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บทคัดย่อ

	 ความทันต่อเวลาเป็นคุณสมบัติส�าคัญประการหนึ่งของข้อมูลบัญชีที่แสดงให้เห็นว่ากิจการมีการบันทึกเหตุการณ์ทางการเงินใน
รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กดิเหตกุารณ์นัน้	ซึง่ผูใ้ช้ข้อมลูบญัชสีามารถน�าข้อมลูทีท่นัต่อเวลาไปใช้ในการตดัสนิใจได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ความ
ทันต่อเวลาของข้อมูลบัญชีแบ่งเป็นสองลักษณะคือ	 ความทันต่อเวลาแบบไม่มีเงื่อนไข	 และความทันต่อเวลาแบบมีเงื่อนไข	ความทันต่อ
เวลาแบบไม่มีเงื่อนไข	 คือ	 การรับรู้รายการตามรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น	 ในขณะที่ความทันต่อเวลาแบบมีเงื่อนไข	 จะแยกการรับรู้
รายการประเภทก�าไร	(รายได้)	และขาดทุน	(ค่าใช้จ่าย)	ออกจากกัน	โดยทั่วไปการรับรู้รายการก�าไรและขาดทุน	จะต้องเข้าเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในมาตรฐานการบัญช	ี แต่เงื่อนไขของการรับรู้รายการก�าไรมีข้อก�าหนดที่เข้มงวดมากกว่าเงื่อนไขของการรับรู้รายการขาดทุน	 ดังนั้น	
ความทันต่อเวลาแบบมีเงื่อนไขเป็นการศึกษาว่ากิจการรับรู้รายการขาดทุนทันทีในรอบระยะเวลาบัญชีที่กิจการคาดว่าจะเกิดผลขาดทุน
นั้นหรือไม่	บทความนี้ขอน�าเสนอแบบจ�าลองทางสถิติที่น�ามาใช้วัดความทันต่อเวลาของข้อมูลบัญชีแบบมีเงื่อนไข

Abstract

 Timeliness is one property of accounting information.  Timeliness refers to the ability of firms to capture accounting 
information in the period that it occurs. Accounting information that is captured in a timely manner will be useful for decision 
makings. Timelines of accounting information is divided into two aspects: unconditional and conditional earnings timeliness. 
Unconditional earnings timeliness refers to the ability of firms to recognize accounting information in the period that it 
occurs. Conditional earnings timeliness refers to the ability of firms to capture gains or losses.  Based on accounting standards, 
the condition to capture gains is more restricted than the condition to capture losses.  Conditional earnings timeliness 
suggests that firms capture losses in a more timely fashion than gains.  This article presents the models that we can employ 
to estimate conditional earnings timeliness.   

