
สาระส าคญั

ในการพจิารณาการประกนัภัยตัวเรือ

(Marine Hull Insurance)



ประกนัวนิาศภัย (ประกนัภัยทรัพย์สิน)

Marine Hull Insurance

ประกนัภยัค า้จุน (ประกนัภัยความรับผิดิ)

ประกนัชีวติ/อุบผัตเิหตุ ประกนัภัยในการรับผขน (ประกนัภัยสินค้า)

Nature of the Policy

- Partial + Total Loss

- Total Loss only

- Sue and Labour

- Collision Liability

- General Average

- Salvage Charge





Name of Assured

ส่วนได้เสีย (Insurable interest)
เช่น เจา้ของกรรมสิทธ์ิ/ผูเ้ช่าเหมาเรือ (Charterer)/ธนาคารผูรั้บจ านอง

ต้องมีส่วนได้เสียเม่ือใด
The assured must be interested in the subject-matter insured at the time of loss.

ิลของการเปลีย่นแปลงส่วนได้เสีย
Institute Time Clause Hulls (ITCH); Termination Clause 4: …any change, voluntary or otherwise, in the ownership or flag, transfer to new 
management, or charter on a bareboat basis = automatically terminate



เอกสารเบ้ืผองต้นเพ่ือตรวจสอบผการระบุผ Name of Assured
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• ใบผทะเบผียนเรือไทย (Certificate of Registration) 
ในระหวา่งเวลาท่ีคงใชเ้รือนั้น ใบทะเบียนใชเ้ป็นเอกสารประจ าเรือ และผูค้วบคุมเรือตอ้งรักษาไวใ้นเรือเสมอ

• ใบผอนุญาตใช้เรือ (Ship’s License) 
ใบอนุญาตใชเ้รือทุกชนิดมีอายใุชไ้ดฉ้บบัหน่ึงไม่เกินสิบสองเดือน นบัแต่วนัออกใบอนุญาต ส่วนวนัส้ินอายขุองใบอนุญาต     

ก าหนดไวใ้นใบอนุญาต

• ใบผส าคญัรับผรองการตรวจเรือ (Certificate of Survey) 
เรือทุกล าตอ้งไดรั้บการตรวจสภาพเรือก่อนเพื่อขอออกใบส าคญัรับรองการตรวจเรือเพื่อน าไปยืน่ขอจดทะเบียนเรือใหม่หรือขอ   

ต่อใบอนุญาตใชเ้รือ



เอกสารเบ้ืผองต้นเพ่ือตรวจสอบผการระบุผ Name of Assured
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Beneficiary

ิู้รับผิลประโยชน์
เช่น เจา้ของกรรมสิทธ์ิ/ผูเ้ช่าเหมาเรือ (Charterer)/ธนาคารผูรั้บจ านอง

ตวัอยา่ง......

.................. Bank as interested may appear
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Indemnification

ในกรณช่ืีอเจ้าของเรือทีป่รากฎในใบผทะเบผียนเรือเป็นในนามบผริษัท
- ช่ือผูเ้อาประกนัภยัในกรมธรรมค์วรจะตอ้งเป็นในนามบริษทัดงัปรากฏในทะเบียนเรือเช่นกนั

- การชดใชค่้าสินไหมทดแทน ตอ้งชดใชไ้ปยงัในนามของบริษทั ไม่สามารถชดใชไ้ปยงัในนามบุคคลแมว้่าบุคคลนั้นจะมีช่ืออยูเ่ป็นกรรมการ
ของบริษทันั้นๆกต็าม



Subject-matter Insured
วตัถุทีเ่อาประกนัภยั
Marine Insurance Act 1906 (MIA) Section 26

(1) The subject-matter insured must be designated in a marine policy with reasonable certainty.

(2) The nature and extent of the interest of the assured in the subject-matter insured need not be specified in the policy.

(3) Where the policy designates the subject-matter insured in general terms, its shall be construed to apply to the interest intended by the 
assured to be covered.

