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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

อัช-ชะริกะฮฺ (การลงหุนสวน) 
 

อัช-ชะริกะฮฺ คือการมีกรรมสิทธิ์หรือบริหารจัดการ(ในทรัพยสิน)รวมกันระหวางคนสอง
คนหรือมากกวานั้น 

 
เหตุผลของการบัญญัติการลงหุนสวน 
                 การหุนสวนเปนความดีงามของอิสลามประเภทหนึ่ง เปนสาเหตุหนึ่งที่จะไดรับความบะ
เราะกะฮฺ(ความจําเริญ) และการเพิ่มพูนของทรัพยสิน ตราบที่ดําเนินอยูบนความเที่ยงธรรมและ
ซื่อสัตย ประชาชาติจําเปนการมีหุนสวนกัน โดยเฉพาะในโครงการใหญตางๆ ที่ไมสามารถ
ดําเนินการเพียงคนเดียว เชน โครงการการอุตสาหกรรม เคหะกรรม  พาณิชยกรรม และ
เกษตรกรรม เปนตน 
 
หุกมของการลงหุนสวน 
 การหุนสวนเปนทําสัญญาขอตกลงที่อนุญาตใหกระทํา ทั้งกับชาวมุสลิมและไมใชมุสลิม 
อนุญาตใหมีหุนสวนรวมกับคนตางศาสนิกโดยมีเงื่อนไขวาชนตางศาสนิกทีเปนหุนสวนตองไม
บริหารจัดการเพียงลําพังโดยปราศจากหุนสวนชาวมุสลิมรวมบริหารอยูเคียงขาง เพราะอาจจะไป
เกี่ยวพันกับส่ิงที่อัลลอฮฺหาม เชน ดอกเบี้ย  การฉอโกง และทําธุรกรรมในสิ่งที่อัลลอฮฺหาม เชน 
เหลา สุกร และเจว็ด เปนตน 

อัลลอฮฺตรัสวา 
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ความวา "และแทจริงสวนมากของผูมีหุนสวนรวมกัน บางคนในพวกเขามักละเมิด
สิทธิของอีกคนหนึ่ง เวนแตบรรดาผูศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลาย และพวก
เขาเชนนี้มีนอย" (ศอด 24) 

 
ประเภทของการหุนสวน  

การหุนสวนมี 2 ประเภท  
1. หุนสวนในกรรมสิทธิ์ คือ การมีกรรมสิทธิ์รวมกันในทรัพยสินใดๆ ต้ังแตสองคนขึ้นไป 

เชนการมีกรรมสิทธิ์รวมกันในอาคารที่พัก โรงงาน รถยนต เปนตน และไมอนุญาตใหฝาย
ใดฝายหนึ่งดําเนินการใดๆ นอกจากจะไดรับการยินยอมจากอีกฝายหนึ่ง และเมื่อมีการ
ดําเนินการ (กอนไดรับความเห็นชอบจากอีกฝาย) การดําเนินการนั้นจะมีผลเฉพาะใน
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สวนที่ตนมีกรรมสิทธิ์เทานั้น ยกเวนเมื่ออีกฝายยินยอมดวยจึงจะถือวามีผลตอทรัพย
ทั้งหมด 

 
2. การหุนสวนโดยขอตกลง คือ การหุนสวนรวมกันในการบริหารจัดการ เชน ในการซื้อ 

การขาย การใหเชา-จาง เปนตน ซึ่งมีหลายประเภทดังนี้ 
2.1 การหุนสวนแบบอินาน (รวมลงทุนและดําเนินการ) คือ การหุนสวนกัน

ต้ังแตสองคนขึ้นไป โดยใชแรงและทรัพยสินของทั้งสองฝายที่รูแนนอน แมจะมีจํานวนที่
ตางกันก็ตาม เพื่อรวมกันทํางานบริหารทรัพยนั้น หรือทํางานเพียงคนใดคนหนึ่ง โดยจะ
ไดรับสวนแบงของกําไรที่มากกวา  การหุนสวนนี้มีเงื่อนไขวา ตนทุนนั้นตองรูชัดเจนไมวา
จะเปนเงินหรือสินคาที่มีการตีราคา กําไรและขาดทุนจะเกิดขึ้นตามสัดสวนของจํานวนทุน
ทรัพยของแตละคนตามที่ไดวางเงื่อนไขและตกลงกันไว 

2.2 การหุนสวนมุฎอรอบะฮฺ (รวมลงทุนอยางเดียว) คือการที่หุนสวนคนหนึ่ง
ไดมอบตนทุนใหแกหุนสวนอีกคนหนึ่งเพื่อนําไปทําการคาโดยกําหนดกําไรที่แนนอนแตไม
กําหนดวาจากสวนไหน เชน เศษหนึ่งสวนสอง เศษหนึ่งสวนสาม เปนตน และสวนที่เหลือ
ก็เปนของอีกฝาย ถาหากมีการขาดทุนหลังจากดําเนินการแลวก็เอาสวนกําไรมาชดเชย
ตนทุน สวนฝายที่ดําเนินการไมตองชดใชใดๆ และถาหากทรัพยเกิดเสียหายโดยที่ไมได
ลวงละเมิดหรือประมาทเลินเลอ ฝายที่ดําเนินการไมตองชดใชเชนกัน ฝายดําเนินการถือ
วาเปนผูที่ไดรับความไววางใจ (อะมานะฮฺ) ในการถือทรัพยสิน เปนตัวแทนในการบริหาร
จัดการ ไดรับคาจางในการทํางาน และเปนหุนสวนในผลกําไร  

