

fixed interest rate risk associated with the underlying collateral through

an interest rate swap, we are deemed to be the primary beneficiary of

such transaction and therefore have consolidated the SPEs. At

November 30, 2005 and 2004 we consolidated approximately $0.6 bil-

lion and $0.7 billion of such credit default transactions, respectively.We

record the assets associated with such consolidated credit default trans-

actions as a component of long inventory for which principally all of

such assets are financed on a non-recourse basis.

We also invest in real estate directly through controlled subsidiaries

and through variable interest entities.We consolidate our investments in

variable interest real estate entities when we are deemed to be the pri-

mary beneficiary. At November 30, 2005 and 2004, we consolidated

approximately $4.6 billion and $4.8 billion, respectively, of real estate-

related investments in VIEs for which we did not have a controlling

financial interest.We record the assets associated with such consolidated

real estate-related investments in VIEs as a component of long inventory.

After giving effect to non-recourse financing our net investment posi-

tion in such consolidated VIEs was $2.9 billion and $1.8 billion at

November 30, 2005 and 2004, respectively. See Note 2 to the

Consolidated Financial Statements for a further discussion of our real

estate held for sale.

In addition, we enter into other transactions with SPEs designed

to meet clients’ investment and/or funding needs. See Note 10 to the

Consolidated Financial Statements for additional information about

these transactions and SPE-related commitments.

We enter into secured borrowing and lending transactions to finance

inventory positions, obtain securities for settlement and meet clients’

needs. We receive collateral in connection with resale agreements,

securities borrowed transactions, borrow/pledge transactions, client

margin loans and derivative transactions.We generally are permitted

to sell or repledge these securities held as collateral and use the secu-

rities to secure repurchase agreements, enter into securities lending

transactions or deliver to counterparties to cover short positions.We

carry secured financing agreements on a net basis when permitted

under the provisions of FASB Interpretation No. 41, “Offsetting of

N O T E  4  S E C U R I T I E S  R E C E I V E D  A N D  P L E D G E D  A S  C O L L A T E R A L

Amounts Related to Certain Repurchase and Reverse Repurchase

Agreements” (“FIN 41”).

At November 30, 2005 and 2004, the fair value of securities

received as collateral and Financial instruments and other inventory

positions owned that have not been sold, repledged or otherwise

encumbered totaled approximately $87 billion and $90 billion,

respectively. At November 30, 2005 and 2004, the gross fair value of

securities received as collateral that we were permitted to sell or

repledge was approximately $528 billion and $524 billion, respectively.

Of this collateral, approximately $499 billion and $487 billion at
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P R O  F O R M A  C O N S O L I D A T E D
S T A T E M E N T  O F  I N C O M E  I N F O R M A T I O N

I N  M I L L I O N S , E X C E P T  P E R  S H A R E  DATA
Y E A R  E N D E D  N O V E M B E R  3 0 2003

Net revenues $9,383

Net income 1,722

Basic earnings per share 6.24

Diluted earnings per share 5.93

November 30, 2005 and 2004, respectively, has been sold or repledged,

generally as collateral under repurchase agreements or to cover Financial

instruments and other inventory positions sold but not yet purchased.

We also pledge our own assets, primarily to collateralize certain

financing arrangements.These pledged securities, where the counter-

party has the right, by contract or custom, to rehypothecate the finan-

cial instruments are classified as Financial instruments and other

inventory positions owned, pledged as collateral, in the Consolidated

Statement of Financial Condition as required by SFAS 140.

The carrying value of Financial instruments and other inventory

positions owned that have been pledged or otherwise encumbered to

counterparties where those counterparties do not have the right to sell

or repledge was approximately $66 billion and $47 billion at November

30, 2005 and 2004, respectively.

In October 2003, we acquired Neuberger Berman Inc. and its sub-

sidiaries (“Neuberger”) by means of a merger into a wholly-owned

subsidiary of Holdings. The results of Neuberger’s operations are

included in the Consolidated Financial Statements since that date.

Neuberger is an investment advisory company that engages in

wealth management services including private asset management,

tax and financial planning, and personal and institutional trust serv-

ices, mutual funds, institutional management and alternative invest-

ments, and professional securities services.We purchased Neuberger

for a net purchase price of $2.5 billion, including equity consider-

ation of $2.1 billion and cash consideration and incremental costs

of $0.7 billion, and excluding cash and short-term investments

acquired of $276 million.

N O T E  5  B U S I N E S S  C O M B I N A T I O N S

During 2003, we also acquired two originators and servicers of

residential loans, a diversified private equity fund investment man-

ager, and a fixed income asset management business for an aggregate

cost of $172 million, which was paid in cash and notes.

During 2004, we acquired three mortgage origination plat-

forms for an aggregate cost of $184 million.These acquisitions com-

pleted early in 2004 were included in substantially all of our 2004

results and were not material to our 2003 results.

The following table sets forth unaudited pro forma combined

operating results for the year ended November 30, 2003 as if the

2003 acquisitions discussed above had been completed at the begin-

ning of 2003.These pro forma amounts do not consider any antici-

pated revenue or expense saving synergies.
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The changes in the carrying amount of goodwill for the years ended November 30, 2005 and 2004, are as follows:

Aggregate amortization expense for the years ended November 30,

2005, 2004 and 2003 was $49 million, $47 million, and $11 million,

respectively. Estimated amortization expense for each of the years ending

N O T E  6  I D E N T I F I A B L E  I N T A N G I B L E  A S S E T S  A N D  G O O D W I L L

November 30, 2006 through 2008 is approximately $45 million.

Estimated amortization expense for both the years ending November

30, 2009 and 2010 is approximately $35 million.

I D E N T I F I A B L E  I N T A N G I B L E  A S S E T S

2005 2004

Gross Gross

I N  M I L L I O N S Carrying Accumulated Carrying Accumulated

N O V E M B E R  3 0 Amount Amortization Amount Amortization

Amortizable intangible assets:

Customer lists $496 $ 93 $490 $ 47

Other 100 37 96 34

$596 $130 $586 $ 81

Intangible assets not subject to amortization:

Mutual fund customer-related intangibles $395 $395

Trade name 125 125

$520 $520

G O O D W I L L

Capital Investment

I N  M I L L I O N S Markets Management Total

Balance (net) at November 30, 2003 $ 154 $2,373 $2,527

Goodwill acquired 34 41 75

Goodwill disposed (23) – (23)

Recognition of acquired tax benefit (13) – (13)

Neuberger final purchase price valuation adjustment – (307) (307)

Balance (net) at November 30, 2004 152 2,107 2,259

Goodwill acquired 8 5 13

Purchase price valuation adjustment – (2) (2)

Balance (net) at November 30, 2005 $ 160 $2,110 $2,270

During 2004, we finalized the purchase price valuation and alloca-

tion of our October 31, 2003 acquisition of Neuberger, based on an

independent third-party study.As a result, we reduced the valuation of

the purchase price by approximately $307 million related to certain

securities we issued that were restricted from resale for periods

extending through 2011.The initial allocation of the purchase price

to identifiable tangible and intangible assets acquired and liabilities

assumed did not change.
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At November 30, 2005 and 2004, the weighted average interest rates for Short-term borrowings, including commercial paper, were 3.93% and

2.0%, respectively.

S H O R T - T E R M  B O R R O W I N G S

I N  M I L L I O N S
N O V E M B E R  3 0 2005 2004

Commercial paper $1,776 $1,670

Other short-term debt 1,165 1,187

$2,941 $2,857

L O N G - T E R M  B O R R O W I N G S

I N  M I L L I O N S
N O V E M B E R  3 0 2005 2004

Senior notes $58,599 $53,561

Subordinated notes 1,684 1,925

Junior subordinated notes 2,026 1,000

$62,309 $56,486

Long-term borrowings consist of the following:

N O T E  8  L O N G - T E R M  B O R R O W I N G S

The maturity dates of Long-term borrowings are as follows:

U.S. Dollar Non-U.S. Dollar

I N  M I L L I O N S Fixed Floating Fixed Floating Total

N O V E M B E R  3 0 Rate Rate Rate Rate 2005 2004

Maturing in fiscal 2005 $ – $ – $ – $ – $ – $ 7,121

Maturing in fiscal 2006 3,423 2,968 842 1,177 8,410 12,619

Maturing in fiscal 2007 2,051 6,617 2,539 2,296 13,503 7,070

Maturing in fiscal 2008 3,939 1,875 110 2,361 8,285 6,550

Maturing in fiscal 2009 1,572 1,231 407 2,444 5,654 5,839

Maturing in fiscal 2010 3,653 776 1,071 707 6,207 2,850

December 1, 2010 and thereafter 6,822 2,974 3,753 6,701 20,250 14,437

$21,460 $16,441 $ 8,722 $15,686 $62,309 $56,486

We obtain short-term financing on both a secured and unsecured

basis. Secured financing is obtained through the use of repurchase

agreements and securities loaned agreements, which are primarily col-

lateralized by government, government agency and equity securities.

N O T E  7  S H O R T - T E R M  B O R R O W I N G S

The unsecured financing is generally obtained through short-term

debt and the issuance of commercial paper.

Short-term borrowings consist of the following:

M A T U R I T Y  P R O F I L E
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The weighted average contractual interest rates on U.S. dollar and non-

U.S. dollar borrowings were 5.11% and 2.96%, respectively, at November

30, 2005 and 4.77% and 2.82%, respectively, at November 30, 2004.

At November 30, 2005, $503 million of outstanding Long-term

borrowings are repayable at par value prior to maturity at the option of

the holder.These obligations are reflected in the above table as maturing

at their put dates,which range from fiscal 2006 to fiscal 2007, rather than

at their contractual maturities, which range from fiscal 2006 to fiscal

2021. In addition, $7.3 billion of Long-term borrowings is redeemable

prior to maturity at our option under various terms and conditions.

These obligations are reflected in the above table at their contractual

maturity dates. Extendible debt structures totaling approximately $3.6

billion are shown in the above table at their earliest maturity dates. Such

debt is automatically extended unless debt holders instruct us to redeem

their debt at least one year prior to the earliest maturity date.

At November 30, 2005, our U.S. dollar and non-U.S. dollar debt

portfolios included approximately $8.1 billion and $9.8 billion, respec-

tively, of structured notes for which the interest rates and/or redemp-

tion values are linked to the performance of an underlying measure

(including industry baskets of stocks, commodities or credit events).

Generally, such notes are issued as floating rate notes or the interest rates

on such index notes are effectively converted to floating rates based pri-

marily on LIBOR through the use of derivatives.

END-USER DERIVATIVE ACTIVITIES

We use a variety of derivative products including interest rate, currency

and equity swaps as an end-user to modify the interest rate character-

istics of our Long-term borrowing portfolio.We use interest rate swaps

to convert a substantial portion of our fixed-rate debt to floating inter-

est rates to more closely match the terms of assets being funded and to

minimize interest rate risk. In addition, we use cross-currency swaps to

hedge our exposure to foreign currency risk arising from our non-

U.S.-dollar debt obligations, after consideration of non-U.S.-dollar

assets that are funded with Long-term debt obligations in the same cur-

rency. In certain instances, we may use two or more derivative contracts

to manage the interest rate nature and/or currency exposure of an

individual Long-term borrowings issuance.

End-user derivative activities resulted in the following mix of fixed

and floating rate debt and effective weighted average interest rates:

E F F E C T I V E  W E I G H T E D  A V E R A G E
I N T E R E S T  R A T E S  O F  L O N G - T E R M  B O R R O W I N G S

Long-Term Borrowings After Effective Rate After

D O L L A R S  I N  M I L L I O N S End-User Activities End-User Activities

NOVEMBER 30, 2005

U.S. dollar obligations:

Fixed rate $ 568

Floating rate 43,144

Total U.S. dollar obligations 43,712 4.60%

Non-U.S. dollar obligations 18,597 2.62%

$62,309 4.00%

NOVEMBER 30, 2004

U.S. dollar obligations:

Fixed rate $ 712

Floating rate 41,095

Total U.S. dollar obligations 41,807 2.68%

Non-U.S. dollar obligations 14,679 2.31%

$56,486 2.59%
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The following table summarizes the key terms of Trusts with outstanding securities at November 30, 2005:

JUNIOR SUBORDINATED NOTES

Junior subordinated notes are notes issued to trusts or limited partnerships

(collectively, the “Trusts”) which qualify as equity capital by leading rating

agencies (subject to limitation).The Trusts were formed for the purposes

of (a) issuing securities representing ownership interests in the assets of the

Trusts; (b) investing the proceeds of the Trusts in junior subordinated notes

of Holdings; and (c) engaging in activities necessary and incidental thereto.

The securities issued by the Trusts are comprised of the following:

I N  M I L L I O N S
N O V E M B E R  3 0 2005 2004

Trust Preferred Securities:

Lehman Brothers Holdings Capital Trust III $ 300 $ 300

Lehman Brothers Holdings Capital Trust IV 300 300

Lehman Brothers Holdings Capital Trust V 400 400

Lehman Brothers Holdings Capital Trust VI 225 –

Euro Perpetual Preferred Securities:

Lehman Brothers UK Capital Funding LP 207 –

Lehman Brothers UK Capital Funding II LP 294 –

Enhanced Capital Advantaged Preferred Securities (ECAPS):

Lehman Brothers Holdings E-Capital Trust I 300 –

$2,026 $1,000

T R U S T S  I S S U E D  S E C U R I T I E S

J U N I O R  S U B O R D I N A T E D  N O T E S

Issuance Mandatory Redeemable by

N O V E M B E R  3 0 Date Redemption Date Issuer on or after

Holdings Capital Trust III March 2003 March 15, 2052 March 15, 2008

Holdings Capital Trust IV October 2003 October 31, 2052 October 31, 2008

Holdings Capital Trust V April 2004 April 22, 2053 April 22, 2009

Holdings Capital Trust VI January 2005 January 18, 2054 January 18, 2010

UK Capital Funding LP March 2005 Perpetual March 30, 2010

UK Capital Funding II LP September 2005 Perpetual September 21, 2009

Holdings E-Capital Trust I August 2005 August 19, 2065 August 19, 2010

CREDIT FACILITIES

We maintain an unsecured revolving credit agreement with a syndicate

of banks under which the banks have committed to provide up to $1.5

billion through April 2007.We also maintain a $1.0 billion multi-cur-

rency unsecured, committed revolving credit facility with a syndicate of

banks for Lehman Brothers Bankhaus AG (“LBBAG”), with a term of

three and a half years expiring in April 2008.There were no borrowings

outstanding under either facility at November 30, 2005, although draw-

ings have been made under both and repaid from time to time during

the year. Our ability to borrow under such facilities is conditioned on

meeting customary lending covenants.We have maintained compliance

with the material covenants under these credit agreements at all times.



