นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
แก้ไขปรับปรุ งล่าสุ ด: 2022.6.1
Cybozu, Inc. และสานักงานตัวแทน Cybozu, Inc. ในประเทศไทย (“เรา” “ของเรา" หรื อ "Cybozu”) จะจัดการข้อมูลส่ วนบุคคลตาม
นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็ นส่ วนตัว”)
คุณสามารถคัดค้านไม่ให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณตามที่คุณตัดสิ นใจ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบ
ว่าหากคุณคัดค้านหรื อไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่เราร้องขอในกรณี ที่เราต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ตามความจาเป็ นทางกฎหมายหรื อตามสัญญา คุณอาจไม่สามารถใช้บริ การคลาวด์ เว็บไซต์ หรื อบริ การอื่นของเราได้เนื่องจากการที่
คุณคัดค้านหรื อไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าว
ขอเรี ยนให้ทราบว่ารายละเอียดในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับการรับสมัครบุคลากรของเรานั้นได้มีการกาหนดแยกไว้ต่างหาก
อีกฉบับหนึ่ง
1 คาจากัดความ
คาต่อไปนี้เมื่อใช้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้
1. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่ระบุตวั บุคคลหรื อสามารถระบุตวั บุคคลเกี่ยวกับคุณตามที่ระบุไว้ดา้ นล่างนี้
2. “ลูกค้า” หมายรวมถึง บุคคลใด ๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรอื่นของบุคคลนั้นซึ่ งได้รับหรื อจะได้รับ
ความเห็นชอบให้ใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรื อบริ การของเรา
3. “บุคคลที่อาจเป็ นลูกค้า” หมายรวมถึง ผูท้ ี่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
4. “ผูร้ ายงาน” หมายถึ ง บุคคลใด ๆ ที่ ได้รายงานช่ องโหว่ ในผลิ ตภัณฑ์และ/หรื อบริ การของเรา หรื อ แจ้งเหตุด้านความมัน่ คง
ปลอดภัยของข้อมูลที่ Cybozu
5. “PDPA” หมายถึง พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของประเทศไทย
2 ข้ อมูลที่เราเก็บรวบรวม
ในการประกอบธุรกิจของเรานั้น Cybozu จะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังต่อไปนี้:
ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ทางาน แผนก ตาแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ที่อยูอ่ ีเมล รายละเอียดบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต ภาพ
บุคคล วิดีโอ หมายเลขผูถ้ ือหุ้น และข้อมูลลูกค้า (ตามที่กาหนดความหมายไว้ใน เงื่อนไขการใช้ บริ การ cybozu.com) เมื่อคุณใช้
ผลิตภัณฑ์และ/หรื อบริ การของเรา
3 เราใช้ ข้อมูลของคุณอย่างไร
3.1 Cybozu จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณบนตามฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย การเข้าทา
สัญญาหรื อการปฏิบตั ิตามสัญญา การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ประโยชน์สาคัญต่อชี วิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพ ประโยชน์สาธารณะ
ความยินยอม หรื อฐานทางกฎหมายอื่นใดตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บงั คับอนุญาต แล้วแต่กรณี ตราบเท่าที่จาเป็ นเพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ระบุดา้ นล่าง ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าวจะขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ
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(1) ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและ/หรื อบุคคลที่อาจเป็ นลูกค้าของเรา
เราจะใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
ก.

เพื่อให้ขอ้ มูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การของเรา (ผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ ฟี เจอร์ ใหม่ การปรับปรุ ง
ฟี เจอร์ให้ดีข้ นึ กรณี ศึกษา ฯลฯ)

ข.

เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการสัมมนาและกิจกรรมต่าง ๆ และจัดการสัมมนาและกิจกรรมต่าง ๆ

ค.

เพื่อจัดการข้อมูลธุรกรรมของลูกค้า เช่น การสมัครสมาชิก การขอใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การของเรา การเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลลูกค้า การต่ออายุและการยกเลิกการเป็ นสมาชิก ฯลฯ

ง.

เพื่อประเมินและ/หรื อเรี ยกเก็บเงินค่าผลิตภัณฑ์ บริ การ และค่าสมาชิกของเรา

จ.

เพื่อส่งหนังสื อขอบคุณที่ซ้ือผลิตภัณฑ์และใช้บริ การของเรา

ฉ.

เพื่อแนะนาว่าเรากาลังทาการสารวจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การของเรา รวมถึงเพื่อแจ้งให้ผชู ้ นะทราบ และเพื่อส่ง
รางวัลไปให้

ช.

เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการบารุ งรักษาผลิตภัณฑ์และบริ การของเรา ประเด็นปัญหา ฯลฯ

ซ.

เพื่อตอบข้อซักถามที่ถามเข้ามา และเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้า

ฌ. เพื่อจัดการโปรแกรมการรับรอง ชุมชนผูใ้ ช้ และชุมชนผูพ้ ฒั นา
ญ. เพื่อใช้เป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการเสริ มสร้างและปรับปรุ งผลิตภัณฑ์และบริ การของเรา และ
ฎ.

เพื่อวัดประสิ ทธิภาพของการตลาดและการให้ความช่วยเหลือลูกค้า

(2) ข้อมูลส่วนบุคคลของพันธมิตรทางธุรกิจของ Cybozu
เราจะใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:
ก. เพื่อจัดการข้อมูลของพันธมิตรทางธุรกิจ
ข. เพื่อทาการติดต่อสื่ อสารที่จาเป็ นเพื่อเข้าทาสัญญาและดาเนินธุรกรรมต่าง ๆ
ค. เพื่อดาเนินการเรี ยกเก็บเงินและการชาระเงิน
(3) ข้อมูลส่วนบุคคลของผูร้ ายงาน
เราจะใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:
ก. เพื่อติดต่อผูร้ ายงาน
ข. เพื่อจ่ายเงินรางวัลหากผู ร้ ายงานเข้าร่ วมในโปรแกรมล่าเงินรางวัลจากบัก๊ (bug bounty program) และเพื่อบริ หาร
จัดการโปรแกรมดังกล่าว
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ค. เพื่อจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทดสอบสาหรับการตรวจสอบหาช่องโหว่และเพื่อบริ หารจัดการโปรแกรม หาก
ผูร้ ายงานเข้าร่ วมในโปรแกรมการทดสอบเพื่อล่าหาบัก๊ (bug bounty testing environment program)
(4) ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนสื่ อและบุคคลอื่น:
เราจะใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้:
ก. เพื่อติดต่อกับบุคคลดังกล่าว
ข. เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการสัมมนาและกิจกรรมต่าง ๆ และเพื่อจัดสัมมนาและกิจกรรมต่าง ๆ
3.2 นอกเหนื อจากวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในข้อ 2.1 แล้ว เราอาจใช้ข้อมูลของคุณโดยไม่ ต้องได้รับความยินยอมจากคุณเพื่อ
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้:
ก.

เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่บงั คับใช้

ข.

เพื่อใช้หรื อปกป้องสิ ทธิตามกฎหมายของ Cybozu และ

ค.

ในกรณี ที่มีการควบรวมกิจการ การซื้ อกิจการ หรื อธุ รกรรมอื่นที่คล้ายคลึงกันซึ่ งเกี่ยวข้องกับการโอนธุรกิจหรื อ
สิ นทรัพย์ของเรา

3.3 ในกรณี ที่เราต้องจัดการข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่จาเป็ นต้องได้รับความยินยอม เราจะขอความยินยอมจากคุณ
เพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าวอีกครั้ง
4 ระยะเวลาทีเ่ ราเก็บข้ อมูลของคุณไว้
Cybozu จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณไว้เท่าที่จาเป็ นตามสมควรเพื่อปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็ น
ส่วนตัวฉบับนี้ และเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่บงั คับใช้ ทั้งนี้ Cybozu อาจจาเป็ นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็ น
เวลานานขึ้นตามที่กฎหมาย และข้อบังคับที่ใช้บงั คับกาหนด และ/หรื ออนุญาต
5 การให้ ข้อมูลของคุณแก่บุคคลภายนอก
Cybozu อาจให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่ วนตัว
ฉบับนี้
•
•

•
•

บริ ษทั ในเครื อของเรา (รวมถึงบริ ษทั ในเครื อที่ต้งั อยูน่ อกประเทศไทย) และพันธมิตรทางธุรกิจของเรา
ผูข้ ายสิ นค้า หรื อผูใ้ ห้บริ การที่ช่วยเหลือ Cybozu (เช่น ผูใ้ ห้บริ การเรี ยกเก็บเงินและ/หรื อบริ การรับชาระเงิน ที่ปรึ กษา ผู ้
ตรวจสอบทางการเงิ น สถาบันการเงิ น ธนาคาร สานักงานกฎหมาย ผูใ้ ห้บริ การด้านไอที บริ ษทั ประกันภัย นายหน้า
ประกันภัย)
บริ ษทั อื่นที่ร่วมจัดสัมมนาหรื อจัดกิจกรรมกับ Cybozu และ
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกากับดูแล หรื อบุคคลภายนอกรายอื่นที่ Cybozu จาเป็ นต้อง
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ทราบตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บงั คับ