โดยทัว่ไปจะระบุผ Name of the Vessel/Type/Classification/Flag

และขอ้ความ “Hull & Machinery, Materials, Equipment ETC., and everything connected therewith”



Subject-matter Insured
ิลของการเปลีย่นแปลงวตัถุทีเ่อาประกนัภัย
Institute Time Clause Hulls (ITCH); Termination Clause 4: …change of the Classification Society of the vessel, or change, suspension, 

discontinuance, withdrawal or expiry of her Class therein = automatically 
terminate

...any change, voluntary or otherwise, in the ownership or flag, transfer to new 
management, or charter on a bareboat basis = automatically terminate



Subject-matter Insured
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วตัถุทีเ่อาประกนัภยั

• Hull 

• Hull & Machinery 

• Hull & Machinery and Everything Connected Therewith

• Hull & Machinery and Everything Connected Therewith and Contained Therein

• Hull & Machinery and Everything Connected Therewith and Contained Therein, Nothing Excluded



Trading Limits

โดยทัว่ไปจะระบุผจ ากดั น่านน ้า/ประเทศ ท่ีเรือเดินทะเลไปได้ เช่น “Within Thailand water”

ขอบผเขตความคุ้มครอง
Institute Time Clause Hulls (ITCH); Navigation Clause:

1. The vessel is covered subject to the provisions of this insurance at all times and has leave to sail or navigate with or without pilots, to go on 
trial trips and to assist and tow vessels or craft in distress

2. In the event of the vessel being employed in trading operations which entail cargo loading or discharging at sea from or into another vessel 
(not being a harbour or inshore craft) no claim shall be recoverable under this insurance for loss of or damage to the vessel or liability to 
any other vessel arising from such loading or discharging operations



Trading Limits

ขอบผเขตความคุ้มครอง - Any legal voyage

- In port of distress

- During being laid up

- Entering drydock, in drydock, and leaving drydock

- Under survey, or repair

- During being detained  



Trading Limits
โดยทัว่ไปจะระบุ Within Thailand Waters หรืออ่ืนๆ ตวัอยา่งเช่น..........
• Within Coastal waters of Gulf of Thailand only

ในกรณีน้ีจะจ ากดัขอบเขตการเดินเรือภายในน่านน ้าชายฝ่ังอ่าวไทยเท่านั้น

• Between Trad to Narathiwas Province

ในกรณีน้ีจะจ ากดัขอบเขตการเดินเรือระหวา่งจงัหวดั

• Thailand, Malaysia, Singapore, Myanmar, Cambodia, Indonesia, Vietnam and Philippine

ในกรณีน้ีจะจ ากดัขอบเขตการเดินเรือระหวา่งน่านน ้าของแต่ละประเทศท่ีไดร้ะบุไว้

• As approved by the Marine Department

ในกรณีน้ีตอ้งไปตรวจสอบในเอกสารใบอนุญาตใชเ้รือ ซ่ึงจะมีการระบุเอาไวว้า่……….

อนุญาตใหเ้ดินเรือไดใ้นเขต / Area of Navigation Permitted
15
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Warranty
ตัวอย่างค ารับผรอง

ิลของการิดิค ารับผรอง การผดิค ารับรองตอ้งส่งผลใหเ้กิดความเสียหายจึงจะอา้งใหเ้ป็นเหตุพน้ความรับผดิตามกรมธรรม์



Amount Insured/Agreed Value

ทุนประกนั (Amount Insured)

มูลค่าเรือทีต่กลงกนั (Agreed Value)

ความรับผดิสูงสุดของกรมธรรม์

ท าประกนัภยัต ่ากวา่หรือเกินกวา่มูลค่าของเรือ - ทุนประกนั VS มูลค่าเรือท่ีตกลงกนั