In the normal course of business, we enter into various commit-

ments and guarantees, including lending commitments to high grade

and high yield borrowers, private equity investment commitments,

liquidity commitments and other guarantees. In all instances, we

mark to market these commitments and guarantees with changes in

N O T E  1 0  C O M M I T M E N T S ,  C O N T I N G E N C I E S  A N D  G U A R A N T E E S

fair value recognized in Principal transactions in the Consolidated

Statement of Income.

LENDING-RELATED COMMITMENTS

The following table summarizes lending-related commitments at

November 30, 2005 and 2004:

97Lehman Brothers 2005

N O T E S  T O  C O N S O L I D A T E D  F I N A N C I A L  S T A T E M E N T S

We record financial instruments classified within long and short inventory

(Financial instruments and other inventory positions owned, and

Financial instruments and other inventory positions sold but not yet pur-

chased) at fair value. Securities received as collateral and Obligation to

return securities received as collateral are also carried at fair value. In addi-

tion, all off-balance-sheet financial instruments are carried at fair value

including derivatives, guarantees and lending-related commitments.

Assets which are carried at contractual amounts that approximate fair

value include: Cash and cash equivalents, Cash and securities segregated

and on deposit for regulatory and other purposes, Receivables, and Other

assets.Liabilities which are carried at contractual amounts that approximate

fair value include: Short-term borrowings, Payables, and Accrued liabilities

and other payables.The market values of such items are not materially sen-

sitive to shifts in market interest rates because of the limited term to matu-

rity of these instruments and their variable interest rates.

Long-term borrowings are carried at historical amounts, unless

designated as the hedged item in a fair value hedge. We carry such

hedged debt on a modified mark-to-market basis, which amount

could differ from fair value as a result of changes in our credit wor-

thiness.At November 30, 2005 and November 30, 2004, the carrying

value of our Long-term borrowings was approximately $339 million

and $441 million less than fair value, respectively. The fair value of

Long-term borrowings was estimated using either quoted market

N O T E  9  F A I R  V A L U E  O F  F I N A N C I A L  I N S T R U M E N T S

prices or discounted cash flow analyses based on our current borrow-

ing rates for similar types of borrowing arrangements.

We carry secured financing activities including Securities pur-

chased under agreements to resell, Securities borrowed, Securities sold

under agreements to repurchase, Securities loaned and Other secured

borrowings, at their original contract amounts plus accrued interest.

Because the majority of such financing activities are short-term in

nature, carrying values approximate fair value. At November 30, 2005

and 2004 we had approximately $337 billion and $302 billion, respec-

tively, of such secured financing activities. However, certain of the

Company’s secured financing activities are long-term in nature. At

November 30, 2005 and 2004 we used derivative financial instruments

with an aggregate notional amount of $6.0 billion and $7.3 billion,

respectively, to modify the interest rate characteristics of certain of our

secured financing activities.The total notional amount of these agree-

ments had a weighted average maturity of 2.9 years and 3.0 years at

November 30, 2005 and 2004, respectively. At November 30, 2005 and

2004, the carrying values of these secured financing activities, which

are designated as the hedged instrument in fair value hedges, approxi-

mated their fair values. Additionally, we had approximately $273 mil-

lion and $398 million of long-term fixed rate repurchase agreements at

November 30, 2005 and 2004, respectively, for which we had unrec-

ognized losses of $11 million and $31 million, respectively.

Total

Amount of Commitment Expiration per Period Contractual Amount

2008- 2010- 2012 and November November

I N  M I L L I O N S 2006 2007 2009 2011 Later 30, 2005 30, 2004

High grade (1) $ 2,405 $ 1,624 $ 3,270 $ 6,169 $ 571 $ 14,039 $ 10,677

High yield (2) 1,289 1,159 645 1,448 631 5,172 4,438

Mortgage commitments 9,024 176 209 8 – 9,417 12,835

Investment-grade contingent acquisition facilities 3,915 – – – – 3,915 1,475

Non-investment-grade contingent acquisition facilities 4,738 – – – – 4,738 4,244

Secured lending transactions, including

forward starting resale and repurchase agreements 62,470 1,124 320 873 995 65,782 105,879

(1) We view our net credit exposure for high grade commitments, after consideration of hedges, to be $5.4 billion and $4.1 billion at November 30, 2005 and 2004, respectively.
(2) We view our net credit exposure for high yield commitments, after consideration of hedges, to be $4.4 billion and $3.5 billion at November 30, 2005 and 2004, respectively.

L E N D I N G - R E L A T E D  C O M M I T M E N T S
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High Grade and High Yield Through our high grade and high yield sales,

trading and underwriting activities,we make commitments to extend credit

in loan syndication transactions.We use various hedging and funding strate-

gies to actively manage our market, credit and liquidity exposures on these

commitments.We do not believe total commitments necessarily are indica-

tive of actual risk or funding requirements because the commitments may

not be drawn or fully used and such amounts are reported before consid-

eration of hedges.These commitments and any related drawdowns of these

facilities typically have fixed maturity dates and are contingent on certain

representations,warranties and contractual conditions applicable to the bor-

rower.We define high yield (non-investment grade) exposures as securities

of or loans to companies rated BB+ or lower or equivalent ratings by rec-

ognized credit rating agencies, as well as non-rated securities or loans that,

in management’s opinion, are non-investment grade.We had commitments

to investment grade borrowers of $14.0 billion (net credit exposure of $5.4

billion, after consideration of hedges) and $10.7 billion (net credit exposure

of $4.1 billion, after consideration of hedges) at November 30, 2005 and

2004, respectively.We had commitments to non-investment grade borrow-

ers of $5.2 billion (net credit exposure of $4.4 billion after consideration of

hedges) and $4.4 billion (net credit exposure of $3.5 billion after consider-

ation of hedges) at November 30, 2005 and 2004, respectively.

Mortgage Commitments Through our mortgage origination plat-

forms we make commitments to extend mortgage loans.We use various

hedging and funding strategies to actively manage our market, credit and

liquidity exposures on these commitments.We do not believe total com-

mitments necessarily are indicative of actual risk or funding requirements

because the commitments may not be drawn or fully used and such

amounts are reported before consideration of hedges. At November 30,

2005 and 2004, we had outstanding mortgage commitments of approxi-

mately $9.4 billion and $12.8 billion, respectively, including $7.7 billion

and $10.9 billion of residential mortgages and $1.7 billion and $1.9 billion

of commercial mortgages. These commitments require us to originate

mortgage loans at the option of a borrower generally within 90 days at

fixed interest rates.We sell residential mortgage loans, once originated, pri-

marily through securitization. See Note 3 to the Consolidated Financial

Statements for additional information about our securitization activities.

Contingent Acquisition Facilities From time to time we provide

contingent commitments to investment and non-investment grade coun-

terparties related to acquisition financing. Our expectation is, and our past

practice has been, to distribute our obligations under these commitments to

third parties through loan syndications, if closed, consistent with our credit

facilitation framework.We do not believe these commitments are necessar-

ily indicative of our actual risk because the borrower may not complete a

contemplated acquisition or, if the borrower completes the acquisition, it

often will raise funds in the capital markets instead of drawing on our com-

mitment.Additionally, in most cases, the borrower’s ability to draw is sub-

ject to there being no material adverse change in the borrower’s financial

conditions, among other factors.These commitments also generally contain

certain flexible pricing features to adjust for changing market conditions

prior to closing.We provided contingent commitments to investment-grade

counterparties related to acquisition financing of approximately $3.9 billion

and $1.5 billion at November 30, 2005 and 2004. In addition, we provided

contingent commitments to non-investment-grade counterparties related

to acquisition financing of approximately $4.7 billion and $4.2 billion at

November 30, 2005 and 2004, respectively.

Secured Lending Transactions In connection with our financing

activities, we had outstanding commitments under certain collateralized

lending arrangements of approximately $5.7 billion and $5.3 billion at

November 30,2005 and 2004,respectively.These commitments require bor-

rowers to provide acceptable collateral, as defined in the agreements, when

amounts are drawn under the lending facilities.Advances made under these

lending arrangements typically are at variable interest rates and generally pro-

vide for over-collateralization. In addition, at November 30, 2005, we had

commitments to enter into forward starting secured resale and repurchase

agreements, primarily secured by government and government agency col-

lateral, of $38.6 billion and $21.5 billion, respectively, compared with $55.0

billion and $45.6 billion, respectively, at November 30, 2004.

OTHER COMMITMENTS AND GUARANTEES

The following table summarizes other commitments and guarantees at

November 30, 2005 and November 30, 2004:

Notional/

Amount of Commitment Expiration per Period Maximum Amount

2008- 2010- 2012 and November November

I N  M I L L I O N S 2006 2007 2009 2011 Later 30, 2005 30, 2004

Derivative contracts (1) $120,805 $ 68,171 $ 97,075 $ 89,813 $163,597 $539,461 $470,641

Municipal-securities-related commitments 680 16 34 744 2,631 4,105 7,179

Other commitments with special purpose entities 3,257 248 606 485 1,725 6,321 5,261

Standby letters of credit 2,608 – – – – 2,608 1,703

Private equity and other principal

investment commitments 328 243 316 40 – 927 695

(1) We believe the fair value of these derivative contracts is a more relevant measure of the obligations because we believe the notional amount overstates the expected payout. At November
30, 2005 and 2004, the fair value of these derivative contracts approximated $9.4 billion and $9.0 billion, respectively.

O T H E R  C O M M I T M E N T S  A N D  G U A R A N T E E S
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Derivative Contracts In accordance with FASB Interpretation No. 45,

“Guarantor’s Accounting and Disclosure Requirements for Guarantees,

Including Indirect Guarantees of Indebtedness of Others” (“FIN 45”), we dis-

close certain derivative contracts meeting the FIN 45 definition of a guar-

antee. Under FIN 45, derivative contracts are considered to be guarantees

if such contracts require us to make payments to counterparties based on

changes in an underlying instrument or index (e.g., security prices, inter-

est rates, and currency rates) and include written credit default swaps,

written put options, written foreign exchange and interest rate options.

Derivative contracts are not considered guarantees if such contracts are

cash settled and we have no basis to determine whether it is probable the

derivative counterparty held the related underlying instrument at the

inception of the contract.We have determined these conditions have been

met for certain large financial institutions. Accordingly, when these con-

ditions are met, we do not include such derivatives in our guarantee dis-

closures.At November 30, 2005 and 2004, the maximum payout value of

derivative contracts deemed to meet the FIN 45 definition of a guaran-

tee was approximately $539 billion and $471 billion, respectively. For pur-

poses of determining maximum payout, notional values are used;

however, we believe the fair value of these contracts is a more relevant

measure of these obligations because we believe the notional amounts

greatly overstate our expected payout. At November 30, 2005 and 2004,

the fair value of such derivative contracts approximated $9.4 billion and

$9.0 billion, respectively. In addition, all amounts included above are

before consideration of hedging transactions.We substantially mitigate our

risk on these contracts through hedges, using other derivative contracts

and/or cash instruments.We manage risk associated with derivative guar-

antees consistent with our global risk management policies. We record

derivative contracts, including those considered to be guarantees, at fair

value with related gains and losses recognized in Principal transactions in

the Consolidated Statement of Income.

Municipal-Securities-Related Commitments At November 30,

2005 and 2004, we had municipal-securities-related commitments of

approximately $4.1 billion and $7.2 billion, respectively. Such commit-

ments are principally comprised of liquidity commitments related to trust

certificates issued to investors backed by investment grade municipal

securities.We believe our liquidity commitments to these trusts involve a

low level of risk because our obligations are supported by investment

grade securities and generally cease if the underlying assets are down-

graded below investment grade or default. In certain instances, we also

provide credit default protection to investors in such QSPEs, which

approximated $0.5 billion and $0.4 billion at November 30, 2005 and

2004, respectively.

Other Commitments with SPEs In addition to the municipal-

securities-related commitments, we make certain liquidity commit-

ments and guarantees associated with VIEs.We provided liquidity of

approximately $1.9 billion and $1.0 billion at November 30, 2005

and 2004, respectively, which represented our maximum exposure to

loss, to commercial paper conduits in support of certain clients’

secured financing transactions. However, we believe our actual risk to

be limited because such liquidity commitments are supported by

overcollateralization with investment grade collateral.

In addition, we provide limited downside protection guarantees to

investors in certain VIEs. In such instances, we provide investors a guar-

anteed return of their initial principal investment. Our maximum expo-

sure to loss under such commitments was approximately $3.2 billion and

$2.9 billion at November 30, 2005 and 2004, respectively.We believe our

actual risk to be limited because our obligations are collateralized by the

VIEs’ assets and contain significant constraints under which such down-

side protection will be available (e.g., the VIE is required to liquidate

assets in the event certain loss levels are triggered).

We also provided guarantees totaling $1.2 billion and $1.4 billion

at November 30, 2005 and November 30, 2004, respectively, of the col-

lateral in a multi-seller conduit backed by short-term commercial

paper assets.This commitment is intended to provide us with access to

contingent liquidity of $1.2 billion and $1.4 billion as of November 30,

2005 and 2004, respectively, in the event we have greater than antici-

pated draws under our lending commitments.

Standby Letters of Credit At November 30, 2005 and 2004, we

were contingently liable for $2.6 billion and $1.7 billion, respectively,

of letters of credit primarily used to provide collateral for securities and

commodities borrowed and to satisfy margin deposits at option and

commodity exchanges.

Private Equity and Other Principal Investments At November 30,

2005 and 2004,we had private equity and other principal investment com-

mitments of approximately $0.9 billion and $0.7 billion, respectively.