	 หลังจากที่มีการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีในประเทศไทย	และออกมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยแม่บทการบัญชีนั้น	ในแม่บทการ
บัญชีไทย	(แม่บทการบัญชี	ฉบับปรับปรุง	2552)	ระบุถึงคุณภาพของข้อมูลบัญชีหรือคุณภาพของรายงานการเงินไว้	4	ประการด้วยกัน	คือ	
ความเปรียบเทียบกันได้	(Comparability)	ความน่าเชื่อถือได้	(Reliability)	ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ	(Relevancy)	และความเข้าใจ
ได้	(Understandability)	 ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะปรากฏอยู่ในรายงานการเงิน	 อย่างไรก็ดี	 ในแม่บทการบัญชีไทยยังได้กล่าวถึงลักษณะ
ส�าคัญของงบการเงินอีกประการหนึ่งคือ	ความทันต่อเวลา	(Timeliness)	
	 ความทันต่อเวลา	เป็นทั้งคุณสมบัติที่ควรจะปรากฏอยู่ในรายงานการเงิน	แต่ในขณะเดียวกันความทันต่อเวลายังเป็นข้อจ�ากัดใน
เรื่องของคุณภาพของงบการเงิน	หากธุรกิจจัดท�าบัญชีโดยเน้นเรื่องของความเชื่อถือได้ของงบการเงินแล้ว	ธุรกิจจะต้องรอจนกว่าสามารถ
รวบรวมข้อมูลได้อย่างแน่ชัดก่อนจะแสดงรายการในงบการเงิน	เมื่อเป็นเช่นนี้	จะท�าให้การน�าเสนอข้อมูลไม่ทันต่อเวลา	และท�าให้ข้อมูล
นั้นล้าสมัยจนไม่สามารถน�ามาใช้ในการตัดสินใจได้	 ในทางตรงกันข้าม	 หากธุรกิจรีบน�าเสนอข้อมูลออกไปโดยไม่ได้รวบรวมข้อมูลให้มี
ความน่าเชื่อถือเพียงพอ	 แม้ท�าให้การน�าเสนอข้อมูลทันต่อเวลาซึ่งอาจจะช่วยในการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน	 แต่ความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลอาจลดลง	ความทันต่อเวลา	คือ	งบการเงินจะต้องแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกับที่เกิดเหตุการณ์นั้น	หรือ
ขยายความได้ว่า	 กิจการจะต้องรับรู้รายการที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกับที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นราย
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ได้หรือค่าใช้จ่ายของกิจการ	ซึ่งความทันต่อเวลาในกรณีหนึ่งเรียก
ว่า	ความทันต่อเวลาแบบไม่มีเงื่อนไข	(Unconditional	Earnings	
Timeliness)	อีกกรณีหนึ่งเรียกว่า	ความทันต่อเวลาแบบมีเงื่อนไข	
(Conditional	Earnings	Timeliness)	Basu	(1997)	น�าเสนอแนวคิด
ไว้ว่า	 ขั้นตอนการพิจารณาเพื่อรับรู้ก�าไรหรือรายได้จะมีความซับ
ซ้อนยุง่ยากกว่าการรบัรูร้ายการเมือ่มเีหตกุารณ์ทีท่�าให้เกดิขาดทนุ
หรือค่าใช้จ่าย	ดังนั้น	หากแบ่งเหตุการณ์ออกเป็น	2	กรณีคือ	ก�าไร
และขาดทนุ	กจิการจะต้องรบัรูข้าดทนุทนัทใีนรอบระยะเวลาบญัชี
ที่เกิดเหตุการณ์นั้น	 แต่กิจการอาจจะยืดระยะเวลาการรับรู้ก�าไร
ออกไปในงวดถดัไปได้	ตวัอย่างเช่น	กจิการจะต้องวดัมลูค่าเงนิสด
ไหลเข้าสุทธิในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานนาน
กว่า	1	ปี	หากกิจการพบว่าเงินสดไหลเข้าสุทธิลดลง	(หรือขาดทุน	
เช่น	 จะปิดโรงงาน)	 กิจการจะต้องรับรู้ผลขาดทุนนั้นทันที	 โดย
บันทึกรายการผ่านทางบัญชีค่าเสื่อมราคา	(หรือบัญชีทรัพย์สินนั้น
ออกจากรายการบญัช-ี	Write-Off)	แต่หากกจิการประเมนิว่ามลูค่า
เงินสดไหลเข้าสุทธิในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์ที่มีอายุการใช้
งานมากกว่า	1	ปีมผีลเป็นบวก	(หรอืก�าไร)	กจิการสามารถยดืระยะ
เวลาการรับรู้ก�าไรนั้นออกไปได้หรือเฉลี่ยการรับรู้รายได้ออกไปใน
งวดบัญชีถัดไปเพราะกิจการจะต้องแน่ใจว่ามีเงินสดรับสุทธิจาก
รายการสินทรัพย์นั้นจริง	 (แต่จะต้องอยู่ภายใต้ข้อก�าหนดของ
มาตรฐานการบญัช	ีเพือ่ป้องกนัการน�าเสนอข้อมลูทีไ่ม่ตรงกบัความ
จริง)	 งานวิจัยด้านบัญชีที่เน้นการวัดความทันต่อเวลาของข้อมูล
แบบมีเงื่อนไขโดยใช้หุ่นจ�าลองทางสถิติดังนี้	(Basu	1997)

																																																							(1)
 
