
October 2011 ●  No. 178

15TPA news

บ้านทนาย

บ
้า
น
ท
น
า
ย

พรเทพ ทวีกาญจน์

ผู้บริหารสำานักทรัพยากรบุคคล 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)

ในส่วนของกฎหมายแรงงาน การควบ หรือรวมกิจการจะ

บญัญตัไิว้ใน พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิม่

เติม พ.ศ.2554) มาตรา 13 บัญญัติว่า “ในกรณีที่กิจการใดมีการ

เปลีย่นแปลงตวันายจ้างเนือ่งจากการโอนรบัมรดก หรอืด้วยประการ

อื่นใด หรือในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลมีการการจดทะเบียน

เปลี่ยนแปลง โอน หรือควบกับนิติบุคคลใด สิทธิต่างๆ ที่ลูกจ้างมีอยู่

ต่อนายจ้างเดมิเช่นใดให้ลกูจ้างมสีทิธเิช่นว่านัน้ต่อไปและให้นายจ้าง

ใหม่รบัไปทัง้สทิธิและหน้าท่ีอนัเกีย่วกบัลกูจ้างนัน้ทกุประการ” และ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 577 บญัญติัว่า “นายจ้าง

จะโอนสิทธิของตนให้บุคคลภายนอกก็ได้ เมื่อลูกจ้างยินยอม

พร้อมใจด้วย” วรรคสุดท้ายบัญญัติว่า “ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดท�าการ

ฝ่าฝืนบทบญัญตันิี ้คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่จะบอกเลกิสญัญาเสียกไ็ด้”

ประเด็นมีค�าถามว่า หากนายจ้างมีประกาศการควบรวม

กิจการและมีข้อก�าหนดว่าให้ลูกจ้าง หรือพนักงานคนใดไม่ประสงค์

จะโอนไปเป็นลูกจ้าง หรือพนักงานกับบริษัทใหม่ ในแสดงเจตจ�านง

ตอบรับการเป็นลูกจ้าง หรือพนักงานภายในระยะเวลาที่ก�าหนด  

มิฉะนั้นจะถูกเลิกจ้างนั้น ใช่ได้ หรือไม่

ประเด็นดังกล่าวนี้ได้ขึ้นสู ่ศาลฎีกาและได้ตัดสินไว้เป็น

บรรทัดฐานว่า เป็นการก�าหนดเงื่อนไขที่ขัดแย้งต่อบทบัญญัติของ

กฎหมาย ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชน จึงไม่มีผลบังคับ       

เทยีบเคยีงค�าพพิากษาฎกีาที ่7242-7254/2545 คดมีปัีญหา

ต้องวนิจิฉยัตามอทุธรณ์ของโจทก์ทัง้สบิสามว่าจ�าเลยทัง้สองต้องร่วม

กันรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสิบสาม เนื่องจากโจทก์ทั้งสิบ

สามถกูเลกิจ้างทีไ่ม่เป็นธรรมหรอืไม่ เหน็ว่าพระราชบญัญตัคิุม้ครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 13 บัญญัติว่า “ในกรณีที่กิจการใดมีการ

เปลีย่นแปลงตวันายจ้างเนือ่งจากการโอนรบัมรดก หรอืด้วยประการ

อื่นใด หรือในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลและมีการจดทะเบียน

เปลี่ยนแปลงโอน หรือควบกับนิติบุคคลใดสิทธิต่างๆ ที่ลูกจ้างมีอยู่

ต่อนายจ้างเดิมเช่นใดให้ลูกจ้างมีสิทธิเช่นว่านั้นต่อไป และให้

ต้องรับไป

ทั้งสิทธิและหน้าที่

การ
ควบรวมกจิการ หมายถึง กิจการตัง้แต่สองแหง่ขึ้น

ไปเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

ของบริษัทให้ดีขึ้น จากประหยัดจากขนาดของการผลิต หรือขอบเขต

การผลติ การได้ประโยชน์จากการใช้ทรพัยากรร่วมกันในการวจิยั การ

พัฒนา การตลาด รวมทั้งการแก้ไขปัญหาทางการเงินและการปรับ

โครงสร้างของกิจการ   

การควบรวมกิจการที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรบุคคลใน

องค์กร กระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคลก็จะต้องถูกปรับเปลี่ยน