Other In the normal course of business, we provide guarantees to

securities clearinghouses and exchanges. These guarantees generally are

required under the standard membership agreements, such that members

are required to guarantee the performance of other members.To mitigate

these performance risks, the exchanges and clearinghouses often require

members to post collateral. Our obligations under such guarantees could

exceed the collateral amounts posted; however, the potential for us to be

required to make payments under such guarantees is deemed remote. In

connection with certain asset sales and securitization transactions,we often

make representations and warranties about the assets conforming to spec-

ified guidelines. If it is later determined the underlying assets fail to con-

form to the specified guidelines, we may have an obligation to repurchase

the assets or indemnify the purchaser against any losses.To mitigate these

risks, to the extent the assets being securitized may have been originated

by third parties, we seek to obtain appropriate representations and war-

ranties from these third parties when we acquire the assets.

Financial instruments and other inventory positions sold but not yet

purchased represent our obligations to purchase the securities at prevailing

market prices.Therefore, the future satisfaction of such obligations may be

for an amount greater or less than the amount recorded.The ultimate gain

or loss is dependent on the price at which the underlying financial instru-

ment is purchased to settle our obligation under the sale commitment.
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In the normal course of business, we are exposed to credit and

market risk as a result of executing, financing and settling various client

security and commodity transactions.These risks arise from the poten-

tial that clients or counterparties may fail to satisfy their obligations and

the collateral obtained is insufficient. In such instances, we may be

required to purchase or sell financial instruments at unfavorable market

prices.We seek to control these risks by obtaining margin balances and

other collateral in accordance with regulatory and internal guidelines.

Certain of our subsidiaries, as general partners, are contingently

liable for the obligations of certain public and private limited partner-

ships. In our opinion, contingent liabilities, if any, for the obligations of

such partnerships will not, in the aggregate, have a material adverse

effect on our consolidated financial condition or results of operations.

LITIGATION

In the normal course of business we have been named as a defendant in a

number of lawsuits and other legal and regulatory proceedings. Such pro-

ceedings include actions brought against us and others with respect to

transactions in which we acted as an underwriter or financial advisor,

actions arising out of our activities as a broker or dealer in securities and

commodities and actions brought on behalf of various classes of claimants

against many securities firms, including us.We provide for potential losses

that may arise out of legal and regulatory proceedings to the extent such

losses are probable and can be estimated.Although there can be no assur-

ance as to the ultimate outcome, we generally have denied, or believe we

have a meritorious defense and will deny, liability in all significant cases

pending against us, and we intend to defend vigorously each such case.

Based on information currently available,we believe the amount,or range,

of reasonably possible losses in excess of established reserves, not to be

material to the Company’s consolidated financial condition or cash flows.

However, losses may be material to our operating results for any particular

future period, depending on the level of income for such period.

During 2004, we entered into a settlement with our insurance

carriers relating to several large proceedings noticed to the carriers and

initially occurring prior to January 2003. Under the terms of the insur-

ance settlement, the insurance carriers agreed to pay us $280 million.

During 2004, we also entered into a Memorandum of Understanding

to settle the In re Enron Corporation Securities Litigation class action law-

suit for $223 million.The settlement with our insurance carriers and

the settlement under the Memorandum of Understanding did not

result in a net gain or loss in our Consolidated Statement of Income as

the $280 million settlement with our insurance carriers represented an

aggregate settlement associated with several matters, including Enron,

Worldcom and other matters. See Part 1, Item 3-Legal Proceedings in

the Form 10-K for additional information about the Enron securities

class action and related matters.

LEASE COMMITMENTS

We lease office space and equipment throughout the world.Total rent

expense for 2005, 2004 and 2003 was $167 million, $135 million and

$136 million, respectively. Certain leases on office space contain escala-

tion clauses providing for additional payments based on maintenance,

utility and tax increases.

Minimum future rental commitments under non-cancelable oper-

ating leases (net of subleases of $282 million) and future commitments

under capital leases are as follows:

M I N I M U M  F U T U R E  R E N T A L  C O M M I T M E N T S  U N D E R  O P E R A T I N G
A N D  C A P I T A L  L E A S E  A G R E E M E N T S

I N  M I L L I O N S Operating Leases Capital Lease

Fiscal 2006 $ 173 $ 61

Fiscal 2007 165 61

Fiscal 2008 157 66

Fiscal 2009 151 88

Fiscal 2010 143 90

December 1, 2010 and thereafter 926 2,407

Total minimum lease payments $1,715 2,773

Less:Amount representing interest (1,608)

Present value of future minimum capital lease payments $ 1,165

PREFERRED STOCK

Holdings is authorized to issue a total of 38,000,000 shares of preferred

stock.At November 30, 2005, Holdings had 798,000 shares issued and

outstanding under various series as described below.All preferred stock

has a dividend preference over Holdings’ common stock in the paying

N O T E  1 1  S T O C K H O L D E R S ’  E Q U I T Y

of dividends and a preference in the liquidation of assets.

Series C On May 11, 1998, Holdings issued 5,000,000

Depositary Shares, each representing 1/10th of a share of 5.94%

Cumulative Preferred Stock, Series C (“Series C Preferred Stock”),

$1.00 par value.The shares of Series C Preferred Stock have a redemp-
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tion price of $500 per share, together with accrued and unpaid divi-

dends. Holdings may redeem any or all of the outstanding shares of

Series C Preferred Stock beginning on May 31, 2008.The $250 mil-

lion redemption value of the shares outstanding at November 30, 2005

is classified in the Consolidated Statement of Financial Condition as a

component of Preferred stock.

Series D On July 21, 1998, Holdings issued 4,000,000 Depositary

Shares, each representing 1/100th of a share of 5.67% Cumulative

Preferred Stock, Series D (“Series D Preferred Stock”), $1.00 par value.

The shares of Series D Preferred Stock have a redemption price of $5,000

per share, together with accrued and unpaid dividends. Holdings may

redeem any or all of the outstanding shares of Series D Preferred Stock

beginning on August 31, 2008.The $200 million redemption value of the

shares outstanding at November 30, 2005 is classified in the Consolidated

Statement of Financial Condition as a component of Preferred stock.

Series E On March 28, 2000, Holdings issued 5,000,000

Depositary Shares, each representing 1/100th of a share of

Fixed/Adjustable Rate Cumulative Preferred Stock, Series E (“Series E

Preferred Stock”), $1.00 par value.The initial cumulative dividend rate

on the Series E Preferred Stock was 7.115% per annum through May

31, 2005. On May 31, 2005, Holdings redeemed all of our issued and

outstanding shares, together with accumulated and unpaid dividends.

Series F On August 20, 2003, Holdings issued 13,800,000

Depositary Shares, each representing 1/100th of a share of 6.50%

Cumulative Preferred Stock, Series F (“Series F Preferred Stock”),

$1.00 par value.The shares of Series F Preferred Stock have a redemp-

tion price of $2,500 per share, together with accrued and unpaid divi-

dends. Holdings may redeem any or all of the outstanding shares of

Series F Preferred Stock beginning on August 31, 2008.The $345 mil-

lion redemption value of the shares outstanding at November 30, 2005

is classified in the Consolidated Statement of Financial Condition as a

component of Preferred stock.

Series G On January 30, 2004 and August 16, 2004 Holdings

issued 5,200,000 and 6,800,000, respectively, Depositary Shares, each

representing 1/100th of a share of Holdings’ Floating Rate Cumulative

Preferred Stock, Series G (“Series G Preferred Stock”), $1.00 par value,

for a total of $130 million and $170 million, respectively. Dividends on

the Series G Preferred Stock are payable at a floating rate per annum of

one-month LIBOR plus 0.75%, with a floor of 3.0% per annum.The

Series G Preferred Stock has a redemption price of $2,500 per share,

together with accrued and unpaid dividends. Holdings may redeem any

or all of the outstanding shares of Series G Preferred Stock beginning

on February 15, 2009.The $300 million redemption value of the shares

outstanding at November 30, 2005 is classified in the Consolidated

Statement of Financial Condition as a component of Preferred stock.

The Series C, D, F and G Preferred Stock have no voting rights

except as provided below or as otherwise from time to time required by

law. If dividends payable on any of the Series C,D,F or G Preferred Stock

or on any other equally-ranked series of preferred stock have not been

paid for six or more quarters, whether or not consecutive, the authorized

number of directors of the Company will automatically be increased by

two.The holders of the Series C, D, F or G Preferred Stock will have the

right, with holders of any other equally-ranked series of preferred stock

that have similar voting rights and on which dividends likewise have not

been paid, voting together as a class, to elect two directors to fill such

newly created directorships until the dividends in arrears are paid.

COMMON STOCK

Dividends declared per common share were $0.80, $0.64 and $0.48 in

2005, 2004 and 2003, respectively. During the years ended November

30, 2005, 2004 and 2003, we repurchased or acquired shares of our

common stock at an aggregate cost of approximately $4.2 billion, $2.3

billion and $1.5 billion, respectively, or $103.17, $78.20, and $65.22 per

share, respectively.These shares were acquired in the open market and

from employees who tendered mature shares to pay for the exercise

cost of stock options or for statutory tax withholding obligations on

RSU issuances or option exercises.

Changes in the number of shares of common stock outstanding

are as follows:

C O M M O N  S T O C K

N O V E M B E R  3 0 2005 2004 2003

Shares outstanding, beginning of period 274,159,411 266,679,056 231,131,043

Exercise of stock options and other share issuances 26,571,357 18,474,422 11,538,125

Shares issued to the RSU Trust 11,000,000 18,000,000 14,000,000

Shares issued in connection with the Neuberger acquisition – – 33,130,804

Treasury stock acquisitions (40,293,665) (28,994,067) (23,120,916)

Shares outstanding, end of period 271,437,103 274,159,411 266,679,056
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In 1997,we established an irrevocable grantor trust (the “RSU Trust”) to

provide common stock voting rights to employees who hold outstand-

ing restricted stock units (“RSUs”) and to encourage employees to think

and act like owners. In 2005, 2004 and 2003,we transferred 11.0 million,

18.0 million and 14.0 million treasury shares, respectively, into the RSU

Trust. At November 30, 2005, approximately 34.6 million shares were

held in the RSU Trust with a total value of approximately $1.5 billion.

These shares are valued at weighted average grant prices. Shares trans-

ferred to the RSU Trust do not affect the total number of shares used in

the calculation of basic and diluted earnings per share because we include

amortized RSUs in the calculations.Accordingly, the RSU Trust has no

effect on total equity, net income or earnings per share.

Lehman Brothers 2005

N O T E S  T O  C O N S O L I D A T E D  F I N A N C I A L  S T A T E M E N T S

We operate globally through a network of subsidiaries, with several sub-

ject to regulatory requirements. In the United States, LBI and Neuberger

Berman,LLC (“NBLLC”), as registered broker-dealers, are subject to the

Securities and Exchange Commission (“SEC”) Rule 15c3-1, the Net

Capital Rule, which requires these companies to maintain net capital of

not less than the greater of 2% of aggregate debit items arising from

client transactions, as defined, or 4% of funds required to be segregated

for customers’ regulated commodity accounts, as defined.At November

30, 2005, LBI and NBLLC had regulatory net capital, as defined, of $2.1

billion and $243 million, respectively, which exceeded the minimum

requirement by $1.8 billion and $229 million, respectively.

Lehman Brothers International (Europe) (“LBIE”), a United

Kingdom registered broker-dealer and subsidiary of Holdings, is subject

to the capital requirements of the Financial Services Authority (“FSA”)

of the United Kingdom. Financial resources, as defined, must exceed the

total financial resources requirement of the FSA.At November 30, 2005,

LBIE’s financial resources of approximately $5.9 billion exceeded the

minimum requirement by approximately $1.8 billion. Lehman Brothers

Japan Inc.’s Tokyo branch, a regulated broker-dealer, is subject to the cap-

ital requirements of the Financial Services Agency and, at November 30,

2005, had net capital of approximately $674 million, which was approx-

imately $338 million in excess of the specified levels required. Certain

other non-U.S. subsidiaries are subject to various securities, commodities

and banking regulations and capital adequacy requirements promulgated

by the regulatory and exchange authorities of the countries in which

they operate. At November 30, 2005 these other subsidiaries were in

compliance with their applicable local capital adequacy requirements.

N O T E  1 2  R E G U L A T O R Y  R E Q U I R E M E N T S

Lehman Brothers Bank, FSB (the “Bank”), our thrift subsidiary, is

regulated by the Office of Thrift Supervision (“OTS”). Lehman Brothers

Commercial Bank (the “Industrial Bank”), our Utah industrial bank sub-

sidiary established during 2005, is regulated by the Utah Department of

Financial Institutions and the Federal Deposit Insurance Corporation.The

Bank and the Industrial Bank exceed all regulatory capital requirements

and are considered to be well capitalized. In addition, our “AAA” rated

derivatives subsidiaries, Lehman Brothers Financial Products Inc.

(“LBFP”) and Lehman Brothers Derivative Products Inc. (“LBDP”), have

established certain capital and operating restrictions that are reviewed by

various rating agencies. At November 30, 2005, LBFP and LBDP each

had capital that exceeded the requirements of the rating agencies.

The regulatory rules referred to above, and certain covenants con-

tained in various debt agreements, may restrict Holdings’ ability to

withdraw capital from its regulated subsidiaries, which in turn could

limit its ability to pay dividends to shareholders.At November 30, 2005,

approximately $7.6 billion of net assets of subsidiaries were restricted as

to the payment of dividends to Holdings. In the normal course of busi-

ness, Holdings provides guarantees of certain activities of its subsidiaries,

including our fixed income derivative business conducted through

Lehman Brothers Special Financing Inc.