	 Basu	(1997)	ได้น�าเสนอวิธีการข้างต้นเพื่อวัดความทันต่อ
เวลาของข้อมูลบัญชี	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นวัดโดยใช้ผลตอบแทน
จากหลักทรัพย์	 ซึ่งมีการแบ่งเหตุการณ์ออกเป็นสองประเภทคือ	
เหตุการณ์ที่มีประโยชน์ต่อกิจการ	(เช่น	ก�าไร	หรือ	Good	News)	
จะวัดจากผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ที่มีค ่าเป็นบวก	 และ
เหตุการณ์ที่เป็นผลเสียต่อกิจการ	(เช่น	ขาดทุน	หรือ	Bad	News)	
จะวดัจากผลตอบแทนจากหลกัทรพัย์ทีม่ค่ีาเป็นลบ	การแบ่งข้อมลู
ของผลตอบแทนที่เป็นบวกและลบจะใช้ตัวแปรหุ่น	 (Dummy	
variable:	D)	 ซึ่งจากสมการข้างต้นเป็นการหาความสัมพันธ์
ระหว่างก�าไรสทุธ	ิ(Xit)	และผลตอบแทนจากหลกัทรพัย์	หากกจิการ
รับรู ้ขาดทุนทันเวลา	 ความสัมพันธ์ระหว่างก�าไรสุทธิและผล
ตอบแทนที่เป็นลบจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 หากก�าหนด
ตัวแปรหุ่นให้มีค่าเท่ากับ	1	ส�าหรับรายการขาดทุน	และเท่ากับ	0	
ส�าหรับรายการก�าไร	 ค่าสัมประสิทธิ์ของ	 β1	 ต้องมีเครื่องหมาย
บวก	 มีการวิจารณ์ว่าตัวแบบจ�าลองของ	Basu	 (1997)	 น�าผล

ตอบแทนจากหลกัทรพัย์เป็นตวัแปรอสิระและก�าไรเป็นตวัแปรตาม	
แต่การลงบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี	 ไม่ได้ก�าหนดให้มี
การน�าผลตอบแทนจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์มาบนัทกึในรายการ
บัญชี	นอกจากนี้	ผลตอบแทนจากหลักทรัพย์หมายถึงมูลค่าสุทธิ
ของกจิการทีน่กัลงทนุคาดว่าจะได้รบั	ซึง่ข้อมลูทีน่กัลงทนุใช้ในการ
วเิคราะห์ผลตอบแทนจากหลกัทรพัย์มมีากกว่าข้อมลูทางบญัชทีีใ่ช้
ในการบันทึกบัญชีที่จะไปปรากฏในงบการเงิน	 ดังนั้น	 ความ
สัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนจากหลักทรัพย์และก�าไรทางบัญชีจึง
มค่ีาต�า่	(ค่าสมัประสทิธิต์�า่)	ท�าให้ค่าทีว่ดัได้อาจจะขาดความแม่นย�า	
อย่างไรก็ดี	 ถึงแม้จะมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับแบบจ�าลองของ	Basu	
(1997)	กต็าม	แต่หลงัจากทีม่กีารน�าเสนอสมการนีอ้อกมา	สมการ
นี้ก็ถูกน�าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เรื่องความทันต่อเวลา
ของข้อมูลบัญชีกันอย่างกว้างขวาง
	 นอกจากสมการข้างต้นแล้ว	ยงัมเีครือ่งมอือืน่ทีใ่ช้วดัความ
ทันต่อเวลาดังนี้

		 	 																																														(2)
 
