
นโยบายความเปนสวนตัว (สำหรับบุคคลภายนอก) 

บริษัท ทิปโกฟูดส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “บริษัท” มงุมั่นที่จะปกปองความ

เปนสวนตัวของผูใชบริการ คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ (เรียกรวมกันวา “ทาน” หรือ “เจาของขอมูล”) ไมวาจะ

เปนการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผย (เรียกรวมกันวา “การประมวลผลขอมูล”) เพื่อใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัท จึงออกประกาศฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจงขอมูลใหแก

ผูใชบริการอันเก่ียวกับ สิทธิและหนาที่ ตลอดจนเงื่อนไขตาง ๆ ในการเก็บ รวมรวบ ใช และเปดเผยขอมูลสวน

บุคคล 

ขอมูลสวนบุคคล 

“ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได ไมวาทางตรงหรือ

ทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 

“ขอมูลที่มีความออนไหว” หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง 

ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ 

ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ เชน ขอมูลจำลองใบหนา ขอมูลจำลองมานตา หรือ

ขอมูลจำลองลายนิ้วมือ 

ขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม 

ในการเก็บรวบรวม และเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลบริษัท จะใชวิธีการที่ชอบดวยกฎหมายและจำกัดเพียงเทาที่

จำเปนตามวัตถุประสงคการดำเนินงานของบริษัท อันประกอบดวย 

1. ขอมูลสวนตัว เชน ชื่อ-นามสกุล, อายุ, วันเกิด, เลขประจำตัวประชาชน, เลขที่หนังสือเดินทาง, ลายมือชื่อ

, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, เพศ, สัญชาติ, วันเดือนปเกิด, อาชีพ 

2. ขอมูลสำหรับติดตอ เชน ที่อยู, หมายเลขโทรศพัท, อีเมล เปนตน 

3. ขอมูลทางการเงิน เชน ขอมูลบัญชีธนาคาร, สำเนาหนาบัญชีธนาคาร เปนตน 

4. ขอมูลที่ไดจากระบบอัตโนมัติหรืออุปกรณตาง ๆ เชน หมายเลข IP Address, Cookie, พฤติกรรมการใช

บริการ, ประวัติการใชบริการ, เสียง, ภาพถาย, ภาพเคลื่อนไหว, ชื่อบัญชี Social Media, Chat เปนตน 



โดยบริษัท จะดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเมื่อไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลกอน 

ยกเวนในกรณีดังตอไปนี ้

1. เพื่อปฏิบัติตามสัญญา กรณีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพื่อความจำเปนตอการ

ใหบริการหรือปฏิบัติตามสัญญาระหวางเจาของขอมูลและบริษัท 

2. เพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพ  

3. เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย 

4. เพื่อผลประโยชนอันชอบโดยกฎหมายของบริษัท กรณีมีความจำเปนเพื่อประโยชนอันชอบธรรมในการ

ดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัท จะพิจารณาถึงสิทธิของเจาของขอมูลเปนสำคัญ เชน เพื่อปองกันการ

ฉอโกง การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือขาย การปกปองสิทธิเสรีภาพ และประโยชนของเจาของ

ขอมูล เปนตน 

5. เพื่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติ กรณีที่มีการจัดทำเอกสารประวัติศาสตรหรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน

สาธารณะหรือที่เก่ียวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งไดจัดใหมีมาตรการปกปองที่เหมาะสมเพ่ือคุมครองสิทธิ 

และเสรีภาพของเจาของขอมูล 

6. เพื่อปฏิบัติภารกิจของรัฐ กรณีมีความจำเปนตอการปฏิบัติตามภารกิจเพื่อประโยชนสาธารณะ หรือการ

ปฏิบัติหนาที่ตามอำนาจรัฐที่ บริษัท ไดรับมอบหมาย 

แหลงที่มาของขอมูล 

1. ขอมูลจากเจาของขอมูลโดยตรง ท่ีทานไดใหไวในกิจกรรมตาง ๆ เชน การลงทะเบียนหรือการสั่งซื้อสินคา