As of December 1, 2005, Holdings became regulated by the SEC

as a consolidated supervised entity (“CSE”). As such, Holdings is sub-

ject to group-wide supervision and examination by the SEC and,

accordingly, we are subject to minimum capital requirements on a con-

solidated basis. LBI is also authorized to calculate its net capital under

provisions as specified by the SEC applicable rules.
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E A R N I N G S  P E R  S H A R E

I N  M I L L I O N S , E X C E P T  P E R  S H A R E  DATA
Y E A R  E N D E D  N O V E M B E R  3 0 2005 2004 2003

NUMERATOR:

Net income $3,260 $2,369 $1,699

Preferred stock dividends 69 72 50

Numerator for basic earnings per share–net income applicable to common stock $3,191 $2,297 $1,649

DENOMINATOR:

Denominator for basic earnings per share–weighted average common shares 278.2 274.7 245.7

Effect of dilutive securities:

Employee stock options 12.7 13.8 12.2

Restricted stock units 2.7 2.2 2.0

Dilutive potential common shares 15.4 16.0 14.2

Denominator for diluted earnings per share–weighted average

common and dilutive potential common shares (1) 293.6 290.7 259.9

Basic earnings per share $11.47 $ 8.36 $ 6.71

Diluted earnings per share $10.87 $ 7.90 $ 6.35

(1) Anti-dilutive options and restricted stock units excluded from the calculations of diluted earnings per share. 4.3 2.0 8.0

Earnings per share was calculated as follows:

N O T E  1 3  E A R N I N G S  P E R  S H A R E

In 2004 the Company adopted the fair value recognition provisions of

SFAS 123 using the prospective adoption method. The Company’s

adoption of SFAS 123 on a prospective basis in 2004 resulted in a

change in measurement for employee stock awards. See Note 1 for a

further discussion.

EMPLOYEE STOCK PURCHASE PLAN

On June 30, 2004, the Employee Stock Purchase Plan (the “ESPP”)

expired following the completion of its 10-year term as approved by

shareholders. The ESPP allowed employees to purchase Common

Stock at a 15% discount from market value, with a maximum of

$25,000 in annual aggregate purchases by any one individual. At

November 30, 2004 6.3 million shares of Common Stock had cumu-

latively been purchased by eligible employees through the ESPP.

1994 MANAGEMENT OWNERSHIP PLAN

On May 31, 2004 the Lehman Brothers Holdings Inc. Management

Ownership Plan (the “1994 Plan”) expired following the completion

of its 10-year term.The 1994 Plan provided for the issuance of RSUs,

performance stock units (“PSUs”), stock options and other equity

awards for a period of up to ten years to eligible employees. At

November 30, 2005, RSU, PSU and stock option awards with respect

N O T E  1 4  E M P L O Y E E  I N C E N T I V E  P L A N S

to 33.1 million shares of Common Stock have been made under the

1994 Plan, of which 3.1 million are outstanding and 30.0 million have

been converted to freely transferable Common Stock.

1996 MANAGEMENT OWNERSHIP PLAN

The 1996 Management Ownership Plan (the “1996 Plan”), under

which awards similar to those of the 1994 Plan may be granted, pro-

vides for up to 42.0 million shares of Common Stock to be subject

to awards. At November 30, 2005, RSU, PSU and stock option

awards with respect to 39.5 million shares of Common Stock have

been made under the 1996 Plan of which 9.5 million are outstand-

ing and 30.0 million have been converted to freely transferable

Common Stock.

EMPLOYEE INCENTIVE PLAN

The Employee Incentive Plan (“EIP”) has provisions similar to the

1994 Plan and the 1996 Plan, and authorization from the Board of

Directors to issue up to 246.0 million shares of Common Stock that

may be subject to awards. At November 30, 2005 awards with respect

to 231.9 million shares of Common Stock have been made under the

EIP of which 93.0 million are outstanding and 138.9 million have been

converted to freely transferable Common Stock.



Of the RSUs outstanding at November 30, 2005, approximately 36 mil-

lion were amortized and included in basic and diluted earnings per share,

approximately 10 million will be amortized during 2006, and the remain-

der will be amortized subsequent to November 30, 2006. See Note 11 to

the Consolidated Financial Statements for additional information.

Included in the previous table are PSUs awarded to certain senior

officers prior to 2004. The number of PSUs that may be earned is

dependent on achieving certain performance levels within predetermined

performance periods. During the performance period, these PSUs are

accounted for as variable awards. At the end of a performance period,

any PSUs earned will convert one-for-one to RSUs that then vest in

three or more years.At November 30, 2005, approximately 11.2 million

PSUs had been awarded, of which 6.0 million remained outstanding,

subject to vesting and transfer restrictions. The compensation cost for

the RSUs payable in satisfaction of PSUs is accrued over the combined

performance and vesting periods.
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STOCK INCENTIVE PLAN

The Stock Incentive Plan (“SIP”) has provisions similar to the 1994

Plan, the 1996 Plan and the EIP, and authorization from the Board of

Directors to issue up to 10.0 million shares of Common Stock that may

be subject to awards.At November 30, 2005 awards with respect to 2.3

million shares of Common Stock have been made under the SIP of

which 2.3 million are outstanding.

1999 LONG-TERM INCENTIVE PLAN

The 1999 Neuberger Berman Inc. Long-Term Incentive Plan (the

“LTIP”) provided for the grant of restricted stock, restricted units, incen-

tive stock, incentive units, deferred shares, supplemental units and stock

options.The total number of shares of Common Stock that may be issued

under the LTIP may not exceed 7.7 million. At November 30, 2005,

awards with respect to approximately 6.7 million shares of Common

Stock have been made under the LTIP, of which approximately 3.7 mil-

lion restricted shares, RSUs and stock options are outstanding and 3.0

million have been converted to freely transferable Common Stock.

1999 DIRECTORS STOCK INCENTIVE PLAN

The 1999 Neuberger Berman Inc. Directors Stock Incentive Plan (the

“DSIP”) provided for the grant of stock options or restricted stock to

non-employee members of Neuberger’s board of directors. Non-

employee directors could elect to exchange a portion of their annual

cash retainer paid by Neuberger for services rendered as a director for

restricted stock.At November 30, 2004, awards with respect to approx-

imately 62,000 shares have been made under the DSIP of which all

shares have been converted to freely transferable Common Stock.We do

not intend to grant additional awards from the DSIP.

RESTRICTED STOCK UNITS

Eligible employees receive RSUs, in lieu of cash, as a portion of their

total compensation. There is no further cost to employees associated

with the RSU awards. For awards granted prior to 2004, we measure

compensation cost for RSUs based on the market value of our

Common Stock at the grant date in accordance with APB 25. For

awards granted beginning in 2004 we measure compensation cost based

on the market value of our Common Stock at the grant date less a dis-

count for sale restrictions subsequent to the vesting date in accordance

with our adoption of SFAS 123 on a prospective basis. RSUs granted in

each of the years presented contain selling restrictions subsequent to the

vesting date.We amortize the RSU awards over the applicable service

periods.RSU awards made to employees have various vesting provisions

and generally convert to unrestricted freely transferable Common Stock

five years from the grant date.We accrue a dividend equivalent on each

RSU outstanding (in the form of additional RSUs), based on dividends

declared on our Common Stock.

The following table summarizes RSUs outstanding under stock-

based incentive plans:

R E S T R I C T E D  S T O C K  U N I T S

2005 2004 2003

Balance, beginning of year 64,242,393 64,343,313 69,338,068

Granted 13,965,142 14,899,012 14,796,772 (1)

Canceled (1,512,954) (1,276,002) (1,447,319)

Exchanged for stock without restrictions (16,485,744) (13,723,930) (18,344,208)

Balance, end of year 60,208,837 64,242,393 64,343,313

Shares held in RSU Trust (34,558,884) (38,861,068) (33,408,893)

RSUs outstanding, net of shares held in RSU trust 25,649,953 25,381,325 30,934,420

(1) Includes approximately 1.7 million RSUs granted in 2003 related to our acquisition of Neuberger. See Note 5 to the Consolidated Financial Statements for additional information about the
Neuberger acquisition.
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S T O C K  O P T I O N  A C T I V I T Y

Weighted Average Expiration

Options Exercise Price Dates

Balance, November 30, 2002 83,540,492 $ 44.21 11/03–11/12

Granted (1) 15,536,462 $ 66.98

Exercised (1) (10,595,469) $ 28.08

Canceled (1) (1,734,835) $ 46.63

Balance, November 30, 2003 86,746,650 $ 50.21 12/03–11/13

Granted 5,423,596 $ 80.74

Exercised (17,167,352) $ 36.36

Canceled (1,459,299) $ 56.48

Balance, November 30, 2004 73,543,595 $ 55.57 12/04–11/14

Granted 3,524,013 $111.53

Exercised (25,537,742) $ 48.76

Canceled (654,703) $ 66.76

Balance, November 30, 2005 50,875,163 $ 62.72 12/05–11/15

(1) Includes approximately 4.3 million stock options granted, 0.3 million stock options exercised, and 0.1 million stock options canceled in 2003 related to our acquisition of Neuberger. See Note
5 to the Consolidated Financial Statements for additional information about the Neuberger acquisition.

S T O C K  O P T I O N S

Options Outstanding Options Exercisable

Weighted Weighted

Weighted Average Weighted Average

Average Remaining Average Remaining

Number Exercise Contractual Number Exercise Contractual

R A N G E  O F  E X E R C I S E  P R I C E S Outstanding Price Life (in years) Exercisable Price Life (in years)

$20.00–$29.99 1,797,889 $ 20.69 3.01 1,797,889 $ 20.69 3.01

$30.00–$39.99 1,377,796 $ 37.16 4.03 1,377,796 $ 37.16 4.03

$40.00–$49.99 8,295,915 $ 47.78 5.05 5,162,629 $ 48.47 4.50

$50.00–$59.99 14,324,484 $ 54.03 6.13 8,629,809 $ 54.43 5.64

$60.00–$69.99 6,539,260 $ 63.49 4.58 3,285,498 $ 63.58 3.19

$70.00–$79.99 11,545,366 $ 71.57 5.98 5,840,136 $ 71.70 4.47

$80.00–$89.99 4,777,248 $ 85.73 5.02 225,460 $ 85.50 5.33

$90.00–$99.99 22,500 $ 93.30 9.34 – n/a n/a

$100.00–$149.99 2,194,705 $127.20 6.37 – n/a n/a

50,875,163 $ 62.72 5.46 26,319,217 $ 55.29 4.58

The exercise price for all stock options awarded has been equal to

the market price of Common Stock on the day of grant. The table

below provides further details related to stock options outstanding at

November 30, 2005.

RESTRICTED STOCK

In connection with the 2003 Neuberger acquisition, we issued approx-

imately 806,000 shares of restricted Common Stock to replace outstand-

ing shares of Neuberger restricted Common Stock. During 2005, we

awarded approximately 7,767 shares of our restricted Common Stock

under the LTIP.

STOCK OPTIONS

The following table summarizes stock option activity for the years ended November 30, 2005, 2004 and 2003:



Pension Benefits

I N  M I L L I O N S U.S. Non-U.S. Postretirement Benefits

N O V E M B E R  3 0 2005 2004 2005 2004 2005 2004

CHANGE IN BENEFIT OBLIGATION

Benefit obligation at beginning of year $ 947 $ 819 $ 377 $ 278 $ 69 $ 77

Service cost 40 33 8 6 2 2

Interest cost 56 50 19 16 3 4

Plan amendment 5 11 – – – –

Actuarial loss (gain) (2) 59 41 51 (9) (9)

Benefits paid (29) (25) (7) (6) (5) (5)

Foreign currency exchange rate changes – – (39) 32 – –

Benefit obligation at end of year 1,017 947 399 377 60 69

CHANGE IN PLAN ASSETS

Fair value of plan assets at beginning of year 887 825 357 294 – –

Actual return on plan assets, net of expenses 72 72 59 24 – –

Employer contribution 100 15 5 13 5 –

Benefits paid (29) (25) (7) (6) (5) –

Foreign currency exchange rate changes – – (36) 32 – –

Fair value of plan assets at end of year 1,030 887 378 357 – –

Funded (underfunded) status 13 (60) (21) (20) (60) (69)

Unrecognized net actuarial loss (gain) 438 473 133 152 (11) (3)

Unrecognized prior service cost (benefit) 31 29 1 1 (2) (3)

Prepaid (accrued) benefit cost $ 482 $ 442 $ 113 $ 133 $ (73) $ (75)

Accumulated benefit obligation–funded plans $ 899 $ 848 $ 375 $ 360

Accumulated benefit obligation–unfunded plan (1) 63 57 7 –

(1) A liability is recognized in the Consolidated Statement of Financial Condition for unfunded plans.

WEIGHTED AVERAGE ASSUMPTIONS USED TO DETERMINE BENEFIT OBLIGATIONS AT NOVEMBER 30

Discount rate 5.98% 5.90% 4.80% 5.21% 5.83% 5.90%

Rate of compensation increase 5.00% 4.90% 4.30% 4.28%
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We provide both funded and unfunded noncontributory defined ben-

efit pension plans for the majority of our employees worldwide. In addi-

tion, we provide certain other postretirement benefits, primarily health

N O T E  1 5  E M P L O Y E E  B E N E F I T  P L A N S

care and life insurance, to eligible employees. We use a November 30

measurement date for the majority of our plans. The following tables

summarize these plans:

D E F I N E D  B E N E F I T  P L A N S

R E S T R I C T E D  S T O C K

2005 2004

Balance, beginning of year 770,846 805,587

Granted 7,767 223,889

Canceled (18,723) (27,325)

Exchanged for stock without restrictions (238,702) (231,305)

Balance, end of year 521,188 770,846

Total compensation cost for stock-based awards recognized during 2005, 2004 and 2003 was approximately $1,055 million, $800 million and $625

million, respectively.

The following table summarizes restricted stock activity for the years ended November 30, 2005 and 2004:
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RETURN ON PLAN ASSETS

U.S. and Non-U.S. Plans Establishing the expected rate of return on

pension assets requires judgment.We consider the following factors in

determining this assumption:

The types of investment classes in which pension plan assets

are invested and the expected compounded return we can rea-

sonably expect the portfolio to earn over appropriate time

periods. The expected return reflects forward-looking eco-

nomic assumptions.

The investment returns we can reasonably expect our active invest-

ment management program to achieve in excess of the returns

expected if investments were made strictly in indexed funds.

Investment related expenses.

We review the expected long-term rate of return annually and revise

it as appropriate.Also, we periodically commission detailed asset/liabil-

ity studies to be performed by third-party professional investment advi-

sors and actuaries. These studies project stated future returns on plan

assets.The studies performed in the past support the reasonableness of

our assumptions based on the targeted allocation investment classes and

market conditions at the time the assumptions were established.

PLAN ASSETS

Pension plan assets are invested with the objective of meeting current and

future benefit payment needs, while minimizing future contributions.