การลวงละเมิด หมายถึง การกระทําใดๆที่ไมเปนที่อนุญาตใหกระทําในการ
บริหารจัดการ  สวน การประมาทเลินเลอ หมายถึง การละเลยในสิ่งที่จําเปนตองกระทํา  

 
3. การหุนสวนแบบวุูฮฺ (เกียรติ) คือ การที่ทั้งสองฝายซื้อสินคาดวยสินเชื่อ ดวยเครดิต

ของทั้งสองฝาย โดยทั้งสองฝายไมมีเงินทุนแตอยางใด เพราะอาศัยความนาเชื่อถือของ
บรรดาพอคาที่มีตอทั้งสอง ดังนั้น กําไรที่ไดจะถูกแบงระหวางทั้งสองฝาย ทุกฝายถือวา
เปนตัวแทนของอีกฝายหนึ่ง เปนผูคํ้าประกันใหแกกัน  และกรรมสิทธิ์ก็เปนของทั้งสอง
ตามที่ทั้งสองไดวางเงื่อนไขไว การขาดทุนก็เปนไปตามสัดสวนของกรรมสิทธิ์ทั้งสอง และ
กําไรก็จะถูกแบงตามเงื่อนไขที่ทั้งสองไดตกลงและความยินยอมกัน 

 
4. การหุนสวนแบบอับดาน (รางกาย) คือ การหุนสวนรวมกันตั้งแต 2 คนขึ้นไปในส่ิงที่ทั้ง

สองแสวงหาดวยแรงกายของทั้งสอง จากการงานที่ศาสนาอนุญาต เชน การหาฟน และ
งานหัตถกรรมและอาชีพทุกประเภท และสิ่งที่อัลลอฮฺประทานริสกีใหแกทั้งสองจะเปน
กรรมสิทธิ์ของทั้งสองฝายตามที่ไดตกลงกันไวและพอใจกัน 
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5. การหุนสวนแบบมุฟาวะเฎาะฮฺ (มอบอํานาจ) คือ การที่หุนสวนทั้งหมดมอบหมาย
ใหแกหุนสวนคนใดคนหนึ่งมีอํานาจบริหารจัดการทุกอยาง ทั้งดานทรัพยสินและแรงงาน
จากการหุนสวนแบบตางๆ ดานสิทธิการซื้อและขาย นั้นก็คือการรวมระหวางการหุนสวน
ทั้งสี่ประเภทที่ผานมา โดยกําไรจะเปนของทั้งสองฝายตามเงื่อนไขที่ตกลงไว และการ
ขาดทุนก็จะเกิดขึ้นตามสัดสวนของจํานวนกรรมสิทธิ์ในหุนสวนของแตฝาย 

 
ประโยชนของการหุนสวน 

การหุนแบบอีนาน มุฎอเราะบะฮฺ วุูฮฺ และอับดาน ถือเปนแนวทางการพัฒนาและ
เพิ่มพูนทรัพยสินที่ดีที่สุด เกิดประโยชนแกประชาชาติ และผดุงความยุติธรรม 

การหุนสวนแบบอินานคือการหุนทั้งทรัพยสินและแรงงานจากทั้งสองฝายอยางเทาเทียม
กัน มุฎอเราะบะฮฺคือการหุนที่ทรัพยสินมาจากฝายหนึ่งและการทํางานมาจากอีกฝายหนึ่ง และอับ
ดานคือการหุนที่เปนแรงงานจากทั้งสองฝาย (โดยไมมีทรัพยสินเปนทุน) สวนอัลวุูฮฺคือการ
หุนสวนที่ทั้งสองไดมาโดยอาศัยเครดิตหรือความนาเชื่อถือของผูคน 

การหุนสวนและการทําธุรกรรมเฉกเชนประเภทตางๆ ดังกลาว ทําใหไมปลอดจากดอกเบี้ย
ที่เปนความอยุติธรรมและกินทรัพยสินผูอ่ืนโดยมิชอบ  และเปนการขยายกรอบแหงการแสวงหา
รายไดภายในขอบเขตที่ศาสนาอนุญาต ดวยเหตุนี้ ศาสนาอิสลามจึงอนุญาตใหมนุษยแสวงหา
รายไดโดยสวนตัว หรือโดยการมีหุนสวนกับผูอ่ืนตามที่ศาสนากําหนด 
 
หุกมการใชชื่อบุคคลในธุรกิจการคา 

เมื่อบริษัทตางชาติไดทําขอตกลงกับพลเมืองของประเทศหนึ่งวาจะใชชื่อและเครดิตของ
พลเมืองคนนั้น โดยบริษัทไมไดเรียกรองทรัพยสินหรือการทํางานใดๆ จากพวกเขา แตบริษัทจะ
มอบเงินจํานวนหนึ่งหรือสวนแบงในกําไรจํานวนเปนการทดแทน การกระทําเชนนี้ถือวาไมเปนที่
อนุญาต และขอตกลงที่ไดทําไวถือวาไมถูกตอง เพราะเปนการกระทําที่ประกอบดวยการโกหก ฉอ
ฉล หลอกลวงและเสียหาย และการหุนสวนที่ไดกลาวมาแลวขางตนถือวาเพียงพอแลวสําหรับเขา 

 
 

 