ไปตามแนวทางของบรษัิทผู้มาซือ้ โดยบรษัิทผู้เข้ามาซือ้กิจการจะส่ง

ผู้ดูแลเข้าไปก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิด ส�าหรับผลกระทบกับพนักงาน

ของบริษัทที่ถูกซื้อจะได้รับสูงในแง่ของขวัญและก�าลังใจในการ

ท�างานเป็นอย่างมาก ดงันัน้ พนกังานในบรษิทัทีถ่กูซือ้จะต้องมัน่คง 

พยายามมองโลกในแง่ด ีส่ิงทีส่�าคญัคอืผู้ดแูลด้านทรัพยากรบคุคล

จะต้องส่งเสริมให้พนักงานพยายามเรียนรู้ธรรมชาติของผู้บริหาร 

หรอืพนกังานในบรษิทัผูเ้ข้ามาซือ้ และหรอืยกเลิกการคดิท�าการต่อ

ต้านการเปลี่ยนแปลง พร้อมกับเปิดโอกาสตัวเองในการมองหางาน

ใหม่เอาไว้ในกรณีที่ตัวพนักงานกับวัฒนธรรมองค์กรใหม่อาจไม่

สามารถไปในแนวทางเดียวกันได้

นายจ้างใหม่
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นายจ้างใหม่รบัไปทัง้สทิธิและหน้าท่ีอันเก่ียวกับลูกจ้างน้ันทุกประการ” 

บทบัญญัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ หรือความมุ่งหมายที่จะคุ้มครอง

ลกูจ้างมใิห้ต้องถกูออกจากงาน หรอืถกูลดิรอนสทิธแิละผลประโยชน์

ใดที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการโอนกิจการ หรือการควบรวมกิจการ

ของนายจ้างตามกฎหมาย ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าจ�าเลยที่ 1 

ได้จดทะเบียนควบรวมกิจการเข้ากับธนาคารซูมิโตโม จ�ากัด แล้ว

เปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�าเลยที่ 

2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2544 เป็นต้นไป ผลของการควบรวมกิจการ

ดังกล่าวมิใช่เป็นการเลิกกิจการของจ�าเลยท่ี 1 แต่อย่างใด เพียงแต่

จ�าเลยที ่1 ต้องสิน้สภาพไปโดยผลของการควบรวมกจิการกบัธนาคาร

ซูมิโตโม จ�ากัด อันเป็นนิติบุคคลอ่ืนเท่าน้ันและเป็นผลให้จ�าเลยที่ 2  

ต้องรับโอนไปทัง้สทิธหิน้าที ่ความรบัผดิของจ�าเลยที ่1 ทัง้สิน้ ตามนยั

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1243 นอกจากนี้จ�าเลยที่ 

2 ยังต้องรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ทุกประการอันเกี่ยวกับลูกจ้าง

ของจ�าเลยที่ 1 ตามท่ีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

มาตรา 13 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 577 วรรค

แรก บญัญตัไิว้อีกด้วยโดยผลของกฎหมายดงักล่าวลกูจ้างของจ�าเลย

ที ่1 ย่อมต้องโอนไปเป็นลกูจ้างของจ�าเลยที ่2 ในทนัทโีดยอตัโนมตัิ

แม้จะไม่ได้แสดงเจตจ�านงออกมาอย่างชดัแจ้งว่าประสงค์จะโอนไป

เป็นลกูจ้างของจ�าเลยที ่2 กต็าม ทัง้นีน้บัตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2544 

เป็นต้นไป เว้นแต่ลูกจ้างของจ�าเลยที่ 1 รายที่ได้แสดงความประสงค์

อย่างชัดแจ้งว่าไม่ยินยอมโอนไปเป็นลูกจ้างของจ�าเลยที่ 2 ในกรณี

เช่นนีก็้ต้องถอืว่าจ�าเลยที ่1 ได้เลกิจ้างลกูจ้างดังกล่าวเนือ่งจากสภาพ

นิติบุคคลของจ�าเลยที่ 1 ได้หมดส้ินไปเป็นเหตุให้ลูกจ้างไม่สามารถ

ท�างานต่อไปได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

มาตรา 118 วรรคสอง เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าโจทก์ทั้งสิบสามได้