U.S. Plan Plan assets are invested with several investment man-

agers.Assets are diversified among U.S. and international equity secu-

rities, U.S. fixed income securities, real estate and cash. The plan

employs a mix of active and passive investment management pro-

grams. The strategic target of plan asset allocation is approximately

65% equities and 35% U.S. fixed income. The investment subcom-

mittee of our pension committee reviews the asset allocation quar-

terly and, with the approval of the pension committee, determines

when and how to rebalance the portfolio.The plan does not have a

dedicated allocation to Lehman Brothers common stock, although

the plan may hold a minimal investment in Lehman Brothers com-

mon stock as a result of investment decisions made by various invest-

ment managers.

Non-U.S. Plans Non-U.S. pension plan assets are invested with

several investment managers across a range of different asset classes.The

strategic target of plan asset allocation is approximately 75% equities,

20% fixed income and 5% real estate.

Weighted average plan asset allocations were as follows:

EXPECTED CONTRIBUTIONS FOR THE

FISCAL YEAR ENDING NOVEMBER 30, 2006

We do not expect it to be necessary to contribute to our U.S. pension

plans in the fiscal year ending November 30, 2006.We expect to con-

tribute approximately $19 million to our non-U.S. pension plans in

the fiscal year ending November 30, 2006.

C O M P O N E N T S  O F  N E T  P E R I O D I C  C O S T

Pension Benefits

I N  M I L L I O N S U.S. Pensions Non-U.S. Postretirement Benefits

Y E A R  E N D E D  N O V E M B E R  3 0 2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003

Service cost $42 $34 $21 $ 7 $ 6 $ 7 $ 2 $ 2 $ 2

Interest cost 56 50 44 19 16 15 3 4 5

Expected return on plan assets (74) (69) (52) (24) (22) (21) – – –

Amortization of net actuarial loss (gain) 33 31 27 11 7 – – – (1)

Amortization of prior service cost 3 3 2 1 1 2 (1) (1) –

Net periodic cost $60 $49 $42 $14 $ 8 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6

WEIGHTED AVERAGE ASSUMPTIONS USED TO DETERMINE NET PERIODIC COST FOR THE YEARS ENDED NOVEMBER 30

Discount rate 5.90% 6.15% 6.75% 4.80% 5.21% 5.57% 5.90% 6.15% 6.75%

Expected return on plan assets 8.50% 8.50% 8.50% 6.96% 6.94% 7.31%

Rate of compensation increase 5.00% 4.90% 4.90% 4.30% 4.28% 4.31%

U.S. Plans Non-U.S. Plans

N O V E M B E R  3 0 2005 2004 2005 2004

Equity securities 64% 64% 75% 74%

Fixed income securities 24 27 16 21

Real estate 2 2 5 5

Cash 10 7 4 –

100% 100% 100% 100%

P L A N  A S S E T S
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ESTIMATED FUTURE BENEFIT PAYMENTS

The following benefit payments, which reflect expected future service, as appropriate, are expected to be paid:

Pension

I N  M I L L I O N S U.S. Non-U.S. Postretirement

Fiscal 2006 $ 32 $ 4 $ 5

Fiscal 2007 34 4 5

Fiscal 2008 37 4 5

Fiscal 2009 39 5 5

Fiscal 2010 42 5 4

Fiscal 2011–2015 261 62 22

POSTRETIREMENT BENEFITS

Assumed health care cost trend rates were as follows:

N O V E M B E R  3 0 2005 2004

Health care cost trend rate assumed for next year 9% 10%

Rate to which the cost trend rate is assumed to decline (the ultimate trend rate) 5% 5%

Year the rate reaches the ultimate trend rate 2010 2010

1 Percentage 1 Percentage

I N  M I L L I O N S Point Increase Point Decrease

Effect on total service and interest cost components in 2005 $ – $ –

Effect on postretirement benefit obligation at November 30, 2005 1 (1)

Assumed health care cost trend rates affect the amount reported for postretirement benefits.A one-percentage-point change in assumed health care

cost trend rates would have the following effects:
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Income before taxes included $1,880 million, $733 million and $652

million that was also subject to income taxes of foreign jurisdictions for

2005, 2004 and 2003, respectively.

The income tax provision differs from that computed by using the

statutory federal income tax rate for the reasons shown below:

We file a consolidated U.S. federal income tax return reflecting the income of Holdings and its subsidiaries.The provision for income taxes con-

sists of the following:

N O T E  1 6  I N C O M E  T A X E S

P R O V I S I O N  F O R  I N C O M E  T A X E S

I N  M I L L I O N S
Y E A R  E N D E D  N O V E M B E R  3 0 2005 2004 2003

CURRENT:

Federal $1,037 $ 471 $ 410

State 265 143 153

Foreign 769 585 368

2,071 1,199 931

DEFERRED:

Federal (634) 3 64

State (59) 39 (44)

Foreign 191 (116) (186)

(502) (74) (166)

Provision for income taxes $1,569 $1,125 $ 765

R E C O N C I L I A T I O N  O F  P R O V I S I O N  F O R  I N C O M E  T A X E S
T O  F E D E R A L  I N C O M E  T A X E S  A T  S T A T U T O R Y  R A T E

I N  M I L L I O N S
Y E A R  E N D E D  N O V E M B E R  3 0 2005 2004 2003

Federal income taxes at statutory rate $1,690 $1,231 $ 888

State and local taxes 134 119 71

Tax-exempt income (135) (135) (122)

Foreign operations (113) (66) (7)

Other, net (7) (24) (65)

Provision for income taxes $1,569 $1,125 $ 765

The provision for income taxes resulted in effective tax rates of 32.5%,

32.0% and 30.2% for 2005, 2004 and 2003, respectively.The increases

in the effective tax rates in 2005 compared with 2004 and 2004 com-

pared with 2003 were primarily due to a higher level of pre-tax

income, which reduced the effect of permanent differences.

Income tax benefits related to various employee compensation

plans of approximately $1,005 million, $468 million and $543 million

in 2005, 2004 and 2003, respectively, were allocated to Additional paid-

in capital. In addition, in 2005 we recorded a $1 million income tax

charge and income tax benefits in 2004 and 2003 of $2 million and $1

million, respectively, from the translation of foreign currencies, which

was recorded directly in Accumulated other comprehensive income.

Deferred income taxes are provided for the differences between

the tax bases of assets and liabilities and their reported amounts in the

Consolidated Financial Statements. These temporary differences will

result in future income or deductions for income tax purposes and are

measured using the enacted tax rates that will be in effect when such

items are expected to reverse.
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At November 30, 2005 and 2004 deferred tax assets and liabilities consisted of the following:

The net deferred tax assets are included in Other assets in the

Consolidated Statement of Financial Condition.

We permanently reinvested earnings in certain foreign subsidiaries.

At November 30, 2005, $1,465 million of accumulated earnings were

permanently reinvested. At current tax rates, additional Federal income

taxes (net of available tax credits) of $383 million would become payable

if such income were to be repatriated.

We have approximately $147 million of Federal NOL carryfor-

wards that are subject to separate company limitations. Substantially all of

these net operating loss carryforwards begin to expire in 2023. At

November 30,2005, the $5 million deferred tax asset valuation allowance

relates to federal net operating loss carryforwards of acquired entities that

are subject to separate company limitations. If future circumstances per-

mit the recognition of the acquired tax benefit, goodwill will be reduced.

We are under continuous examination by the Internal Revenue

Service (“IRS”), and other tax authorities in major operating jurisdic-

tions such as the United Kingdom and Japan, and in various states in

which the Company has significant operations, such as New York.The

Company regularly assesses the likelihood of additional assessments in

each tax jurisdiction and the impact on the consolidated financial state-

ments.Tax reserves have been established, which we believe to be ade-

quate with regards to the potential for additional exposure. Once

established, reserves are adjusted only when additional information is

obtained or an event requiring a change to the reserve occurs.

Management believes the resolution of these uncertain tax positions

will not have a material impact on the financial condition of the

Company; however resolution could have an impact on our effective

tax rate in any one particular period.

D E F E R R E D  T A X  A S S E T S  A N D  L I A B I L I T I E S

I N  M I L L I O N S
N O V E M B E R  3 0 2005 2004

DEFERRED TAX ASSETS:

Liabilities and other accruals not currently deductible $ 377 $ 567

Deferred compensation 1,218 962

Unrealized trading activity 453 351

Foreign tax credits including carryforwards 214 321

Foreign operations (net of associated tax credits) 760 289

Net operating loss carryforwards 53 37

Other 251 241

Total deferred tax assets 3,326 2,768

Less: valuation allowance (5) (5)

Total deferred tax assets, net of valuation allowance 3,321 2,763

DEFERRED TAX LIABILITIES:

Excess tax over financial depreciation, net (57) (52)

Acquired intangibles (404) (407)

Pension and retirement costs (216) (163)

Other (27) (54)

Total deferred tax liabilities (704) (676)

Net deferred tax assets $2,617 $2,087

In connection with the Company’s decision in 2002 to reconfigure

certain of our global real estate facilities, we established a liability for

the expected losses from subleasing such facilities, principally our

downtown New York City offices after the events of September 11,

2001 and our prior London office facilities at Broadgate given our

N O T E  1 7  R E A L  E S T A T E  R E C O N F I G U R A T I O N  C H A R G E

decision to move to a new facility just outside the city of London. In

March 2004, we reached an agreement to exit virtually all of our

remaining leased space at our downtown New York City location,

which clarified the loss on the location and resulted in the $19 million

charge ($11 million after tax).



Beginning Real Estate Ending

I N  M I L L I O N S Balance Reconfiguration Used (1) Balance

Year ended November 30, 2004 396 19 (269) 146

Year ended November 30, 2005 146 – (71) 75

(1) Net of interest accretions of $6 million and $11 million in 2005 and 2004, respectively.
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During the years ended November 30, 2005 and 2004, changes in the liability, which is included in Accrued liabilities and other payables in

the Consolidated Statement of Financial Condition, related to these charges were as follows.

R E A L  E S T A T E  R E C O N F I G U R A T I O N  C H A R G E

We operate in three business segments: Investment Banking, Capital

Markets and Investment Management.

The Investment Banking business segment is made up of Advisory

Services and Global Finance activities that serve our corporate and gov-

ernment clients. The segment is organized into global industry

groups–Communications, Consumer/Retailing, Financial Institutions,

Financial Sponsors, Healthcare, Industrial, Media, Natural Resources,

Power, Real Estate and Technology–that include bankers who deliver

industry knowledge and expertise to meet clients’ objectives. Specialized

product groups within Advisory Services include M&A and restructur-

ing. Global Finance serves our clients’ capital raising needs through

underwriting, private placements, leveraged finance and other activities

associated with debt and equity products. Product groups are partnered

with relationship managers in the global industry groups to provide

comprehensive financial solutions for clients.

The Capital Markets business segment includes institutional client-

flow activities, prime brokerage, research, mortgage origination and

securitization and secondary-trading and financing activities in fixed

income and equity products. These products include a wide range of

cash, derivative, secured financing and structured instruments and

investments.We are a leading global market-maker in numerous equity

and fixed income products including U.S., European and Asian equities,

government and agency securities, money market products, corporate

high grade, high yield and emerging market securities, mortgage- and

asset-backed securities, preferred stock, municipal securities, bank loans,

foreign exchange, financing and derivative products.We are one of the

largest investment banks in terms of U.S. and pan-European listed equi-

ties trading volume, and we maintain a major presence in OTC U.S.

stocks, major Asian large capitalization stocks, warrants, convertible

debentures and preferred issues. In addition, the secured financing busi-

N O T E  1 8  B U S I N E S S  S E G M E N T S  A N D  G E O G R A P H I C  I N F O R M A T I O N

ness manages our equity and fixed income matched book activities,

supplies secured financing to institutional clients and provides secured

funding for our inventory of equity and fixed income products. The

Capital Markets segment also includes proprietary activities as well as

principal investing in real estate and private equity.

The Investment Management business segment consists of the

Asset Management and Private Investment Management businesses.

Asset Management generates fee-based revenues from customized

investment management services for high-net-worth clients, as well as

fees from mutual fund and other institutional investors. Asset

Management also generates management and incentive fees from our

role as general partner for private equity and other alternative invest-

ment partnerships. Private Investment Management provides compre-

hensive investment, wealth advisory and capital markets execution

services to high-net-worth and middle market clients.

Our business segment information for the years ended November

30, 2005, 2004 and 2003 is prepared using the following methodologies:

Revenues and expenses directly associated with each business

segment are included in determining income before taxes.

Revenues and expenses not directly associated with specific

business segments are allocated based on the most relevant

measures applicable, including each segment’s revenues, head-

count and other factors.

Net revenues include allocations of interest revenue and

interest expense to securities and other positions in relation

to the cash generated by, or funding requirements of, the

underlying positions.

Business segment assets include an allocation of indirect cor-

porate assets that have been fully allocated to our segments,

generally based on each segment’s respective headcount figures.
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NET REVENUES BY GEOGRAPHIC REGION

Net revenues are recorded in the geographic region of the location of

the senior coverage banker or investment advisor in the case of

Investment Banking or Asset Management, respectively, or where the

position was risk managed within Capital Markets and Private

Investment Management. In addition, certain revenues associated with

domestic products and services that result from relationships with

international clients have been classified as international revenues using

an allocation consistent with our internal reporting.