ผานชองทางเว็บไซต แอพพลิเคชั่น รวมถึงการทำธุรกรรมผานทางดานรานหรือเคานเตอรลงทะเบียนของ

บริษัท การทำแบบสอบถาม การสื่อสารผานชองทางตาง ๆ ระหวางทานและบริษัท  

2. ขอมูลจากแหลงอ่ืน เชน ขอมูลสาธารณะ ขอมูลจากหนวยงานพันธมิตร บริษัทในเครือ 

3. ขอมูลจากบุคคลที่สาม เชน บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกลชิดของทาน เปนตน  

วัตถุประสงคในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

บริษัทอาจนำขอมูลสวนบุคคลไปใชตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้หรือตามวัตถุประสงคอื่น ๆ  ที่แจงขณะเก็บ

รวบรวมขอมูลหรือที่ทานไดใหความยินยอมหลังจากบริษัทดำเนินการเก็บขอมูลไปแลว  

1. จัดสงสินคาและบริการเพ่ือตอบสนองความตองการหรือขอรองเรียนตาง ๆ  

2. ใชในการดำเนินกิจการ ประเมินผล และปรับปรุงธุรกิจ เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ 



3. ดำเนินกิจกรรมใด ๆ ทางบัญชีและการเงิน เชน การตรวจสอบบัญชี การแจงและเรียกเก็บหนี้ การออก

ใบกำกับภาษี และหลักฐานการดำเนินธุรกรรมตาง ๆ ที่กฎหมายกำหนด 

4. เพ่ือประโยชนอันชอบดวยกฎหมายของบริษัท เชน การบันทึกเสียงการรองเรียนผานระบบ Call Center 

การบันทึกภาพผานกลอง CCTV  

5. ใชในการสอบสวนและปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคบั หรือหนาที่ตามกฎหมายของบริษัท 

6. ตอบสนองตอคำขอของทาน เชน การใหบริการหลังการขาย การรับเรื่องรองเรียน 

7. ใชในกิจกรรมการตลาดตามที่ทานไดใหคำยินยอมอยางชัดแจงไว เชน การจัดสงขอมูลขาวสารเก่ียวกับ

สินคาและบริการ การวิเคราะหขอมูลการซื้อสินคาและบริการ เปนตน 

 

การสงตอและเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

บริษัทจะไมเปดเผยและสงตอขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังหนวยงานภายนอก เวนแตไดรับคำยินยอมชัดแจง

จากทาน หรือเปนไปตามกรณีดังตอไปนี ้

1. เพื่อบรรลุวัตถุประสงคตามที่ระบุในนโยบายความเปนสวนตัวฉบับนี้ บริษัทอาจจำเปนตองเปดเผยหรือ

แบงปนขอมูลเฉพาะเทาที่จำเปนแกคูคา ผใูหบริการ หรือหนวยงานภายนอก โดยบริษัทจะจัดทำขอตกลง

การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด เชน บริษัทจัดสงสินคา ผูใหบริการระบบคลาวด 

ผูใหบริการชำระเงนิทางออนไลน เปนตน 

2. บริษัทอาจเปดเผยหรือแบงปนขอมูลสวนบุคคลใหแกบริษัทในเครือ โดยจะเปนการประมวลผลขอมูล

ภายใตวัตถุประสงคที่ระบุในนโยบายความเปนสวนตัวฉบับนี้เทานั้น 

3. กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคับใหเปดเผยขอมูล หรือเปดเผยตอเจาพนักงาน เจาหนาที่รัฐ 

หรือหนวยงานที่มีอำนาจเพ่ือปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำขอที่ชอบดวยกฎหมาย  

การถายโอนหรือสงตอขอมูลไปยังตางประเทศ 

บริษัทอาจจะสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ โดยจะทำใหแนใจวาประเทศปลายทางหรือ

หนวยงานปลายทางมีมาตรฐานและนโยบายในการคุมครองความเปนสวนตัวที่เพียงพอ 

การปกปองขอมูลสวนบุคคล 

บริษัท ไดจัดทำและ/หรือเลือกใชระบบการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลใหมีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม พรอมทั้ง

มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และกฎหมายท่ี



เกี่ยวของ รวมทั้งจำกัดการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานจากพนักงาน ลูกจาง และตัวแทนของบริษัท เพ่ือ

ปองกันไมใหขอมูลสวนบุคคลของทานถูกนำไปใช เปดเผย ทำลาย หรือเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต 

ระยะเวลาในการจัดเกบ็ขอมูล 

บริษัทจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานไวตลอดระยะเวลาตราบเทาที่จำเปนตอการประมวลผลตาม

วัตถุประสงคในนโยบายฉบับนี้เทานั้น เวนแตมคีวามจำเปนตองเก็บขอมูลสวนบุคคลไวดวยเหตุอ่ืนใด เชน เพ่ือ

ปฏิบัติตามกฎหมายหรือการตรวจสอบกรณีการเกิดขอพิพาท บริษัทอาจมีความจำเปนตองเก็บขอมูลไวเปน

ระยะเวลาเกินกวาที่ระบุ 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเปนสวนตัว 

บริษัทอาจแกไขเพ่ิมเติมนโยบายความเปนสวนตัวโดยจะประกาศบนเว็บไซต  

- https://www.tipco.net/privacy-policy.php 

- https://www.tipcofood.com/privacy-policy 

- https://auramove.net/privacy-policy 

- https://www.tipcoshop.com/privacy-policy 

- https://corporate.tipcoshop.com/privacy-policy 

- https://squeezebytipco.tipcoshop.com/privacy-policy 

- https://tipcoherb.com/privacy-policy 

- https://ganchashop.com/privacy-policy 

- https://refill.tipcohub.com/privacy-policy 

- https://squeezebytipco.com/privacy-policy 

บริษัทแนะนำใหทานตรวจสอบนโยบายนี้เปนประจำ โดยการที่ทานใชผลิตภัณฑหรือบริการทางเว็บไซตของ

บริษัทตอไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเปนสวนตัวจะถือวาทานยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลง

นั้นแลว 

สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

ทานสามารถขอใชสิทธิตาง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่ระบุไวในประกาศฉบับนี้ไดดังตอไปนี ้



1. สิทธิในการขอเขาถึงและขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคล 

2. สิทธิในการขอแกไขขอมูลดังกลาวใหเปนปจจุบันและถูกตอง 

3. สิทธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคล ในกรณีท่ีบริษัทไดทำใหขอมูลสวนบุคคลนั้นอยูในรูปแบบที่สามารถ

อานหรือใชงานโดยท่ัวไปไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณที่ทำงานไดโดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ 

4. สิทธิในการขอลบหรือทำลายหรือทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลได เมื่อขอมูล

นั้นหมดความจำเปนหรือเมื่อเจาของขอมูลสวนบุคคลถอนความยินยอม 

5. สิทธิในการขอระงับการใชขอมูลสวนบุคคล ในกรณีเมื ่อเปนขอมูลสวนบุคคลที่ตองลบหรือเมื่อขอมูล

ดังกลาวหมดความจำเปน 

6. สิทธิในการถอนความยินยอม ในการประมวลผลขอมูลที่ผูใชบริการเคยใหไว 

7. สิทธิในการขอคัดคาน เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลเมื่อใด

ก็ได 

หากทานมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะแกไข ลบขอมูล ใชสิทธิ หรือติดตอเรื่องอื่น ๆ ที่เกี ่ยวกับขอมูลของ

ทาน กรุณาติดตอผานชองทางการติดตอดานลาง 

ชองทางการติดตอ 

บริษัท ทิปโกฟูดส จำกัด (มหาชน)          

118/1 อาคารทิปโก  1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท จ ังหว ัดกรุงเทพมหานคร 10400    

หมายเลขโทรศัพท 02-273-6200   e-mail: dpo@tipco.net 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

 

( นายลือชา พิศิษฐการ )                                                                                 

รักษาการ ประธานเจาหนาที่บริหาร 


