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ค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 

ของกำรซื้อ ขำย โอนหุ้นสำมัญ บริษัท สหประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัว (“ประกำศ”) นี้จัดท ำขึ้นเพ่ือให้ท่ำนซึ่งเป็นผู้มีควำมประสงค์ซื้อ 
ขำย โอนหุ้นสำมัญ บริษัท สหประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) ในฐำนะผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนสหกรณ์ผู้ถือหุ้น 
(ซึ่งต่อไปในประกำศนี้ เรียกว่ำ “กิจกรรมกำรประมวลผล”) ได้ทรำบและเข้ำใจรูปแบบกำรเก็บรวบรวม ใช้ 
และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที ่บริษัท สหประกันชีวิต จ ำกดั (มหำชน) (ซึ่งต่อไปในประกำศ
นี้ เรียกว่ำ “บริษัท” หรือ “เรำ”) ด ำเนินกำร ในฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บ
รวบรวมจำกท่ำนเพ่ือกำรด ำเนินกำรภำยใตกิ้จกรรมกำรประมวลผลนี ้

บริษัทก่อตั้งก่อขึ้นมำจำกเจตนำรมณ์ของสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท เพ่ือให้บริษัทเป็นสถำบันกำรเงิน
กลำงของขบวนกำรสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้สหกรณ์ทุกประเภทเป็นเจ้ำของ และร่วมด ำเนิน
ธุรกิจประกันชีวิตตำมหลักกำรช่วยเหลือตนเอง และกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือบริกำรคุ้มครองภัยแก่
บรรดำสหกรณ์และสมำชิกสหกรณ์ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จึงท ำให้หุ้นสำมัญของบริษัทไม่มีสภำพคล่องอย่ำงเพียงพอ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำธุรกรรม บริษัท 
จึงเป็นตัวกลำงในกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอซื้อ ขำย โอนหุ้นสำมัญของบริษัท 

ทั้งนี้ เรำด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ดังนี ้
 

1. ฐำนกฎหมำยในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
เรำด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใต้ฐำน ดังต่อไปนี้ 
 1.1. ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของเรำหรือบุคคลอ่ืน ได้แก่ สหกรณ์ผู้มีควำม

ประสงค์ซื้อ ขำย โอน/รับโอนหุ้นตำมที่ คณะกรรมกำรบริษัทมีมติจัดสรรหุ้นให้แก่สหกรณ์ข้ำงต้น (แล้วแต่
กรณี) โดยประโยชน์ดังกล่ำวมีควำมส ำคัญไม่น้อยไปกว่ำสิทธิขั้นพ้ืนฐำนในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล 
ดังนี้  

      1.1.1. เพ่ือพิสูจน์และยืนยันตัวตนบุคคลในกำรเป็นผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนสหกรณ์ 
  1.1.2. เพ่ือประกอบกำรท ำสัญญำซื้อ ขำย โอนหุ้นของบริษัท 
⚫ 1.2. ควำมจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย ได้แก่ พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 

2535 มำตรำ 62 วรรคหนึ่ง บริษัทต้องเก็บรักษำทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐำนประกอบกำรลงทะเบียนไว้  ณ 
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ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท แต่บริษัทจะมอบหมำยให้บุคคลใดท ำหน้ำที่เก็บรักษำทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐำน
ประกอบกำรลงทะเบียนแทนบริษัทไว้ ณ ที่ใดก็ได ้แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนำยทะเบียนทรำบถึงผู้เก็บรักษำ
ทะเบียนดังกล่ำว 

 
2. วัตถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

เรำด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
2.1. เพ่ือพิสูจน์และยืนยันตัวตนบุคคลในกำรเป็นผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนสหกรณ์ 
2.2. เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
2.3. เพ่ือประกอบกำรท ำสัญญำซื้อ ขำย โอนหุ้นของบริษัท 

 
3. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่รำเก็บรวบรวมและใช ้

เพ่ือวัตถุประสงค์ตำมท่ีได้แจ้งในข้อ 2. เรำเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนดังรำยกำรต่อไปนี้ 
3.1. แหล่งข้อมูลและรำยกำรข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี ้

แหล่ง/วิธีกำรเก็บรวบรวม รำยกำรข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เก็บข้อมูลจำกท่ำนโดยตรงผ่ำนค ำ
ขอซื้อ ขำย โอนหุ้นของบริษัท  

- ชื่อ-นำมสกุล 
 

2. เก็บข้อมูลจำกท่ำนโดยตรงผ่ำน
หนังสือสัญญำโอนหุ้นของบริษัท 

- ชื่อ-นำมสกุล 
- ที่อยู่ 
- หมำยเลขโทรศัพท์/โทรสำร 

3. เก็บข้อมูลจำกท่ำนโดยตรงผ่ำน
เอกสำรประกอบค ำขอค ำขอซื้อ ขำย 
โอนหุ้นของบริษัท และหนังสือสัญญำ
โอนหุ้นของบริษัท 

 