B U S I N E S S  S E G M E N T S

N E T  R E V E N U E S  B Y  G E O G R A P H I C  R E G I O N

I N  M I L L I O N S
Y E A R  E N D E D  N OV E M B E R  3 0 2005 2004 2003

Europe $ 3,601 $ 2,104 $ 1,864

Asia Pacific and other 1,759 1,247 875

Total non-U.S. 5,360 3,351 2,739

U.S. 9,270 8,225 5,908

$14,630 $11,576 $ 8,647

Investment Capital Investment

I N  M I L L I O N S Banking Markets Management Total

AT AND FOR THE YEAR ENDED NOVEMBER 30, 2005

Gross revenues $ 2,894 $27,545 $ 1,981 $32,420

Interest expense – 17,738 52 17,790

Net revenues 2,894 9,807 1,929 14,630

Depreciation and amortization expense 36 308 82 426

Other expenses 2,003 5,927 1,445 9,375

Income before taxes $ 855 $ 3,572 $ 402 $ 4,829

Segment assets (billions) $ 1.2 $ 401.9 $ 7.0 $ 410.1

AT AND FOR THE YEAR ENDED NOVEMBER 30, 2004

Gross revenues $ 2,188 $17,336 $ 1,726 $21,250

Interest expense – 9,642 32 9,674

Net revenues 2,188 7,694 1,694 11,576

Depreciation and amortization expense 41 302 85 428

Other expenses 1,560 4,866 1,185 7,611

Income before taxes (1) (2) $ 587 $ 2,526 $ 424 $ 3,537

Segment assets (billions) $ 1.1 $ 345.8 $ 10.3 $ 357.2

AT AND FOR THE YEAR ENDED NOVEMBER 30, 2003

Gross revenues $ 1,722 $14,628 $ 937 $17,287

Interest expense – 8,610 30 8,640

Net revenues 1,722 6,018 907 8,647

Depreciation and amortization expense 55 219 41 315

Other expenses 1,266 3,792 661 5,719

Income before taxes (1) (2) $ 401 $ 2,007 $ 205 $ 2,613

Segment assets (billions) $ 1.4 $ 301.7 $ 9.0 $ 312.1

(1) Before dividends on preferred securities.
(2) Excludes the real estate reconfiguration charge.
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The following table presents unaudited quarterly results of operations for

2005 and 2004. Certain amounts reflect reclassifications to conform to the

current period’s presentation. These quarterly results reflect all normal

N O T E  1 9  Q U A R T E R L Y  I N F O R M A T I O N  ( U N A U D I T E D )

recurring adjustments that are, in the opinion of management,necessary for

a fair presentation of the results. Revenues and net income can vary signif-

icantly from quarter to quarter due to the nature of our business activities.

I N  M I L L I O N S ,
E X C E P T  P E R  S H A R E  DATA 2005 2004

Q UA RT E R  E N D E D Nov. 30 Aug. 31 May 31 Feb. 28 Nov. 30 Aug. 31 May 31 Feb. 29

Total revenues $9,055 $8,639 $7,335 $7,391 $5,846 $5,051 $5,228 $5,125

Interest expense 5,365 4,787 4,057 3,581 2,963 2,428 2,302 1,981

Net revenues 3,690 3,852 3,278 3,810 2,883 2,623 2,926 3,144

Non-interest expenses:

Compensation and benefits 1,798 1,906 1,623 1,886 1,401 1,306 1,457 1,566

Non-personnel expenses 675 653 642 618 603 594 585 546

Total non-interest expenses 2,473 2,559 2,265 2,504 2,004 1,900 2,042 2,112

Income before taxes and dividends

on trust preferred securities 1,217 1,293 1,013 1,306 879 723 884 1,032

Provision for income taxes 394 414 330 431 294 218 275 338

Dividends on trust preferred securities (1) – – – – – – – 24

Net income $ 823 $ 879 $ 683 $ 875 $ 585 $ 505 $ 609 $ 670

Net income applicable to common stock $ 807 $ 864 $ 664 $ 856 $ 566 $ 487 $ 592 $ 653

Earnings per share

Basic $ 2.93 $ 3.10 $ 2.37 $ 3.07 $ 2.07 $ 1.79 $ 2.14 $ 2.37

Diluted $ 2.76 $ 2.94 $ 2.26 $ 2.91 $ 1.96 $ 1.71 $ 2.01 $ 2.21

Weighted average shares

Basic 275.9 278.6 279.6 278.6 273.2 272.8 276.8 275.5

Diluted 292.6 293.7 294.0 294.0 288.5 285.0 294.2 294.7

Dividends per common share $ 0.20 $ 0.20 $ 0.20 $ 0.20 $ 0.16 $ 0.16 $ 0.16 $ 0.16

Book value per common share (at period end) $57.50 $54.91 $53.27 $51.75 $49.32 $48.10 $47.05 $45.45

(1) We adopted FIN 46R effective February 29, 2004, which required us to deconsolidate the trusts that issued the preferred securities. Accordingly, at and subsequent to February 29, 2004, preferred
securities subject to mandatory redemption were reclassified to Subordinated indebtedness. Dividends on preferred securities subject to mandatory redemption, which were presented as
Dividends on trust preferred securities in the Consolidated Statement of Income through February 29, 2004, are included in Interest expense in periods subsequent to February 29, 2004.

Q U A R T E R L Y  I N F O R M A T I O N  ( U N A U D I T E D )
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The following table summarizes certain consolidated financial information.

S E L E C T E D  F I N A N C I A L  D A T A

I N  M I L L I O N S , E X C E P T  P E R  C O M M O N  S H A R E
A N D  S E L E C T E D  DATA  A N D  F I N A N C I A L  R AT I O S
Y E A R  E N D E D  N O V E M B E R  3 0 2005 2004 2003 2002 2001

CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME

Total revenues $ 32,420 $ 21,250 $ 17,287 $ 16,781 $ 22,392

Interest expense 17,790 9,674 8,640 10,626 15,656

Net revenues 14,630 11,576 8,647 6,155 6,736

Non-interest expenses:

Compensation and benefits 7,213 5,730 4,318 3,139 3,437

Non-personnel expenses (1) 2,588 2,309 1,716 1,517 1,424

Real estate reconfiguration charge – 19 77 128 –

September 11th related (recoveries)/expenses, net – – – (108) 127

Regulatory settlement – – – 80 –

Total non-interest expenses 9,801 8,058 6,111 4,756 4,988

Income before taxes and dividends on trust preferred securities 4,829 3,518 2,536 1,399 1,748

Provision for income taxes 1,569 1,125 765 368 437

Dividends on trust preferred securities (2) – 24 72 56 56

Net income $ 3,260 $ 2,369 $ 1,699 $ 975 $ 1,255

Net income applicable to common stock $ 3,191 $ 2,297 $ 1,649 $ 906 $ 1,161

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL CONDITION
(AT NOVEMBER 30)

Total assets $410,063 $357,168 $312,061 $260,336 $247,816

Net assets (3) 211,424 175,221 163,182 140,488 141,354

Long-term borrowings (2) 62,309 56,486 43,529 38,678 38,301

Preferred securities subject to mandatory redemption (2) – – 1,310 710 710

Total stockholders’ equity 16,794 14,920 13,174 8,942 8,459

Tangible equity capital (4) 15,564 12,636 10,681 9,439 9,002

Total capital (2) (5) 79,103 71,406 58,013 48,330 47,470

PER COMMON SHARE DATA

Net income (basic) $ 11.47 $ 8.36 $ 6.71 $ 3.69 $ 4.77

Net income (diluted) $ 10.87 $ 7.90 $ 6.35 $ 3.47 $ 4.38

Weighted average common shares (basic) (in millions) 278.2 274.7 245.7 245.4 243.1

Weighted average common shares (diluted) (in millions) 293.6 290.7 259.9 261.2 265.3

Dividends declared per common share $ 0.80 $ 0.64 $ 0.48 $ 0.36 $ 0.28

Book value per common share (at November 30) (6) $ 57.50 $ 49.32 $ 44.17 $ 34.15 $ 31.81

SELECTED DATA (AT NOVEMBER 30)

Gross leverage ratio (7) 24.4x 23.9x 23.7x 29.1x 29.3x

Net leverage ratio (8) 13.6x 13.9x 15.3x 14.9x 15.7x

Employees 22,919 19,579 16,188 12,343 13,090

Assets under management (in billions) (9) $ 175 $ 137 $ 120 $ 9 $ 12

FINANCIAL RATIOS (%)

Compensation and benefits/net revenues 49.3 49.5 49.9 51.0 51.0

Pre-tax margin 33.0 30.4 29.3 22.7 26.0

Return on average common stockholders’ equity (10) 21.6 17.9 18.2 11.2 15.9

Return on average tangible common stockholders’ equity (11) 27.8 24.7 19.2 11.5 16.3





























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
 
 

แบบตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพยของ 
บริษัท แกรนด แอสเสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

 
1. เอกสารแนบ 2 (ก) สําหรับหุนสามัญ 
2. เอกสารแนบ 2 (ข) สําหรับ NVDR 

 
 



 
ขั้นตอนในการตอบรับคําเสนอซื้อ 

 
 

 
 

3. แนบเอกสารประกอบแลวแตกรณีจํานวน 2 ชุด ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง ดังน้ี 

ผูถือหุนของบริษัท แกรนด แอสเสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) หรือ GRAND 

2. ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุนเพ่ือโอนลอย 

1. กรอกแบบตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพย 1. กรอกแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย 

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ  
สําเนาบัตรขาราชการ/สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พรอมสําเนาทะเบียนบาน (ถาชื่อไมตรงกับใบหุน 
ใหแนบเอกสารที่ออกโดยราชการ เชน ทะเบียนสมรส/ 
ใบหยา/ใบแจงเปล่ียนช่ือแลวแตกรณี) 

2) บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว 
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง 

3) นิติบุคคลสัญชาติไทย 
 3.1 สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชยที่มีอายุไมเกิน 1 ป 

 กอนวันสิ้นสุดการเสนอซื้อ 
 - ประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) 

 3.2 สําเนาเอกสารตามขอ 1) หรือ 2) แลวแตกรณีของกรรมการ 
 ผูมีอํานาจลงนามรับรองได พรอมลงนามในเอกสารตามขอ 1 

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําการแทน 
1. หนังสือมอบอํานาจฉบับจริง (พรอมปดอากรแสตมป 30 บาท) 
2. หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
    ตามที่ระบุขางตน 

 

กรณีสงมอบใบหุน  
(Share Certificate) 

กรณีโอนผานศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(Scripless) 

4) นิติบุคคลสัญชาติตางดาว 
4.1 สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ

และหนังสือรับรองบริษัทท่ีมีอายุไมเกิน 1 ป    
4.2 สําเนาเอกสารตามขอ 1) หรือ ขอ 2) แลวแตกรณีของ

กรรมการผูมีอํานาจลงนามที่ไดลงนามรับรองในเอกสาร
ตามขอ 3.1 และ 3.2 ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดย
เจาหนาท่ี Notary Public และรับรองโดยสถานกงศุลไทยที่
มีอายุไมเกิน1 ป 

5) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หรือ Statement ของบัญชีกระแสรายวัน 
ของธนาคารกรุงเทพ (กรณีรับเงินคาหุนเปนเงินได) 

6) กรณีท่ีผูแสดงเจตนาขายเปนนิติบุคคลที่มิไดประกอบกิจการในประเทศ
ไทย ผูแสดงเจตนาขายตองกรอกรายละเอียดของราคา 
ตนทุนของหุนที่นํามาเสนอขายในใบยืนยันราคาตนทุนหลักทรัพย 
พรอมแนบหลักฐานแสดงราคาตนทุนเพ่ือใชในการหักภาษี ณ  
ที่จาย หากมิไดระบุราคาตนทุนหรือแนบหลักฐานแสดงราคา 
ตนทุนมาพรอมกับใบยืนยันราคาตนทุน จํานวนเงินภาษีหัก ณ  ที่
จาย จะถูกคํานวณจากจํานวนเงินคาขายท้ังจํานวนท่ีผูแสดง
เจตนาขายจะไดรับ 

4.  สงเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2549 ตอ 
คุณไตรนพ กําเนิดกาญจน หรือ คุณสมพร สิทธิเดช 

ฝายปฏิบัติการ 
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

ช้ัน 29 อาคารสีลมคอมเพล็กช 
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท 0-2231-3777 เบอรตอ 3151 หรือ 3153 โทรสาร 0-2266-6967 
หรือ 

บริษัทหลักทรัพยที่ทานมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยและมีหุนที่จะขายฝากอยูและบริษัทหลักทรัพยนั้นใหบริการ 
รวบรวมเอกสารเพื่อยื่นใหแกบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

2. แจงความประสงคกับบริษัทหลักทรัพยท่ีทานมีหุนและบัญชีซื้อขาย 
หลักทรัพยอยูเพื่อโอนหุน ที่จะขายเขาบัญชี ดังนี้ 
2.1 กรณีท่ีถือหุนสัญชาติไทย (Local Securities) 

โอนเขาบัญชี “บมจ. หลักทรัพย บัวหลวง” 
เลขที่บัญชี 224-030003-4 

2.2 กรณีท่ีถือหุนสัญชาติตางประเทศ (Foreign Securities) 
โอนเขาบัญชี “บมจ. หลักทรัพย บัวหลวง” 
เลขที่บัญชี 224-930002-3 

เอกสารแนบ 2 (ก)



 
 
 

เรียน ผูทําคําเสนอซื้อ และ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) “ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย”   เลขท่ีใบรับ.............................. 
 
 
 
 
โปรดระบุประเภทผูแสดงเจตนาขายหลักทรัพย 
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที่.......................................................................................................... 
 บุคคลธรรมดาตางดาว ใบตางดาว/หนังสือเดินทาง/เลขบัตรประจําตัว เลขที่............................................................................................................................................. 
 นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่....................................................................................................................................................................................... 
 นิติบุคคลตางดาว เลขทะเบียนบริษัท เลขที่............................................................................................................................................................................................. 

ขอเสนอขายหลักทรัพยของ บริษัท แกรนด แอสเสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  จํานวน...............................หุน (.............................................................) ในราคาสุทธิ 
(ราคาเสนอซื้อหลังจากหักคานายหนาและภาษีมูลคาเพ่ิม) หุนละ 4.837 (ส่ีจุดแปดสามเจ็ดบาท) รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น...................................................บาท ตามเงื่อนไข
และขอกําหนดที่ระบุในคําเสนอซ้ือหลักทรัพย และจะไมทําการเพิกถอนการเสนอขายดังกลาวไมวาดวยประการใดๆ ก็ตาม เวนแตเปนการปฏิเสธตามเงื่อนไขและขอกําหนดที่
ระบุในคําเสนอซ้ือหลักทรัพย และขาพเจาตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดตามคําเสนอซ้ือหลักทรัพยทุกประการ 
 ขาพเจาขอมอบใหบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เปนผูรับมอบอํานาจของขาพเจาในการขาย โอน และสงมอบหุนของขาพเจา ตามรายละเอียดที่กลาว
ขางตน  รวมทั้งการรับชําระราคาคาขายหุนดังกลาว ตลอดจนดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการขายและการรับชําระราคาคาขายแทนขาพเจา 

 กรณีสงมอบเปนใบหุน  กรณีโอนหุนผานศูนยรับฝาก จํานวนหุน 
ชื่อผูถือหุน ใบหุนเลขที่ โอนจากบริษัทสมาชิกศูนย

รับฝากหมายเลข 
เลขท่ีโอน วันที่โอน  

      
      
    รวม  

การรับเงิน (เลือกขอใดขอหน่ึง) 
 โอนเงินเขาบัญชี ธ.กรุงเทพ   

 สาขา...........................................................ประเภทบัญชี..................................................................... 

