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การศกึษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือวิเคราะห์ลกัษณะบริษัทของหลกัทรัพย์ท่ีติดมาตรการแคชบาลานซ์ของหลกัทรัพย์

ท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย อัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุ้ น 
อตัราสว่นราคาต่อมลูค่าทางบญัชี กําไรสทุธิต่อหุ้น มลูค่าตามราคาตลาด อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่น
ของผู้ ถือหุ้น อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น อตัรากําไรสทุธิ และบรรษัทภิบาลของบริษัท ตัง้แต่ไตร
มาสท่ี 2 ของปี 2557 ถึง ไตรมาส 2 ของปี 2558 โดยการศึกษาใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกแบบไบนาร่ี ผล
การศึกษาพบว่าอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี อัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุ้ น กําไรสุทธิต่อหุ้ น อัตรากําไรสุทธิ 
อตัราส่วนเงินทนุหมนุเวียน อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และบรรษัทภิบาลของบริษัท เป็นปัจจยักําหนดลกัษณะของ
หลกัทรัพย์ท่ีติดแคชบาลานซ์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 
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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. 
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