- ชื่อ-นำมสกุล (ตำมข้อมูลในบัตรประจ ำตัวประชนชน) 
- เลขที่บัตรประชำชน (ตำมข้อมูลในบัตรประจ ำตัวประชนชน) 
- ที่อยู่ (ตำมข้อมูลในบัตรประจ ำตัวประชนชน) 
- เลขที่บัญชีธนำคำร (ตำมสมุดบัญชีธนำคำร) 

 
3.2. จุดประสงค์กำรใช้งำนข้อมูลส่วนบุคคล 

จุดประสงคใ์นกำรใช้ข้อมูล รำยกำรข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ 

1. เพ่ือพิสูจน์และยืนยันตัวตนบุคคล
ในกำรเป็นผู้มีอ ำนำจกระท ำกำร
แทนสหกรณ์ 

- ชื่อ-นำมสกุล 
- เลขที่บัตรประชำชน 
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2. เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง 

- ชื่อ-นำมสกุล 
- เลขที่บัตรประชำชน 

 

3. เพ่ือประกอบกำรท ำสัญญำซื้อ 
ขำย โอนหุ้นของบริษัท 

- ชื่อ-นำมสกุล 
- ที่อยู่ 
- หมำยเลขโทรศัพท์/โทรสำร 
- เลขท่ีบัญชีธนำคำร 

4. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

4.1. เรำเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้  

4.1.1. สหกรณ์ผู้มีควำมประสงค์ซื้อ ขำย โอน/รับโอนหุ้นตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติจัดสรรหุ้น
ให้แก่สหกรณ์ข้ำงต้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อยืนยันตัวตนบุคคลในกำรมีอ ำนำจกระท ำกำรแทน
สหกรณ ์และเพ่ือประกอบกำรท ำสัญญำซื้อ ขำย โอนหุ้นของบริษัท 
 

5. สิทธิตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของท่ำน 

พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนอยู่ในควำมควบคุมของท่ำนได้มำกขึ้น โดยท่ำนสำมำรถใช้สิทธิตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนอยู่ในควำมควบคุมของท่ำนได้มำกขึ้น โดยท่ำนสำมำรถใช้สิทธิตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เก่ียวกับสิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ 
ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

5.1. สิทธิในกำรเข้ำถึง รับส ำเนำและขอให้เปิดเผยที่มำของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่เรำเก็บรวบรวมอยู่ 
เว้นแต่กรณีที่เรำมีสิทธิปฏิเสธค ำขอของท่ำนตำมกฎหมำยหรือค ำสั่งศำล หรือกรณีที่ค ำขอของท่ำน
จะมีผลกระทบที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอ่ืน  

5.2.  สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพ่ือให้มีควำมถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด 

5.3.  สิทธิในกำรขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ท่ำนมีสิทธิขอให้บริษัทลบหรือท ำลำยข้อมูลของท่ำน 
หรือท ำให้ข้อมูลของท่ำนเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวตนของท่ำนได้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทจะมีเหตุ
อันชอบด้วยกฎหมำยในกำรปฏิเสธค ำขอของท่ำน  
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5.4.  สิทธิในกำรขอให้ระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้  

5.4.1. เมื่ออยู่ในช่วงเวลำที่เรำท ำกำรตรวจสอบตำมค ำร้องขอของท่ำนให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

5.4.2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมำย 

5.4.3. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำไว้ตำมวัตถุประสงค์เรำได้แจ้ง
ไว้ในกำรเก็บรวบรวม แต่ท่ำนประสงค์ให้เรำเก็บรักษำข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบกำรใช้สิทธิ
ตำมกฎหมำยของท่ำน 

5.4.4. เมื่ออยู่ในช่วงเวลำที่เรำก ำลังพิสูจน์ให้ท่ำนเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือตรวจสอบควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ อันเนื่องมำจำกกำรที่ท่ำนได้ใช้สิทธิ
คัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

5.5.  สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เว้นแต่กรณีที่เรำมี
เหตุในกำรปฏิเสธค ำขอของท่ำนโดยชอบด้วยกฎหมำย (เช่น เรำสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยยิ่งกว่ำ หรือเพ่ือกำร
ก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องทำงกฎหมำย หรือเพ่ือ
ประโยชน์สำธำรณะตำมภำรกิจของเรำ) 

5.6. สิทธิในกำรขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ท่ำนมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำนในกรณีที่บริษัทสำมำรถท ำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สำมำรถอ่ำนหรือใช้งำนได้โดยทั่วไป
ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท ำงำนได้โดยอัตโนมัติและสำมำรถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้
ด้วยวิธีกำรอัตโนมัติ  รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยัง
บุคคลภำยนอก หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภำยนอก เว้นแต่บริษัท
ไม่สำมำรถท ำได้โดยสภำพทำงเทคนิค หรือบริษัทมีเหตุในกำรปฏิเสธค ำขอของท่ำนโดยชอบด้วย
กฎหมำย 