เลขท่ีบัญชี - -  (ตองเปนชื่อเดียวกับผูแสดงเจตนาขาย พรอมแนบสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยหรือสําเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน 
ดังกลาวที่รับรองสําเนาถูกตอง) 
 รับเช็ค  ดวยตนเอง   ทางไปรษณียตามท่ีอยูที่ขางตน 

พรอมกันน้ีไดแนบเอกสารเพื่อเปนหลักฐานประกอบการดําเนินการมาดวย ดังน้ี ใบหุนที่สลักหลังแลว และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย และ/หรือ หลักฐานการโอนหุน
สามัญผานศูนยรับฝากหลักทรัพยเขาบัญชี “บมจ. หลักทรัพย บัวหลวง”  เลขที่บัญชี 224-030003-4 สําหรับผูถือหุนสัญชาติไทย และ 224-930002-3 สําหรับผูถือหุนสัญชาติ
ตางดาวและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีชื่อในหลักทรัพยและ/หรือ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (กรณีเปนนิติบุคคล) มาดวยแลว ขาพเจาขอรับรอง
วาหุนสามัญทั้งหมดท่ีแสดงเจตนาขายนี้ปราศจากภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น และรับทราบวาแบบตอบรับคําเสนอซื้อจะสมบูรณเม่ือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด ไดปดโอนหุนเปนของตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยเรียบรอยแลว 
 ลงชื่อ...................................................................................ผูแสดงเจตนาขาย 
 (.................................................................................)        
ลงชื่อ...................................................................................ผูรับมอบอํานาจ วันที่......................................................... 
 (.................................................................................)        
 
 

หลักฐานการรับใบหุน/ใบโอนหุนผานศูนยรับฝากและแบบตอบรับคําเสนอซ้ือ (ผูทําคําเสนอซ้ือกรุณากรอกสวนน้ีดวย) 
                         เลขที่ใบรับ................................................................. 
 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ไดรับแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย บริษัท แกรนด แอสเสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และใบหุน / หลักฐาน
ก าร โอน หุ น ผ าน ศู น ย รั บ ฝ าก เล ข ท่ี .............................................................จํ าน วน ........................................................................หุ น  จ าก  น าย /น าง /น างส าว /
บริษัท..........................................................................................................................ไวเรียบรอยแลว 
โดยผูแสดงเจตนาขายจะไดรับเงินคาหุนนับจากวันที่ 22 สิงหาคม 2549 เวลา 10.30 น. เปนตนไปโดย: 
 โอนเงินผาน ธ.กรุงเทพ  
 รับเช็ค  ดวยตนเอง    ทางไปรษณียตามที่อยูขางตน 

        ลงชื่อ.................................................................................ผูรับ 
      (.................................................................................)  

(รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตอคุณไตรนพ กําเนิดกาญจน หรือ คุณสมพร สิทธิเดช โทรศัพท 0-2231-3777 เบอรตอ 3151 หรือ 3153 โทรสาร 0-2266-6967 
ชั้น 29 ฝายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

แบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยบริษัท แกรนด แอสเสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

(โปรดกรอกตัวบรรจง) ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท…....................................................................................................สัญชาติ.........................................................
ที่อยูปจจุบัน (ที่ติดตอทางไปรษณีย)............................................................................................................................................................................................................ 
รหัสไปรษณีย.........................................หมายเลขโทรศัพท.......................................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ............................................................................ 

1 
ผูตรวจ

1 
ผูคีย

1 
ผูรับ

เอกสารแนบ 2 (ก)



Tender Offer Acceptance Procedures for NVDR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Submit all documents by 17 August 2006 to: 
Khun Trinop Kumnerdkarn / Khun Somphorn Sitthidech 

Operations Department 
Bualuang Securities Public Company Limited 

29/F Silom Complex Office Building 
191 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500 
Telephone: 0-2231-3777 ext. 3151 or 3153 

Fax: 0-2266-6967 

NVDR Holder of Grande Asset Development Public Company Limited 

Advise broker to transfer the Scripless NVDR shares to the following account 
“BLS. for Tender Offer” Account No. 224-930002-3 

Enclose the evidence of transferring NVDR as specified above 

เอกสารแนบ 2 (ข)

Complete the NVDR Tender Offer Acceptance Form 

 Enclose the following documents with 2 certified true copies 
1) Thai Individual 

A copy of ID Card or 
A copy of Civil Servant ID Card or 
A copy of State Enterprise Employee No. 
A copy of house registration 

2) Foreign Individual 
A copy of Passport of 

 A copy of Alien Certificate 
3) Thai Juristic Person 
 3.1 A copy of Company Affidavit 

 Issued by MOC not exceeding 1 year 
 3.2 Documents stated in No. 1) or 2) of the person who is 

 duly authorized by the company to certify true copy of 
 document in 3.1 above 

In case of security holders’ authorized representative 
1.  Power of Attorney with Baht 30 of the duty stamp 
2.  Certified copy of identification documents of the authorized 

representative and security holder 

4) A copy of bank statement of the following banks: 
 - BBL  
5) Foreign Juristic Person 

5.1 A copy of Certificate of Company Registration, which is 
 not exceeding 1 year 

 5.2 Documents stated in No. 1) or 2) of the person who is 
 duly authorized by the company to certify true copy of a 
 Notary Public officer and the consulate, which is not 
 exceeding 1 year 

6) Foreign Juristic Person has to declare cost basis of shares by 
submitting the Confirmation of Securities Cost Form attached 
with the evidence of such the cost.  If this form is not 
submitted or proper evidence of the cost basis is not 
included with the form, the withholding tax will be imposed
on the entire proceeds of sales instead of the capital gain 



Tender Offer Acceptance Form for NVDR 
 
To Offeror and Bualuang Securities Public Company Limited (‘Tender Offer Agent”) 
 
I/We (Mr./Mrs./Miss/Company)...................................................................................................................................................................................................................... 
Address……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
............................................................  Province ......................................................................................................................................... Post Code……....................... 
Telephone No.  ......................................................................................................................Facsimile No. ……........................................................................................ 
  

Please specify type of Seller: 
 Thai Individual  ID Card/Civil Servant ID/State Enterprise Employee ID No................................................................................................…………… 
 Foreign Individual Foreign Identity/Passport No.......................................................................................................................................................……… 
 Thai Juristic Person Company Affidavit No..................................................................................................................................................................……… 
 Foreign Juristic Person  Incorporate Document No.............................................................................................................................................................…….. 

I/We hereby accept the Tender Offer to sell ....................................................................  NVDR of the ordinary shares of Grande Asset Development Public 
Company Limited at the price of Baht 4.85 (Four point eight five baht) per share and the net price after a commission fee and VAT (7% of commission fee) will 
equal to Baht 4.837 (Four point eight three seven) per share or total value of Baht .................................................. subject to terms and conditions stated in the 
Tender Offer document.  
 

I / We understand that this share selling is irrevocable, subject to terms and conditions stated in the Tender Offer documents. 
I/ We hereby appoint Bualuang Securities Public Company Limited as my/our proxy to sell, transfer deliver shares, arrange the payment procedure and process 
other necessary relevant to tender offer. 
 

Transfer Scripless NVDR 
Transfer Date TSD Participant No. Transfer Slip No. No. of NVDR 

    
    
    
  Total NVDR  

Payment Condition 
 Automatic transfer payment to my account at BBL       

Branch……………………………..Typeof Account …………………………………………………….Account Number……………………………………………………. 
(The account name has to be the same as offeree name and please attaché a certified copy of saving account book or current account statement with this form.) 
 Collect Cheque    In-Person    Posted as the given address above 

 

I/We hereby attach the following document for selling transaction including the document to transfer NVDR shares to account “BLS. for Tender Offer” Account No 
224-930002-, together with a certified copy of the identification card and/or a certified copy of company affidavit (in the case of a Juristic Person).   
I/We certify that all such sold shares have no liabilities. 
 

 
Signed........................................................................................................…Attorney Signed...........................................................................................Offeree 

 (                                )          (                              ) 
 

 

Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form Receipt 
 

   Form No. ........................................................... 
   Date ..................................................................... 
Bualuang Securities Public Company Limited (‘Tender Offer Agent”) has received the Tender Offer Acceptance Form for NVDR of Grande Asset Development 
Public Company Limited and the Transfer of Scripless NVDR with the document to transfer NVDR amount ........................................................... NVDR from 
Mr./Mrs./Miss/Company ............................................................................................................................................................................................................………. 
The Seller will receive the money from 22 August 2006 from 10.30 am onward by: 
 Automatic transfer to following A/C’s at BBL  
 Collect Cheque In-Person     Collect Cheque by posting as the given address above 

 
  Signed.................................................................................………Recipient  
       (                        ) 

(For more information please contact Khun Trinop Kumnerdkarn / Khun Somphorn Sitthidech 
Telephone: 0-2231-3777 ext. 3151 or 3153, Fax: 0-2266-6967, 29/F, Operations Department, Bualuang Securities Public Company Limited) 

Acceptance Form No.................…………. 
Date........................................................... 

เอกสารแนบ 2 (ข)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
 
 

หนังสือยืนยันตนทุนของหลักทรัพย 
 

1. เอกสารแนบ 3 (ก) สําหรับหุนสามัญ 
2. เอกสารแนบ 3 (ข) สําหรับ NVDR 

 



 
 
 

ใบยืนยันราคาตนทุนหลักทรัพย 
(เฉพาะนิติบุคคลตางประเทศที่ไมมีอนุสัญญาภาษีซอนเทานั้น) 

 
 

วันที่...................................................................... 
 
เรียน บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย”) 
 
 ขาพเจา........................................................................................................................................สัญชาติ................................. 
เลขประจําตัวผูเสียภาษี (ถามี)....................................................................................... ขอแจงขอมูลราคาตนทุนของหุนสามัญของบริษัท 
แกรนด แอสเสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ที่แสดงเจตนาขาย (ตามหลักฐานแนบ) ดังนี้ 
 
เลขที่ใบหุน / เลขที่ใบโอน 

(วันท่ีโอน) 
ชื่อผูถือหุนตามทะเบียน จํานวนหุน ตนทุนหุนละ 

(บาท) 
    
    
    
    
    
 รวมทั้งสิ้น   

 
พรอมน้ี ขาพเจาไดแนบ.............................................................................................................................................................

รวม.............................ฉบับ เพ่ือเปนหลักฐานแสดงราคาตนทุนของหุนประกอบการหักภาษี ณ ที่จาย 
 
ขาพเจาขอรับรองวารายการดังกลาวขางตนถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
 
 
 

 ลงชื่อ...............................................................ผูแสดงเจตนาขาย 

        (..............................................................)  

 

 หากผูแสดงเจตนาขายซึ่งเปนนิติบุคคลตางประเทศมิไดระบุราคาตนทุน หรือแนบหลักฐานแสดงราคาตนทุนมาพรอม
กับใบยืนยันราคาตนทุนหลักทรัพย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะหักภาษี ณ ท่ีจาย โดยคํานวณภาษีจากจํานวนเงินคาขาย
หุนท้ังจํานวนที่ผูแสดงเจตนาขายจะไดรับ 

เอกสารแนบ 3 (ก)



 
 

Confirmation of Securities Cost for NVDR 
(For Foreign Juristic Person who is not exempted by an applicable tax treaty only) 

 
Date...................................................................... 

 
To: Bualuang Securities Public Company Limited. (“Tender Offer Agent”) 
 

I / We………………………….....................................…....................………Nationality…...........………....................……….. 
Tax Identification No. (if any)…………………………………………………………….……..would like to declare the cost of Grande 
Asset Development Public Company Limited which are NVDR being offered hereto as follows: 
 

Transfer Date NVDR certificate no. / 
Transfer slip no. 

No. of NVDR  
shares 

Cost per share  
(Bath) 

    
    
    
    
    
 Total   

 
I / We hereby, attached................................................................................................................……………………............ 

totally………………………………………………….., as evidence(s) of cost for withholding tax calculation. 
 
We hereby certify that the above statements are true. 
 

 ……………………………………………..…………… Offeree 

 (……................………..........................………...............)  

 

Foreign Juristic Person has to declare cost of shares by submitting the Confirmation of Securities Cost Form attached with the 
evidence of such the cost.  If this form is submitted with proper evidence of the cost basis, only the Offeree’s gain on the sale 
(if any) will be subject to withholding tax.  If the from is not submitted or proper evidence of the cost basis is not included with 
the form, the withholding tax will be imposed on the entire proceeds of the sale instead of the capital gains. 

 

เอกสารแนบ 3 (ข)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 4 
 
 

หนังสือมอบอํานาจในกรณีย่ืนแบบตอบรับคําเสนอซ้ือ 
 

1. เอกสารแนบ 4 (ก) สําหรับหุนสามัญ 
2. เอกสารแนบ 4 (ข) สําหรับ NVDR 

 



 

    อากรแสตมป  
30 บาท 

 
 

หนังสือมอบอํานาจ 
 
 เขียนที่.................................................................................. 
 วันที่...................................................................................... 
 