	 Basu	(1997)	น�าเสนอแนวคิดของสมการ	(2)	ซึ่งเกิดจาก
ความแตกต่างของการรับรู้รายการก�าไรและขาดทุน	 หากกิจการ
คาดการณ์ว่ามผีลขาดทนุ	กจิการจะต้องรบัรูร้ายการนัน้ทัง้จ�านวน
ในรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัทนัที	ในทางตรงกนัข้ามหากกจิการ
คาดการณ์ว่ามีผลก�าไร	 กิจการอาจจะกระจายหรือทยอยการรับรู้
ผลก�าไรนั้นไปในหลายรอบระยะเวลาบัญชีอื่น	หรือกิจการอาจจะ
รับรู้ก�าไรทั้งหมดในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้นก็ได้	 หากกิจการ
รับรู้ก�าไรทั้งหมดในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน	 นั่นแสดงให้เห็น
ถงึความทนัต่อเวลาของข้อมลูบญัช	ีแต่โดยทัว่ไปการทีจ่ะรบัรูก้�าไร
จะต้องเข้าเงื่อนไขต่างๆ	ที่ถูกก�าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีเสีย
ก่อน	และเงือ่นไขในการรบัรูก้�าไรในมาตรฐานการบญัชจีะเข้มงวด
กว่าเงือ่นไขในการรบัรูผ้ลขาดทนุ	ในสมการ	(2)	ได้แบ่งข้อมลูออก
เป็นสองส่วน	คือ	ก�าไรและขาดทุน	ซึ่งแบ่งโดยใช้ตัวแปรหุ่น	(D)	
ถ้าก�าหนดค่าของตัวแปรหุ่นให้เท่ากับ	1	 ส�าหรับรายการขาดทุน	
และเท่ากับ	0	ส�าหรับรายการก�าไร	ค่าสัมประสิทธิ์จะต้องมีค่าเป็น
ลบ	นั่นแปลว่าข้อมูลบัญชีมีความทันต่อเวลา	 วิธีการวัดความทัน
ต่อเวลาด้วยวิธีนี	้ จะเน้นการใช้ข้อมูลบัญชีเป็นหลัก	 ซึ่งต่างจาก
การวัดค่าในสมการ	(1)	 ที่ใช้ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในการ
เหตุการณ์ก�าไรและขาดทุน
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	 Ball	and	Shivakumar	(2005)	น�าเสนอวิธีการวัดความทัน
ต่อเวลาโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากเกณฑ์คงค้าง	ดังนี้
                                 
																																																							(3)

	 โดยทั่วไปค่า	Correlation	ระหว่าง	Accruals	(ACC)	และ	
Cash	Flows	from	Operation	(CFO)	จะมีค่าเป็นลบ	เช่น	กรณี
ขายเชื่อ	กิจการรับรู้รายได้จากการขายในรอบบัญชีปีปัจจุบันแต่มี
การเกบ็เงนิได้ในรอบบญัชปีีถดัไป	ท�าให้การรบัรูร้ายการ	Accruals	
และ	Cash	Flows	from	Operation	เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี
ต่างกัน	ความสัมพันธ์ระหว่าง	Accruals	และ	Cash	Flows	from	
Operation	จึงเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกัน	(ดูการวิเคราะห์ได้
จาก	Dechow,	1994)	อย่างไรก็ดี	ในมุมมองของความทันต่อเวลา
โดยมีเงื่อนไขได้ให้แนวคิดไว้ว่า	 เมื่อกิจการพยากรณ์ว่าจะมีผล
ขาดทุนเกิดขึ้น	กิจการจะต้องรับรู้ผลขาดทุนทั้งจ�านวนทันที	 เช่น
นี้จะถือว่าข้อมูลบัญชีมีความทันต่อเวลา	ตัวอย่างเช่น	กิจการคาด
การณ์ว่าจะปิดโรงงานถาวร	ท�าให้สนิทรพัย์ไม่สามารถถกูน�ามาใช้
ก่อให้เกิดรายได้อีกต่อไป	 เงินสดรับสุทธิในอนาคตจากสินทรัพย์
นัน้ลดลง	เมือ่เป็นเช่นนี	้กจิการจะต้องรบัรูร้ายการ	Accruals	(ผ่าน
ทางรายการค่าเสื่อมราคาหรือตัดจ�าหน่าย)	 ทันทีในงวดปัจจุบัน
เพื่อตอบสนองต่อการลดลงของเงินสดรับสุทธิในอนาคต	 ดังนั้น
ความสมัพนัธ์ระหว่าง	ACC	และ	CFO	กรณทีีม่ผีลขาดทนุ	จะต้อง
มคีวามสมัพนัธ์เป็นบวก	จากสมการ	(3)	มกีารแบ่งกลุม่	CFO	ออก
เป็นค่าลบ	(ขาดทุน)	และค่าบวก	(ก�าไร)	โดยใช้ตัวแปรหุ่น	(D)	ถ้า
ก�าหนดค่า	D	เท่ากับ	0	เมื่อ	CFO	เป็นลบ	และเท่ากับ	1	เมื่อ	CFO	
เป็นบวก	จากสมการที่	3	ถ้าค่า	β3	เป็นบวกจะแสดงถึงความทัน
ต่อเวลาของข้อมูลบัญชี
	 เครื่องมือที่น�าเสนอข้างต้นใช้วัดความทันต่อเวลาของ
ข้อมูลบัญชีซึ่งเป็นที่นิยมใช้	 ในงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้	 เป็นต้นว่า	
Barth	et	al.	(2008)	ศึกษาความทันต่อเวลาของข้อมูลเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มประเทศที่ใช้มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศและ
กลุ่มที่ไม่ได้ใช้มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ	ใน	21	ประเทศ	
โดยอาศัยเครื่องมือจากสมการ	(1)	 และพบว่า	 ในช่วงปี	 ค.ศ.				
1994	-	2003	กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มนี้ไม่มีความแตกต่างกันใน
เรือ่งของความทนัต่อเวลาในการรบัรูร้ายการก�าไรและขาดทนุ	Ball	
et	al.	(2003)	ศึกษาความทันต่อเวลาของข้อมูลใน	4	ประเทศ	คือ	
สิงคโปร์	ฮ่องกง	ไทย	มาเลเซีย	ในช่วงระยะเวลาปี	ค.ศ.	1984	-	
1996	โดยใช้เครื่องมือในสมการ	(2)	และพบว่า	ความทันต่อเวลา
ของสีป่ระเทศนีต้�่ากว่าความทนัต่อเวลาของประเทศสหรฐัอเมรกิา	
แคนาดา	องักฤษ	และออสเตรเลยี	และในกลุม่	4	ประเทศดงักล่าว	