6 การใช้ บริการจากผู้ให้ บริการภายนอก
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Cybozu อาจใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การภายนอกในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณบางส่ วน ซึ่ งเมื่อ Cybozu ใช้บริ การจากผู ้
ให้บริ การภายนอก เราจะเลือกสรรผูใ้ ห้บริ การหรื อผูร้ ับจ้างโดยมีเงื่อนไขว่า ผูใ้ ห้บริ การหรื อผูร้ ับจ้างรายดังกล่าวมีการคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลในระดับที่เพียงพอ และได้รับการรับรองตามสัญญาจากบุคคลดังกล่าวเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลในกรณี ที่
สามารถกระทาได้ ทั้งนี้ Cybozu จะใช้มาตรการที่จาเป็ นและเหมาะสมเพื่อให้มี การคุม้ ครองในระดับที่เพียงพอสาหรับการจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ห้บริ การ หรื อผูร้ ับจ้าง
7 สิทธิของคุณและวิธียื่นคาร้ อง
7.1 ตาม PDPA คุณมีสิทธิดงั ต่อไปนี้:
ก. สิ ทธิที่จะขอเข้าถึงหรื อขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรื อขอให้เปิ ดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุค คลของคุณโดย
ไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ
ข. สิ ทธิที่จะขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่คุณคิดว่าไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็ นปัจจุบนั หรื อทาให้เข้าใจผิด ให้ถูกต้อง
ค. สิ ทธิที่จะขอให้เราลบ ทาลาย หรื อทาให้ไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ซ่ ึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ง. สิ ทธิ ที่จะขอให้เราให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคุณในรู ปแบบที่มีการจัดเรี ยงแล้ว ใช้กนั โดยทัว่ ไป และสามารถอ่านได้โดย
เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ทางานได้โดยอัตโนมัติ และส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังองค์กรอื่น
จ. สิ ทธิในการคัดค้านวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางกิจกรรม
ฉ. สิ ทธิในการจากัดไม่ให้เราใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณ และ
ช. สิ ทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความยินยอมของ
คุณได้ตลอดเวลา
7.2 เพื่อการใช้สิทธิเหล่านี้ กรุ ณาติดต่อเราผ่านที่อยูอ่ ีเมลตามที่ระบุไว้ตามข้อ 10 ด้านล่าง ทั้งนี้ Cybozu จะดาเนินการตามคาขอทันที
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บงั คับกาหนดไว้ และหลังจากที่ได้ระบุตวั ตนของคุณอย่างถูกต้องว่าเป็ น (1) ลูกค้าหรื อ
บุคคลที่อาจเป็ นลูกค้า (2) พันธมิตรทางธุรกิจของ Cybozu (3) ผูแ้ จ้งรายงาน หรื อ (4) ตัวแทนสื่ อ หรื อบุคคลอื่นใดตามแต่กรณี
ทั้งนี้ อาจมีบางกรณี ที่ Cybozu สามารถปฏิเสธคาขอของคุณได้โดยมี เหตุผลอันสมควรและถูกต้องตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น
เนื่องจากภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา หรื อคาสัง่ ศาล ซึ่งหากเราปฏิเสธคาขอของคุณ เราจะแจ้งเหตุผลให้คุณทราบ
7.3 หากคุณเชื่อว่าการที่เราเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณเป็ นการกระทาที่ฝ่าฝื นกฎหมายและ
ข้อบังคับว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลที่ใช้บงั คับ คุณมีสิทธิ ยื่นคาร้องต่อหน่วยงานคุม้ ครองข้อมูลที่มีอานาจในกรณี ที่พึงกระทาได้
อย่างไรก็ตาม Cybozu จะมีความยินดีหากได้รับโอกาสให้จดั การกับความกังวลของคุณก่อนที่คุณจะติดต่อหน่วยงานดังกล่าว
ดังนั้น โปรดติดต่อเราก่อนเป็ นอันดับแรก
8 มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
Cybozu มี มาตรการรั กษาความมัน่ คงปลอดภัยที่เหมาะสมหลายประการ ซึ่ งรวมถึ งมาตรการป้ องกันด้านการบริ หารจัดการ
มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเข้าถึงเพื่อ ป้องกันความลับ ความ
ครบถ้วนถูกต้องแท้จริ ง และความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่ วนบุคคลจากการสู ญเสี ยโดยบังเอิญ หรื อการเข้าถึง การใช้ การ
เปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อโดยปราศจากอานาจ ทั้งนี้ ตามกฎหมาย