 โดยหนังสือฉบับน้ี ขาพเจา........................................................................................อายุ.......................................................ป 
สัญชาติ........................เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน...................................................ที่อยูเลขที่............................................................. 
...................................................................รหัสไปรษณีย....................................ประเทศ...............................................เปนผูถือหุนของ  
บริษัท แกรนด แอสเสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  จํานวน.................................หุน ขอมอบอํานาจให....................................
อายุ.......................ป สัญชาติ.....................................................เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน................................................................
ที่อยูเลขที..........................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย....................................ประเทศ...................................................เปนผูรับมอบ 
อํานาจของขาพเจา ใหมีอํานาจในการขาย โอน สงมอบ และสลักหลังใบหุน ของบริษัท แกรนด แอสเสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
โดยดําเนินการผาน บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ตลอดจนใหมอีํานาจกระทําการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการน้ีแทนขาพเจาจน
เสร็จสิ้น 
 
 กิจการใดที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําการภายในขอบอํานาจดังกลาว ใหถือเสมือนหนึ่งวา ขาพเจาผูมอบอํานาจไดกระทําดวย 
ตนเองทุกประการ 
 

 ลงชื่อ...............................................................ผูมอบอํานาจ 

        (..............................................................)  

  

 ลงชื่อ................................................................ผูรับมอบอํานาจ 

        (..............................................................)   

  

 ลงชื่อ................................................................พยาน 

        (..............................................................) 

  

 ลงชื่อ................................................................พยาน 

        (..............................................................) 
 
 
หมายเหตุ  โปรดแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ 

ซ่ึงลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองมาพรอมหนังสือมอบอํานาจนี้ 

เอกสารแนบ 4 (ก)
สําหรับหุนสามัญ



    Duty Stamp 
30 Baht 

 
 
 

POWER OF ATTORNEY 
 
 Made at…………………………………………………………. 
 Date……………………………………………………………... 
 
I / We…………………………........................................................................................Age.....................................................……….. 
Nationality…...................……………………………………..Identification Card No…………………………………………...................... 
Resides at...........................................................................…………………………………......................................…………............... 
…………………………………………………………………..Zip……………………………….Country……………………………………..  
hold(s)………………………………………...…………shares of Grande Asset Development Public Company Limited 
Hereby authorize…………………………………………………………………………………….Age……………………………………….. 
Nationality………………………………………………………Zip………………………………..Country……………………………………. 
  
To act as my/our proxy to sell, transfer, deliver the NVDRs of Grande Asset Development Public Company Limited through 
Bualuang Securities Public Company Limited and to be authorized to do and execute all such other matter in connection with 
the aforesaid mentioned on my behalf until its completion. 
 
Any act taken by my/our proxy shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect. 
 

 …………………………………………………… Appointor 

  (…..................………...........................................)  
 

 …………………………………………………… Proxy 

  (…..................………...........................................)  
 

 …………………………………………………… Witness 

  (…..................………...........................................)  
 

 …………………………………………………… Witness 

  (…..................………...........................................) 
 
 
 
Note:  Certified true copies of ID of Certificate of Incorporation of the Appointor and authorized representative are required to 

be attached herewith. 
 

เอกสารแนบ 4 (ข) สําหรับ NVDR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 5 
 
 

แบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย 
 

1. เอกสารแนบ 5 (ก) สําหรับหุนสามัญ 
2. เอกสารแนบ 5 (ข) สําหรับ NVDR 

 



 
 

ข้ันตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย 
 
 

 
 
 
 
 

หลักฐานการรับแบบตอบรับคําเสนอซื้อพรอมท้ังแนบเอกสารซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง ดังนี ้
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ  
สําเนาบัตรขาราชการ/สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พรอมสําเนาทะเบียนบาน  

2) บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว 
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง 

3) นิติบุคคลสัญชาติไทย 
 3.1 สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชยที่มีอายุไมเกิน 1 ป 

 กอนวันสิ้นสุดการเสนอซ้ือ 
 - ประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) 

 3.2 สําเนาเอกสารตามขอ 1) หรือ 2) แลวแตกรณีของกรรมการ 
 ผูมีอํานาจลงนามรับรองได พรอมลงนามในเอกสารตาม 
 ขอ 1) 

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําการแทน 
1. หนังสือมอบอํานาจฉบับจริง (พรอมปดอากรแสตมป 30 บาท) 
2. หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
    ตามที่ระบุขางตน 

4) นิติบุคคลสัญชาติตางดาว 
4.1 สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ
 และหนังสือรับรองบริษัทท่ีมีอายุไมเกิน 1 ป 

 4.2 สําเนาเอกสารตามขอ 1) หรือ ขอ 2) แลวแตกรณีของ
 กรรมการผูมีอํานาจลงนามที่ไดลงนามรับรองในเอกสารตาม
 ขอ 4.1 และ 4.2 ตองไดรับการรับรองลายมือช่ือโดยเจา หนาท่ี 
 Notary Public และรับรองโดยสถานกงสุลไทยที่มีอายุไมเกิน 
 1 ป 

 

กรอกแบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย 

ผูถือหุนของบริษัท แกรนด แอสเสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) หรือ GRAND 

ยื่นเอกสารท้ังหมดภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2549 ตอ 
คุณไตรนพ กําเนิดกาญจน หรือ คุณสมพร สิทธิเดช 

ฝายปฏิบัติการ 
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กช 
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท 0-2231-3777 เบอรตอ 3151 หรือ 3153 

โทรสาร 0-2266-6967 

เอกสารแนบ 5 (ก)



 
แบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย 

บริษัท แกรนด แอสเสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

เลขที่ใบคําขอยกเลิก....................................................... 
วันที่....................................................... 

(โปรดกรอกขอความตอไปนี้ใหครบถวน ชัดเจนดวยตัวบรรจง) 
เรียน บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) “ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย” 
  

ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว / บริษัท....................................................................................................................................... 
ที่อยูเลขที่ (ที่ติดตอทางไปรษณียได)........................................................................................................................................................
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย.............................ประเทศ.....................................โทรศัพทที่ทํางาน.................................. 
โทรศัพทที่บาน.............................................................ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยของบริษัท แกรนด แอสเสท ดีเวลลอป
เมนท จํากัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขการยกเลิกที่ระบุในคําเสนอซ้ือหลักทรัพยจํานวน..........................................................หุน ทั้งนี้ 
ขาพเจาไดยื่นหลักฐานการรับแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัท แกรนด แอสเสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) เมื่อวัน
ที่...............................................เลขที่แบบตอบรับ.............................. 
 

 ขาพเจาขอรับหุนคืน โดยขอรับเปน 
 ใบหุน โดยมารับใบหุนดวยตนเองที่ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) (ภายในวันทําการถัดไป) 
 โอนหุนผานศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยโอนเขาบัญชี (ภายในวันทําการถัดไป) 

 

พรอมน้ีไดแนบเงินคาธรรมเนียมในการโอนหุนรายการละ 100 บาท 
ช่ือบริษัทผูรับโอน.......................................................................หมายเลขบริษัทผูรับโอน................................................... 
ช่ือบัญชีผูรับโอน.......................................................................หมายเลขบัญชีผูรับโอน...................................................... 
 

ขาพเจายอมรับในเง่ือนไขการยกเลิก และการรับหุนคืนขางตนทุกประการ 
 

ลงชื่อ.....................................................................ผูยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 
      (.....................................................................) 
 

 

หลักฐานการรับแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยของบริษัท แกรนด แอสเสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

เลขที่ใบยกเลิกแสดงเจตนาขาย....................................................... 
วันที่....................................................... 

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนผูทําคําเสนอซ้ือ ไดรับแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยของบริษัท 
แกรนด แอสเสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) จากนาย / นาง / นางสาว /บริษัท.................................................................................
จํานวนหุนที่ยกเลิก................................หุน พรอมกับหลักฐานการรับแบบตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพยเลขที่.................................. 
 หุนที่ทําการยกเลิกจะโอนกลบัโดยวิธี 

 ใบหุน โดยมารับใบหุนดวยตนเองที่ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
 โอนหุนผานศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยโอนเขาบัญชี  
ช่ือบริษัทผูรับโอน.......................................................................หมายเลขบริษัทผูรับโอน................................................... 
ช่ือบัญชีผูรับโอน.........................................................................หมายเลขบัญชีผูรับโอน.................................................... 
 

ลงชื่อ.....................................................................ผูรับ 
      (.....................................................................) 

 

(รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตอคุณไตรนพ กําเนิดกาญจน หรือ คุณสมพร สิทธิเดช โทรศัพท 0-2231-3777 เบอรตอ 3151 หรือ 3153 โทรสาร 0-2266-6967 
ชั้น 29 ฝายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)) 

เอกสารแนบ 5 (ก)



 
 
 

Tender Offer Revocation Procedure 
 
 

 
 
 
 
 

Enclose receipt of acceptance form and the following documents with certified true copies  

Fill in the Tender Offer Cancellation Form 

Shareholders of GRAND who cancel their intention to sell the securities 

Submit all documents by 9 August 2006 to: 
Khun Trinop Kumnerdkarn / Khun Somphorn Sitthidech 

Operations Department 
Bualuang Securities Public Company Limited 

29/F Silom Complex Office Building 
191 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500 
Telephone: 0-2231-3777 ext. 3151 or 3153 

Fax: 0-2266-6967 

1) Thai Individual 
A copy of ID Card or 
A copy of Civil Servant ID Card or 
A copy of State Enterprise Employee No. 
A copy of house registration 

2) Foreign Individual 
A copy of Passport or 

 A copy of Alien Certificate 
3) Thai Juristic Person 
 3.1 A copy of Company Affidavit 

 Issued by MOC not exceeding 1 year 
  - certified by the company’s seal (if any) 
 3.2 Documents stated in No. 1 or 2 of the person who is 

 duly authorized by the company to certify true  
 Copy of document in 3.1 above 

In the case of power of attorney 
1.  A power of attorney with Baht 30 of the duty stamp 
2.  Certified copy of the grantor and attorney’s documents as specified 

in 1 or 2 above 

4) Foreign Juristic Person 
5.1 A copy of Certificate of Company Incorporation, 
 Memorandum of Association and Company Affidavit 
 which is not exceeding 1 year. 

 5.2 Documents stated in No. 1 or 2 of the person who is 
 duly authorized by the company to certify true copy of 
 documents in 4.1 above. 

  Documents in 4.1 and 4.2 required to certify signatures 
 by a Notary Public officer and the consulate, which is not 
 exceeding 1 year. 

 
 

เอกสารแนบ 5 (ข) สําหรับ NVDR



Tender Offer Revocation Form for NDVR of 
 Grande Asset Development Public Company Limited 

 

Revocation Form No....................................................... 
Date....................................................... 

Attention: Bualuang Securities Public Company Limited (“Tender Offer Agent”)   

I / We…………………………………....................................................................................................................................... 
Address (that can be reached by mail): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
..............................................................................................................Zip….................................Country........................................... 
Telephone No. (Office)...............................................Telephone No. (Home)……………………......................................................... 
herby cancel the intention to sell the securities of Grande Asset Development Public Company Limited, subject to the terms 
and conditions stated in the Tender Offer documents in the amount of………………………………….shares. 
 

 I / We submitted the Tender Offer Acceptance Form of the securities of Grande Asset Development Public Company 
Limited on………………………………………………..Acceptance Form No…………………………………….. 
 

 I / We would like to receive the returned securities by: 
 Transfer the NVDR to “Thailand Securities Depository Company Limited For Depositors” and have 

……………………………………………………………….TSD member no. ………………………………………., deposit 
the said shares at Thailand Securities Depository Company Limited for my/our securities trading account no. 
………………………………………………………………..maintained with that TSD member. 

 

 I / We hereby agree to accept the terms and conditions stated above. 
 

           Sign.....................................................................Cancelator 
                    (.....................................................................) 
 
 
 
 

 
 

 
 

Receipt of Tender Offer Revocation Form for NDVR 
 

Revocation Form No....................................................... 
Date....................................................... 

Bualuang Securities Public Company Limited has received the Tender Offer Revocation Form for NDVR of Grande Asset 
Development Public Company Limited from 
Mr/Mrs/Miss/Company…….……………..…………….………………………………………… 
  

 

Sign.....................................................................Recipient 
      (.....................................................................) 

 
 
 

(For more information please contact Khun Trinop Kumnerdkarn / Khun Somphorn Sitthidech 
Telephone: 0-2231-3777 ext. 3151 or 3153, Fax: 0-2266-6967, 29/F, Operations Department, Bualuang Securities Public Company Limited) 

 

เอกสารแนบ 5 (ข) สําหรับ NVDR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 6 
 
 

แบบหนังสือมอบอํานาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย  
สําหรับหุนสามัญและ NVDR 



 
 

    อากรแสตมป  
30 บาท 

 
 

หนังสือมอบอํานาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย 
 
 เขียนที่.................................................................................. 
 วันที่...................................................................................... 
 
 โดยหนังสือฉบับน้ี ขาพเจา........................................................................................อายุ.......................................................ป 
สัญชาติ........................ที่อยูเลขที่ (ที่ติดตอทางไปรษณียได).................................................................................................................... 
...................................................................................................................................รหัสไปรษณีย.............................ขอมอบอํานาจให 
..................................................................................................................อายุ.................ป สัญชาติ.......................................ที่อยูเลขที่ 
(ที่ติดตอทางไปรษณียได)........................................................................................................................................................................ 
........................................................................…รหัสไปรษณีย..................................…เปนผูรับมอบอํานาจของขาพเจาในการขอยกเลิก
การแสดงเจตนาขายหลักทรัพยของบริษัท แกรนด แอสเสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ที่ขาพเจาไดแสดงเจตนาขายใหแก ผูทําคํา
เสนอซื้อ รวมตลอดจนการกระทําใดๆ ที่เกี่ยวของกับการนี้แทนขาพเจาจนเสร็จสิ้น 
 
 กิจการใดที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําการภายในขอบอํานาจดังกลาว ใหถือเสมือนหนึ่งวา ขาพเจาผูมอบอํานาจไดกระทําดวย 
ตนเองทุกประการ 
 

 ลงชื่อ...............................................................ผูมอบอํานาจ 

        (..............................................................)  

  

 ลงชื่อ................................................................ผูรับมอบอํานาจ 

        (..............................................................)   

  

 ลงชื่อ................................................................พยาน 

        (..............................................................) 

  

 ลงชื่อ................................................................พยาน 

        (..............................................................) 
 
 
หมายเหตุ  โปรดแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ 

ซ่ึงลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองมาพรอมหนังสือมอบอํานาจนี้ 
 

เอกสารแนบ 6