(Under or Over Insured) - ทุนประกนั VS มูลค่าเรือขณะเกิดภยั

พิจารณาความเสียหายเสมือนส้ินเชิง - ประเมินค่ากู ้ค่าซ่อม และค่าใชจ่้ายต่างๆ VS มูลค่าเรือท่ีตกลงกนั

(Constructive Total Loss) - ประเมินค่ากู ้ค่าซ่อม และค่าใชจ่้ายต่างๆ VS มูลค่าเรือขณะเกิดภยั

ก าหนดไว ้ = กรมธรรมก์ าหนดมูลค่า (Valued Policy)
ไม่ก าหนดไว ้ = กรมธรรมไ์ม่ก าหนดมูลค่า (Unvalued Policy)
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• Agreed Value = THB. 18,000,000.00

• Sum Insured = THB. 12,600,000.00

• (12,600,000 ÷ 18,000,000 × 100 = 70%)

• Loss Amount × 70% = ……….? (Before Policy Deductible)

Example: Loss Amount 2,500,000 × 70% (Under this policy) = 1,750,000 (Before policy deductible)
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Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 Asset (Sea Eagle)

Yacht/Fiber Yacht/Fiber Yacht/Fiber Yacht/Fiber Yacht/Fiber Yacht/Fiber

52 ft. 53 ft. 45 ft. 48 ft. 42 ft. 50 ft.

1992 1994 1990 1998 2000 1994

550×2 380×2 375 × 2 860×2 380×2 820×2

good good good good good good

5,950,000 3,800,000 4,000,000 5,500,000 5,500,000 ?

Analysis % (1) (2) (3) (4) (5) Asset

Type 20 5 5 5 5 5 5

Capacity Large 20 6 7 3 4 2 5

Year Build 20 3 5 1 9 10 5

Engine 20 4 3 2 6 3 5

Condition 20 5 5 5 5 5 5

Total 100 460 500 320 580 500 500

40 0 180 80 0

Quotation / Vessel (Baht) 5,950,000 3,800,000 4,000,000 5,500,000 5,500,000

Bargain / (Baht) 5,360,000 3,420,000 3,600,000 4,950,000 4,950,000

Analysis primary 460 500 320 580 500 500

Ratio Compare 1.0870 1.0000 1.5625 0.8621 1.0000 1

Price per Ratio Compare 5,826,320 3,420,000 5,625,000 4,267,395 4,950,000

Weight Compare 0.22 0.25 0.10 0.18 0.25 1.00

Price after compare 1,281,790 855,000 562,500 768,131 1,237,500 4,704,921

4,700,000

Condition

Quotation / Vessel

Analysis Vessel Value

Market Information

Type

Capacity Large

Year Build

Engine



Perils

Institute Time Clause Hulls (ITCH); Perils Clause: perils of the seas rivers lakes or other navigable waters

ตวัอย่างภยัทีไ่ด้รับผความคุ้มครอง

Marine Insurance Act 1906 (MIA) Second Schedule: The term 'perils of the seas' refers only to fortuitous accidents or casualties of the 
seas. It does not include the ordinary action of the winds and waves.

Institute Time Clause Hulls (ITCH); Perils Clause: This insurance covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by bursting 
of boilers breakage of shafts or any latent defect in the machinery or hull



Perils
Institute Time Clause Hulls (ITCH); Pollution Hazard Clause: This insurance covers loss of or damage to the vessel caused by any 

governmental authority acting under the powers vested in it to prevent or 
mitigate a pollution hazard, or threat thereof, resulting directly from damage 
to the vessel for which the Underwriters are liable under this insurance.

Institute Time Clause Hulls (ITCH); Collision Liability Clause: - loss of or damage to any other vessel or property on any other vessel

- delay to or loss of use of any such other vessel or property thereon

- general average of, salvage of, or salvage under contract of, any such other 
vessel or property thereon

* The indemnity provided by this Collision Liability Clause shall be in addition to the indemnity provided by the other terms and 
conditions of this insurance



Perils
Institute Time Clause Hulls (ITCH); Duty of the Assured Clause: …expenses incurred for the purpose of averting or minimizing a loss

*The sum recoverable under this Clause 13 shall be in addition to the loss otherwise recoverable under this insurance but shall in no 
circumstances exceed the amount insured under this insurance in respect of the vessel.