และข้อบังคับที่ใช้บงั คับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราได้ใช้มาตรการควบคุมการเข้าถึง และการใช้อุปกรณ์สาหรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
ซึ่งมีความมัน่ คงปลอดภัยและเหมาะสมสาหรับการเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรา นอกจากนี้
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เรายังมีมาตรการในการจากัดการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล และการใช้อุปกรณ์จดั เก็บและประมวลผลโดยกาหนดสิ ทธิ การเข้าถึง
ของผูใ้ ช้ สิ ทธิ ที่ผใู ้ ช้ให้อนุญาตแก่บุคลากรที่ได้รับอนุญาต และหน้าที่และความรับผิดชอบของผูใ้ ช้ เพื่อป้องกันการเข้าถึง การ
เปิ ดเผย การรับรู ้หรื อการทาสาเนาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจ หรื อการโจรกรรมอุปกรณ์ที่
ใช้ในการเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ่ งรวมถึ งมาตรการในการตรวจสอบซ้ าที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึ ง การ
เปลี่ยนแปลง การลบ หรื อการโอนข้อมูลส่ วนบุ คคลโดยปราศจากอานาจ ซึ่ งเป็ นไปตามวิธีการและช่องทางที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
9 การโอนข้ อมูลไปยังต่ างประเทศ
เนื่องจาก Cybozu เป็ นบริ ษทั ที่ต้งั อยูท่ ี่ญี่ปุ่นซึ่งมีสาขาในต่างประเทศหลายแห่ง จึงอาจมีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอก
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ โดยบุคลากรของสานักงานใหญ่ในญี่ปุ่น รวมถึงสาขาต่างประเทศและบริ ษทั ในเครื อ นอกจากนี้
Cybozu อาจใช้บริ การการประมวลผลแบบคลาวด์ที่ต้งั อยูใ่ นประเทศญี่ปุ่น ในสหรัฐอเมริ กา หรื อใช้บริ การการประมวลผลแบบ
คลาวด์ที่มีชื่อเสี ยงในระดับสากลอื่น ๆ สาหรับการบริ หารจัดการลูกค้า และธุรกรรมของตน ซึ่งอาจมีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ของคุณด้วย ผูร้ ับข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณบางรายอาจอยู่ในประเทศอื่นที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลตาม PDPA
ยังไม่ได้วินิจฉัยว่าประเทศดังกล่าวมีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลที่เพียงพอ
เมื่อเป็ นการจาเป็ นต้องโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่สามที่มีระดับของมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลซึ่ งอาจถือว่า
ต่ากว่าในประเทศไทย เราจะดาเนิ นการอย่างเต็มที่เพื่อให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่โอนได้รับการคุม้ ครองในระดับที่เพียงพอ หรื อ
เพื่อให้การโอนข้อมูลได้รับอนุญาตตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บงั คับ ตัวอย่างเช่น เราอาจขอรับการประกันตามสัญญาจาก
บุคคลภายนอกใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลที่โอนว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการคุม้ ครองตามมาตรฐานการคุม้ ครอง
ข้อมูลซึ่งเทียบเท่ากับมาตรฐานที่กาหนดไว้ในประเทศไทย
10 การแก้ไขเพิม่ เติมนโยบายนี้
นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็ นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อบังคับ หรื อ
การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางธุรกิจของเรา ซึ่ งเราขอแนะนาให้คุณกลับมาอ่านนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้เป็ นระยะเพื่อจะได้
รับทราบความเปลี่ยนแปลงใด ๆ และเราจะ และแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญใด ๆ รวมถึงขอรับความยินยอมจากคุณ
หากกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บงั คับกาหนดให้กระทา เราจึงใคร่ ขอความเข้าใจในเรื่ องนี้ดว้ ย
11 ข้ อมูลติดต่ อ
หากคุณมีขอ้ สงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อเราที่:
ทีมรับแจ้ งปัญหาหรื อข้ อสงสัยเกี่ยวกับข้ อมูลส่ วนบุคคล และตัวแทนในพื้นที่:
Cybozu, Inc. สานักงานตัวแทนในประเทศไทย
อีเมล: sales-sea@kintone.com
โทรศัพท์: +66-(0)2-1-4-9237
ั ่ 29, ยูนิตที่ 2901-2904, ถนนสุ ขมุ วิท, แขวงคลองเตย, เขตคลองเตย,
ที่อยู:่ เลขที่ 388 อาคาร เอ็กซ์เชนจ์ทาวเวอร์ , ช้นที
กรุ งเทพฯ 10110
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