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�N	 
TOP   BUY  Target Price 101 Baht  Downside (Replacement Value)  78 Baht  
SPRC  BUY  Target Price 19.40 Baht Downside (Replacement Value)  19 Baht 
BCP  BUY  Target Price 61 Baht  Downside (Book Value)   32 Baht 
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TOP Replacement Value 

 
Source:Company and Trinity Research 
 
SPRC Replacement Value 

 
Source:Company and Trinity Research 
 
BCP Book Value 

 
Source:SET 

 

 

TOP 

Total Replacement Assets 269,220,515          Thousand Baht

Total Liability 108,331,592          Thousand Baht

Net Replacement Assets 160,888,923          Thousand Baht

# Share 2,040,027.87 Thousand

Per Share 78.87  Baht

SPRC

Total Replacement Assets 102,472,677,755  Baht

Total Liability 20,405,752,397    Baht

Net Replacement Assets 82,066,925,358    Baht

# Share 4,335,902,125.00

Per Share 18.93  Baht
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Anti-corruption Progress Indicators 
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