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บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะบริ ษัทของหลักทรัพย์ที่ติดมาตรการแคชบาลานซ์ของหลักทรัพย์
ที่ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ ข้ อมูลที่ ใช้ ในการศึกษาประกอบด้ ว ย อัตราส่วนราคาต่อกํ าไรสุท ธิ ต่อหุ้น
อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี กําไรสุทธิต่อหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น อัตรากําไรสุทธิ และบรรษัทภิบาลของบริ ษัท ตังแต่
้ ไตร
มาสที่ 2 ของปี 2557 ถึง ไตรมาส 2 ของปี 2558 โดยการศึกษาใช้ การวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกแบบไบนารี่ ผล
การศึก ษาพบว่า อัต ราส่ว นราคาต่อ มูลค่า ทางบัญ ชี อัต ราส่ว นราคาต่อ กํ า ไรสุท ธิ ต่อ หุ้น กํ า ไรสุท ธิ ต่อ หุ้น อัต รากํ า ไรสุท ธิ
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และบรรษัทภิบาลของบริ ษัท เป็ นปั จจัยกําหนดลักษณะของ
หลักทรัพย์ที่ติดแคชบาลานซ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ: ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แคชบาลานซ์ สัดส่วนทางการเงิน บรรษัทภิบาลของบริ ษัท
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Abstract
The objective of this study is to analyze characteristics of the listed securities under cash
balance criteria in Market for Alternative Investment (MAI). Data used in this study consists of
price to earnings ratio, price to book ratio, earnings per share, market capitalization, current ratio,
debt to equity ratio, return on asset, return on equity, net profit margin and corporate governance
from the second quarter of 2014 to the second quarter of 2015. The method used in this study is
binary logistic regression analysis. The results show that price to earnings ratio, price to book
ratio, earnings per share, current ratio, return on asset, net profit margin and corporate
governance are statistically significant factors determining the probability of the listed securities
being under cash balance criteria in MAI. This study can be beneficial to both investors and
policy makers as the early-warning signal for the listed securities being under cash balance
criteria.
Keywords: Market for Alternative Investment, Cash Balance, Financial Ratios, Corporate
Governance

1

Faculty of Economics, Bangkok University
E-mail: karnjana.s@bu.ac.th
2
Investment Consultant, Siam Commercial Bank
E-mail: tupbenz@gmail.com

SSRU Journal of Management Science

คณะวิทยาการจัดการ

15