5.7. สิทธิในกำรขอถอนควำมยินยอม ท่ำนมีสิทธิขอถอนควำมยินยอมที่ท่ำนได้ให้ไว้กับบริษัทเมื่อใดก็ได้  
ตำมขั้นตอนและวิธีกำรที่บริษัทก ำหนด เว้นแต่โดยสภำพไม่สำมำรถถอนควำมยินยอมได้ กำรถอน
ควำมยินยอมของท่ำนจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนท่ีได้ให้ควำมยินยอมไปแล้วโดยชอบ ก่อนกำรถอนควำมยินยอมดังกล่ำว 

 

6 ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล 
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เรำเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เป็นระยะเวลำ 10 ปี นับจำกวันท ำสัญญำซื้อ ขำย โอนหุ้นของ
บริษัท 

ทั้งนี ้เมือ่พ้นระยะเวลำดังกล่ำวเรำจะท ำกำร  
- ลบ ท ำลำยเมื่อหมดควำมจ ำเป็นในกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 
 

7 กำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 
เรำมีมำตรกำรในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงเหมำะสม ทั้งในเชิงเทคนิค

และกำรบริหำรจัดกำร เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหำย หรือมีกำรเข้ำถึง ท ำลำย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญำต ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย
สำรสนเทศ (Information Security Policy) ของเรำ  

นอกจำกนี้ เรำได้ก ำหนดให้มีนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกำศให้ทรำบกันโดยทั่วทั้ง
องค์กร พร้อมแนวทำงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดควำมมั่นคงปลอดภัยในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล โดยธ ำรงไว้ซึ่งควำมเป็นควำมลับ (Confidentiality) ควำมถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภำพพร้อม
ใช้งำน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเรำได้จัดให้มีกำรทบทวนนโยบำยดังกล่ำวรวมถึงประกำศนี้ใน
ระยะเวลำตำมที่เหมำะสม 

 

 

8 กำรมีส่วนร่วมของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

เรำอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับค ำร้องขอจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สืบสิทธิ์ ทำยำท 
ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบำลหรือผู้พิทกัษ์ตำมกฎหมำย โดยส่งค ำร้องขอผ่ำนหนังสือทำงไปรษณยี์ 

ในกรณีที่เจ้ำของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทำยำท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตำมกฎหมำยมีกำรคัดค้ำน
กำรจัดเก็บ ควำมถูกต้อง หรือกำรกระท ำใด ๆ เช่น กำรแจ้งด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เรำจะ
ด ำเนินกำรบันทึกหลักฐำนค ำคัดค้ำนดังกล่ำวไว้เป็นหลักฐำนด้วย 

ทั้งนี ้เรำอำจปฏิเสธสิทธิตำมวรรคสองได้ตำมกรณีที่มีกฎหมำยก ำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนถูกท ำให้ไม่ปรำกฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสำมำรถระบุตัวท่ำนได ้

 

9 ควำมรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

เรำได้ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่เฉพำะผู้ที่มีอ ำนำจหน้ำที่เก่ียวข้องในกำรจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของกิจกรรมกำรประมวลผลนี้เท่ำนั้นที่จะสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้ โดยเรำจะ
ด ำเนินกำรให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติตำมประกำศนี้อย่ำงเคร่งครัด 

 



ค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของกำรซ้ือ ขำย โอนหุ้นสำมัญ บริษัท สหประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) ฉบับวันที่ 30 พฤษภำคม 2565 

 

หน้า 6 จาก 6 
 

10 กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัว 

ในกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกำศนี้ เรำอำจพิจำรณำแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำมที่เห็นสมควร และจะ
ท ำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ www.sahalife.co.th โดยมีวันที่ของเวอร์ชั่นล่ำสุดก ำกับอยู่
ตอนท้ำย อย่ำงไรก็ดี เรำขอแนะน ำให้ท่ำนโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทรำบประกำศฉบับใหม่อย่ำงสม่ ำเสมอ 
โดยเฉพำะก่อนที่ท่ำนจะ้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแกเ่รำ 

โดยในกำรเข้ำใช้งำนผลิตภัณฑ์หรือบริกำรภำยใต้กิจกรรมกำรประมวลผลนี้ของท่ำน ถือเป็นกำรรับทรำบ
ตำมข้อตกลงในประกำศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดกำรใช้งำนหำกท่ำนไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกำศฉบับนี้ หำก
ท่ำนยังคงใช้งำนต่อไปภำยหลังจำกท่ีประกำศนี้มีกำรแก้ไขและน ำขึ้นประกำศในช่องทำงข้ำงต้นแล้ว จะถือว่ำ
ท่ำนได้รับทรำบกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวแล้ว 

 

11 กำรติดต่อสอบถำม  

ท่ำนสำมำรถติดต่อสอบถำมเกี่ยวกับประกำศฉบับนี้ได้ที่ 
11.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 

- ชื่อ: บริษัท สหประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
- สถำนที่ติดต่อ: 36/186 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพ   
                        10520 
- ช่องทำงกำรติดต่อ: โทรศัพท ์02-3795099 อีเมล์ IR@sahalife.co.th 

 
11.2 เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

- ชื่อ: บริษัท สหประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
- สถำนที่ติดต่อ: 36/186 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพ   
                        10520 
- ช่องทำงกำรติดต่อ: 02-3795099 


