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ช่วงใกล้ สิ ้นปี อย่างนี ้ เรื่ องที่พนักงานมักใจจดจ่อก็คือเรื่ องของการขึ ้นเงินเดือนและการจ่ายโบนัส
ประจาปี ผมเลยขอเอาเรื่ องของ “โบนัส” มาเขียน ว่ามีประเด็นที่ต้องระมัดระวังอยู่บางประการนอกเหนือจาก
เรื่ องที่ต้องพิจารณากันเป็ นปกติอยูแ่ ล้ วว่าปี นี ้ควรจะให้ โบนัสเท่าไหร่ดี ด้ วยหลักเกณฑ์อะไร
เรื่องที่ต้องระวังที่ว่าก็คอื อย่ าให้ “โบนัส” กลายเป็ น “ค่ าจ้ าง” ครับ
โดยปกติแล้ ว เรื่ องของ “โบนัสประจาปี ” ที่บริ ษัทต่างๆจ่ายกันอยูน่ นั ้ แทบไม่มีประเด็นอะไรที่จะตีความ
ว่าเป็ น “ค่าจ้ าง” ทังนี
้ ้ก็เพราะเงินโบนัสไม่ได้ เป็ นเงินที่จ่ายประจาเท่าๆกันทุกปี แต่จะจ่ายมากน้ อยเท่าไหร่ก็ขึ ้นอยู่
กับผลการดาเนินงานของกิจการนันเป็
้ นสาคัญปี ไหนกาไรมากก็จา่ ยมาก ถ้ ากาไรน้ อยก็จา่ ยน้ อยจ่ายเพื่อเป็ น
รางวัลพิเศษให้ กบั พนักงาน ส่วนปี ไหนที่ถึงขันขาดทุ
้
น อย่างนี ้ก็ไม่มีใครมาบังคับได้ วา่ ต้ องจ่ายโบนัส
เคยมีคดีที่นาไปฟ้ องร้ องกันในศาลว่าเงินโบนัสเป็ นค่ าจ้ างหรือไม่ ก็เห็นศาลตัดสินมาว่าไม่ใช่คา่ จ้ าง
แทบทังนั
้ น้
แต่มาระยะหลังๆ บางบริ ษัทแทนที่จะเรี ยกว่าเป็ นเงินโบนัส กลับไปเรี ยกว่าเป็ น“เงินเดือนเดือนที่ 13”
ก็เลยเริ่มมีประเด็นถกเถียงกันขึ ้นมาอีกว่าเงินเดือนเดือนที่13 นี ้ เป็ นค่าจ้ างหรื อไม่
มีบริ ษัทแห่งหนึง่ รับโอนลูกจ้ างมาจากบริ ษัทอีกแห่งหนึง่ ทีม่ ีการจ่ายเงินเดือนเดือนที่ 13 ก็เลยต้ องรับ
สภาพการจ้ างนี ้มาด้ วย ต่อมามีการเลิกจ้ างลูกจ้ าง ปรากฏว่าลูกจ้ างนาคดีไปฟ้ องศาลว่าจ่ายค่าชดเชยและเงิน
ต่างๆ ทีต่ ้ องจ่ายเมื่อให้ ออกจากงานไม่ครบเนื่องจากไม่ได้ เอาเงินเดือนเดือนที่ 13 มาเป็ นฐานค่าจ้ างในการคิด
คานวณ
ว่าไปแล้ ว เวลาเลิกจ้ างพนักงานก็แทบไม่มีองค์กรไหนที่เอาเงินโบนัสมาคิดเป็ นฐานค่าจ้ างเพื่อคานวณ
ค่าชดเชยหรอกครับ กรณีนี ้ก็เช่นกัน เขาไม่ได้ เอาเงินเดือนเดือนที1่ 3มาเป็ นฐานคิดคานวณเพราะเห็นว่านัน่ เป็ น
เงินโบนัส
เรื่ องนี ้ก็ส้ กู นั ไปถึงศาลฎีกา ปรากฏว่า ศาลตัดสินว่ าเงินเดือนเดือนที่13 ที่กาหนดกันอย่ างที่เล่ า
มานัน้ “เป็ นค่ าจ้ าง” นายจ้ างไม่ได้ เอามารวมเป็ นฐานค่าจ้ างในการคิดเงินต่างๆทีต่ ้ องจ่ายเมื่อให้ ออกจากงาน ก็