ข้อมลูบญัชใีนประเทศสงิคโปร์มคีวามทนัต่อเวลามากกว่าประเทศ
อื่น	ข้อสังเกตเห็นว่าการศึกษาในเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดวิกฤต
ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย	Ball	et	al.	(2000)	ศึกษาความทันต่อ
เวลาใน	18	ประเทศ	แบ่งเป็นกลุ่มประเทศที่เป็น	Common	Law	
และ	Code	Law	พบว่า	ความทันต่อเวลาในการรับรู้ผลขาดทุนมี
มากในกลุ่มประเทศ	Common		Law	นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์
ตวัแบบจ�าลองเหล่านีไ้ปใช้กบัเงือ่นไขแบบต่างๆ	เช่น	เปรยีบเทยีบ
ความทันต่อเวลาของข้อมูลตามโครงสร้างของผู้ถือหุ้น	(Lafond	
and	Roychowdhury,	2008)	 เปรียบเทียบความทันต่อเวลาตาม
โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ	(Bushman	et	al.,	2004)	หรือตาม
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท	(Beeks	et	al.,	2004)	เป็นต้น	
ความทนัต่อเวลาเป็นเรือ่งหนึง่ทีน่กับญัชคีวรให้ความส�าคญัในการ
ศกึษาว่าข้อมลูบญัชใีนแต่ละประเทศมคีณุสมบตัข้ิอนีห้รอืไม่	ส่วน
ใหญ่งานวิจัยด้านนี้จะวิเคราะห์ข้อมูลของประเทศที่พัฒนาแล้ว	
ได้แก่	สหรัฐอเมริกา	และอังกฤษ	แต่การศึกษาความทันต่อเวลา
ของข้อมูลบัญชีในประเทศ	อื่นๆ	มีน้อยมาก	เช่น	Jindrichovska	
and	Mcleay	(2005)	 ศึกษาความทันต่อเวลาของข้อมูลบัญชีใน
ประเทศเชค็	และพบว่าการรบัรูร้ายการก�าไรและขาดทนุของกจิการ
ในประเทศเช็ค	ไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใด

สรุป

	 จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการน�าเสนอเครื่องมือที่น�าไปใช้
ในการวดัคณุภาพของข้อมลูบญัชใีนเรือ่งของความทนัต่อเวลา	โดย
มีเงื่อนไขแบ่งเป็นการรับรู้รายการก�าไรและขาดทุน	 โดยทั่วไป
กิจการจะต้องรับรู้รายการผลขาดทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิด
เหตุการณ์ขาดทุนนั้น	 แต่กิจการจะต้องพิจารณาเงื่อนไขให้
รอบคอบก่อนการรับรู้รายการก�าไร	 ทั้งนี้เพื่อป้องกันการน�าเสนอ
งบการเงินที่จะมีผลกระทบต่อผู้ใช้งบการเงิน	และท�าให้เกิดความ
แตกต่างในการรับรู้รายการก�าไรและขาดทุน	 งานวิจัยที่เกี่ยวกับ
ความทันเวลาของข้อมูลบัญชีส่วนใหญ่จะศึกษาในประเทศพัฒนา
แล้ว	 ได้แก่	 สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ	 ในขณะที่การศึกษาเรื่องนี้
ยังขาดแคลนอยู่มากส�าหรับประเทศอื่นๆ	 รวมถึงประเทศไทย	
เนื่องจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีเพื่อ
เพิ่มคุณภาพของข้อมูลบัญชีให้เป็นที่ยอมรับต่อนานาประเทศ	ดัง
นั้น	จึงเป็นไปได้ที่นักวิจัยด้านบัญชีสนใจที่จะศึกษาเรื่องความทัน
ต่อเวลาของข้อมลูบญัชใีนประเทศไทยหลงัจากทีม่กีารเปลีย่นแปลง
มาตรฐานบัญชีดังกล่าว	 และสามารถจะศึกษาเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลบัญชีของประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วยเช่นกัน	 ส�าหรับงานวิจัย
ชิ้นส�าคัญที่อธิบายเกี่ยวกับความทันต่อเวลาคือ	 งานวิจัยที่ศึกษา
โดย	Basu	(1997)	และ	Basu	(1997)	ซึ่งได้น�าเสนอหุ่นจ�าลองทาง



Executive Journal28

บรรณานุกรม

Ball,	R.,	S.	P.	Kothari,	&	A.	Robin.	(2000).	The	effect	of	international		
 institutional factors on properties of accounting earnings.   
 Journal of Accounting and Economics, 29	(1),	1-51.
Ball,	R.,	A.	Robin,	&	J.	S.	Wu.	(2003).	Incentives	versus	standards:		
	 Properties	of	accounting	income	in	four	East	Asian	countries.	
 Journal of Accounting and Economics, 36	(1-3),	235-270.
Ball,	R.,	&	Shivakumar,	L.	(2005a).	Earnings	quality	in	UK	private	firms:		
 Comparative loss recognition timeliness. Journal of 
 Accounting and Economics, 39	(1),83-128.
Barth,	M.	E.,	Landsman,	W.	R.	&		Lang,	M.	H.	(2008).	International		
	 accounting	standards	and	accounting	quality.	Journal of  
 Accounting Research,	467-498.
Basu,	S.	(1997).	The	conservatism	principle	and	the	asymmetric		
 timeliness of earnings. Journal of Accounting and Economics,  
 24,	3-37.
Beeks,	W.,	Pope,	P.,	&	Young,	S.	(2004).	The	link	between	earnings		
 timeliness, earnings conservatism and board composition:  
	 evidence	from	the	UK.	Corporate Governance: An International 
 Review, 12	(1),	47-59.
Bushman,	R.	Q.,	Chen,	E.	E.,	&	Smith,	A.	(2004).	Financial	accounting		
 information, organizational complexity and corporate   
 governance systems. Journal of Accounting and Economics, 
 37	(2),	167-201.
Dechow,	M.	P.	(1994).	Accounting	earnings	and	cash	flows	as			
 measures of firm performance the role of accounting accruals.  
 Journal of Accounting and Economics, 18,	3-42.
Jindrichovska,	I.	&	S.	Mcleay.	(2005).	Accounting	for	good	news	
 and accounting for bad news: Some empirical evidence from  
	 the	Czech	Republic.	European Accounting Review, 14	(3),	
	 635-655.
Lafond,	R.	&	Roychowdhury,	S.	(2008).	Managerial	ownership	and		
 accounting conservatism. Journal of Accounting Research, 
 46	(1),	101-135.		

สถิติและค�าอธิบายเพื่อน�ามาใช้ศึกษาเรื่องความทัน
ต่อเวลาแบบมเีงือ่นไขไว้อย่างชดัเจน	และมกีารน�าหุน่
จ�าลองทาง		สถิติของ	Basu	ไปใช้กันอย่างแพร่หลาย	
ดังนั้น	ผู้ที่สนใจศึกษาในเรื่องนี้สามารถเริ่มต้นศึกษา
ได้จากงานวิจัยของ		Basu	(1997)