สรุปความคุ้มครอง - ต่อวตัถุท่ีเอาประกนัภยั (Property)

- ต่อความรับผดิ (Collision Liability)

- ต่อค่าใชจ่้าย (Expenses under Duty of the assured/sue and labor)
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Excluded Losses
Marine Insurance Act 1906 (MIA) Section 55 (2)

(a) The insurer is not liable for any loss attributable to the wilful misconduct of the assured, but, unless the policy otherwise provides, he is 
liable for any loss proximately caused by a peril insured against, even though the loss would not have happened but for the misconduct 
or negligence of the master or crew;

(c) Unless the policy otherwise provides, the insurer is not liable for ordinary wear and tear, ordinary leakage and breakage, inherent vice or 
nature of the subject-matter insured, or for any loss proximately caused by rats or vermin, or for any injury to machinery not 
proximately caused by maritime perils.

Marine Insurance Act 1906 (MIA) Section 39 (5)

In a time policy there is no implied warranty that the ship shall be seaworthy at any stage of the adventure, but where, with the privity of the 
assured, the ship is sent to sea in an unseaworthy state, the insurer is not liable for any loss attributable to unseaworthiness.



Partial and Total Loss

Marine Insurance Act 1906 (MIA) Section 56 (1): A loss may be either total or partial. Any loss other than a total loss, as hereinafter 
defined, is a partial loss.

Partial Loss

Marine Insurance Act 1906 (MIA) Section 57 (1): Where the subject-matter insured is destroyed, or so damaged as to cease to be a thing 
of the kind insured, or where the assured is irretrievably deprived thereof, there is an 
actual total loss.

Total Loss (Actual Total Loss)

Institute Time Clause Hulls (ITCH); CTL Clause: the cost of recovery and/or repair of the vessel shall be recoverable hereunder unless 
such cost would exceed the insured value.

Total Loss (Constructive Total Loss(CTL))



เสียหายลกัษณะเปลือกเรือฉีกออกและความเสียหายอยูบ่ริเวณใกลร้ะดบัแนวน ้า
29



เสียหายลกัษณะเปลือกเรือฉีกออกและความเสียหายอยูบ่ริเวณใกลร้ะดบัแนวน ้า
30



เกิดความเสียหายบริเวณ เพลาใบจกัร หรือ หางเสือทา้ยเรือ
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เกิดความเสียหายบริเวณ เพลาใบจกัร หรือ หางเสือทา้ยเรือ
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Dimension of ship's draft underwater
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Dimension of ship's draft underwater
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Deductible
ก าหนดจ านวนแน่นอน

อตัราร้อยละ - ….% of all claims each accident or occurrence

- ….% of ship’s insured value

- BAHT….for all claims each and every loss

Institute Time Clause Hulls (ITCH); Deductible Clause: …shall not apply to a claim for total loss or constructive total loss of the vessel.



General Average & Salvage Charge

Institute Time Clause Hulls (ITCH); General Average and Salvage Clause: This insurance covers the Vessel’s proportion of salvage, salvage 
charges and/or general average

Institute Time Clause Hulls (ITCH); Salvage Clause: This insurance covers the Vessel’s proportion of salvage and 
salvage charges

General Average
1. Extraordinary sacrifice or expenditure is voluntarily made
2. In time of peril
3. Preserving the property
4. Imperilled in the common adventure

Salvage
1. Salvor
2. Perform salvage operation
3. When the property is in danger
4. No cure no pay



General Average & Salvage Charge

General Average

Between the Vessel Owner and the Cargo Owner

Share loss or expenses

Salvage
Between the Salvor AND the Vessel Owner and the Cargo Owner

To claim salvage charge

Salvage



Q & A
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