แสดงเจตนาต่อจ�าเลยที่ 1 หรือจ�าเลยที่ 2 ว่า โจทก์ทั้งสิบสามไม่

ประสงค์ที่จะโอนไปเป็นลูกจ้างของจ�าเลยที่ 2 จึงต้องถือว่าโจทก์ทั้ง

สิบสามได้โอนไปเป็นลูกจ้างของจ�าเลยที่ 2 แล้วดังกล่าวข้างต้น การ

ที่จ�าเลยที่ 1 ประกาศก�าหนดเงื่อนไขให้ลูกจ้างของจ�าเลยที่ 1 ที่

ประสงค์จะท�างานกับจ�าเลยที่ 2 ต้องแสดงเจตจ�านงตอบรับการเป็น

ลูกจ้างของจ�าเลยที่ 2 ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2544 มิฉะนั้นจะถูก

เลิกจ้างนั้น เป็นการก�าหนดเงื่อนไขที่ขัดแย้งต่อบทบัญญัติของ

กฎหมายข้างต้น ซึง่เป็นกฎหมายทีเ่กีย่วกบัความสงบเรยีบร้อยของ

ประชาชน จึงไม่มีผลบังคับ 

คดีนี้โจทก์ทั้งสิบสามฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจ�าเลยทั้งสอง 

โดยอ้างว่าจ�าเลยทัง้สองเลกิจ้างไม่เป็นธรรมเมือ่ข้อเทจ็จรงิปรากฏว่า 

โจทก์ทั้งสิบสามได้โอนไปเป็นลูกจ้างของจ�าเลยที่ 2 และจ�าเลยที่ 1 

ได้สิ้นสภาพความเป็นนิติบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2544 จ�าเลย

ที่ 1จึงไม่อาจ จะก่อนิติสัมพันธ์ใดๆ กับโจทก์ทั้งสิบสามตามที่โจทก์

ทั้งสิบสามกล่าวอ้างอีก คดีจึงมีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปเพียงว่า 

จ�าเลยที่ 2 ได้เลิกจ้างโจทก์ทั้งสิบสามหรือไม่ หากมีการเลิกจ้างจริง 

การเลกิจ้างดงักล่าวเป็นการเลกิจ้างทีไ่ม่เป็นธรรมหรอืไม่ แต่เนือ่งจาก

ข้อเทจ็จรงิทีศ่าลแรงงานกลางฟังมายังไม่เพยีงพอทีจ่ะวินจิฉยัปัญหา

ดังกล่าว ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องส�าหรับจ�าเลยที่ 1 ศาล

ฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล แต่ที่พิพากษายกฟ้องส�าหรับจ�าเลยที่ 2 โดย

วนิจิฉยัว่าโจทก์ทัง้สบิสามไม่ใช่ลกูจ้างของจ�าเลยที ่2 นัน้ ศาลฎกีาไม่

เหน็พ้องด้วย พพิากษาแก้เป็นว่า ให้ยกค�าพพิากษาศาลแรงงานกลาง

เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับจ�าเลยที่ 2 โดยให้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จ

จริงในปัญหาที่ว่า จ�าเลยที่ 2 เลิกจ้างโจทก์ทั้งสิบสามหรือไม่ หากมี

การเลิกจ้าง เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่และด�าเนินการ

ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 

ต่อไปนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามค�าพิพากษาศาลแรงงานกลาง
บทสรุปส่งท้าย การควบรวมกิจการเป็นทางลัดในการขยาย

ธุรกิจ เพื่อการขยายการเจริญเติบโตแต่ก็อาจจะไม่พบว่าทุกธุรกิจจะ

ประสบความส�าเรจ็หลงัจากการควบรวมกจิการนี ้ดังนัน้ องค์กรธรุกจิ

ควรจะต้องให้ความส�าคัญกับพนักงาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการควบรวมกิจการ ให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับกิจการใหม่ หรือ

ธรุกจิใหม่ได้ เพราะหากพนกังานสามารถเรยีนรูแ้ละปรบัตวัได้ดแีละ

รวดเร็วมากเท่าใดก็จะยิ่งประสบความส�าเร็จในการแข่งขันในโลกไร้
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