เลยแพ้ คดีไปตามระเบียบ

ผมนาเอาเรื่ องนี ้มาเขียนเพราะอยากให้ องค์กรระวังประเด็นนี ้ อย่าเผลอไปเรี ยก “โบนัส” ว่า”เงินเดือน
เดือนที่13” จนเป็ นทีเ่ ข้ าใจกันทัว่ ไปว่าต้ องได้ เงินเดือนเดือนที่ 13 เป็ นการประจาทุกปี เพราะอาจไปเข้ าข่ายว่า
เป็ น ”ค่าจ้ าง” ได้
เท่าที่ผา่ นมา เงินโบนัสนันน้
้ อยมากครับที่จะมีโอกาสถูกตีความเป็ นค่าจ้ างอย่างที่เล่ามาแล้ ว เพราะ
เงินโบนัสเป็ นเงินรางวัลพิเศษที่จา่ ยเนื่องจากผลประกอบการโดยตรงเป็ นสาคัญไม่มเี งื่อนไขอะไรเลยที่จะต้ อง
จ่ายเป็ นการแน่นอนเท่ากันทุกปี จึงแทบไม่มีประเด็นอะไรที่จะเข้ าข่ายการเป็ นค่าจ้ าง
แต่การไปเรียกว่าเงินเดือนเดือนที่13 นี่สคิ รับ ทาให้ การตีความเรื่ องโบนัสอาจเปลีย่ นไปจนอาจ
กลายเป็ นค่าจ้ างได้ เพราะคาว่า “เงินเดือน” ใครก็ร้ ูวา่ นัน่ เป็ นค่าจ้ างแน่ๆ
และแม้ วา่ จะไม่ได้ ระบุกนั ไว้ ในสัญญาจ้ าง ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจ เพราะต้ องไม่ลมื ว่าสัญญาจ้ างหรื อสภาพ
การจ้ างนันไม่
้ จาแป็ นต้ องทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเสมอไป แต่ถือตามประเพณีที่ปฏิบตั ิกนั อยูเ่ ป็ นสาคัญ
อย่างตัวอย่างในเรื่ องของโบนัสนี ้ ถ้ าไปเรี ยกกันจนเป็ นทีเ่ ข้ าใจว่ามีเงินเดือนเดือนที่13 อีกทังยั
้ งจ่ายกัน
มาสม่าเสมอทุกปี กรณีอย่างนี ้ถ้ ามีเรื่ องราวกันขึ ้นมา ก็ไม่แน่แล้ วนะครับว่าศาลอาจนาฎีกานี ้มาตีความ
เทียบเคียงว่าเป็ น “ค่าจ้ าง”ก็เป็ นได้ (หากสนใจศึกษารายละเอียดของฎีกาเพิ่มเติม หาดูได้ ในคาพิพากษาฎีกาที่
10327/2558)
เมื่อตัดสินว่าเป็ นค่าจ้ างแล้ ว เรื่ องจะไม่จบแค่เรื่ องค่าชดเชยเพียงอย่างเดียว เรื่ องอื่นๆ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ อง
ของการคิดค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด อีกทังเรื
้ ่ องของเงินสมทบประกันสังคม ล้ วนต้ องใช้ คา่ จ้ าง
เป็ นฐานในการคิดคานวณทังสิ
้ ้น ซึง่ ก็จะพาลมีประเด็นไม่ถกู ต้ องไปหมด

ดังนันเรี
้ ยกว่า “โบนัส”อย่างเดิมดีแล้ ว ทังมี
้ ความยืดหยุน่ ในการให้ และยังไม่ทาให้
ไปสับสนปนเปกับคาว่าเงินเดือนซึง่ อาจกลายเป็ นค่าจ้ าง พาลให้ เรื่ องอื่นๆ ต้ อง
นาเอาเรื่ องนี ้มาคิดคานวณกันหมด
เรื่ องนี ้ละเอียดๆ กันไว้ หน่อยนะครับ

