
เป็นระเบยีบเพือ่การทำางานแบบกระจายตวั ซึง่หมายความวา่ทมี
สามารถเขา้ถงึทกุสิง่ทีจ่ำาเป็นสำาหรับโครงการ เชน่ ไฟลส์ำาคญั งาน 
การประชมุ และการอพัเดตทัง้หมดไดใ้นทีเ่ดยีว อกีทัง้ไฟลแ์ละ
โฟลเดอรท์ีไ่ดรั้บการแนะนำาอยา่งชาญฉลาดชว่ยใหท้มีของคณุ
กา้วลว่งหนา้ไดข้ัน้หนึง่เสมอดว้ยการมอบเนือ้หาทีท่กุคนตอ้งการ
เมือ่พวกเขาตอ้งการ นอกจากนี ้โครงสรา้งพืน้ฐานทีป่ลอดภยัและ
กระจายกนั รวมถงึเครือ่งมอืของผูด้แูลระบบเพือ่การควบคมุและ
การมองเห็นจะชว่ยปกป้องขอ้มลูบรษัิทของคณุใหป้ลอดภยัใน 
Dropbox

HelloSign 
ทำาใหข้อ้ตกลงเป็นเรือ่งงา่ยดว้ยลายเซน็อเิล็กทรอนกิสท์ีป่ลอดภยั
และใชง้านงา่ยไมซ่บัซอ้น ทกุคนสามารถใช ้HelloSign ตัง้คา่
เอกสารเพือ่รับลายเซน็ ลงนามทางอเิล็กทรอนกิส ์และตดิตาม
เอกสารทีส่ำาคญัทีส่ดุในกระบวนการของขอ้ตกลง และดว้ยการ
ผสานการทำางานกบั Dropbox ดัง้เดมิ ผูใ้ช ้Dropbox ทกุคน
สามารถสง่เอกสารเพือ่รับลายเซน็อเิล็กทรอนกิสไ์ดโ้ดยไมต่อ้งเปิด
แอปแยกตา่งหากใหยุ้ง่ยาก ลกูคา้ทัว่โลกไวว้างใจใหแ้พลตฟอรม์ 
HelloSign จัดการขอ้ตกลงทางธรุกจิทีส่ำาคญัทีส่ดุและปรับใหเ้ป็น
ระบบอตัโนมตั ิซึง่แพลตฟอรม์ม ีHelloSign, HelloWorks และ 
HelloFax จงึครอบคลมุโซลชูนัลายเซน็อเิล็กทรอนกิส ์ขัน้ตอนการ
ทำางานดจิทิลั และแฟกซอ์เิล็กทรอนกิส์

DocSend 
ชว่ยใหนั้กธรุกจิมอือาชพีจัดการกระบวนการของขอ้ตกลงภายนอก
ไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยแพลตฟอรม์การแบง่ปันทีป่ลอดภยัจะใหก้ารควบคมุ 
การมองเห็น และการดำาเนนิการสำาหรับเอกสารทีส่ำาคญัทีส่ดุ ผู ้
ใชส้ามารถสง่และตดิตามเอกสารไดด้ว้ยลงิกเ์ดยีว พรอ้มทัง้มกีาร
วเิคราะห ์และการควบคมุแบบเรยีลไทม์

Dropbox Plus
มพีืน้ทีท่ัง้หมดทีค่ณุตอ้งการเพือ่ใหช้วีติมรีะเบยีบ ดว้ยบรกิาร 
พืน้ทีจั่ดเกบ็บนคลาวดท์ีเ่ขา้รหสัขนาด 2TB จงึมพีืน้ทีส่ำาหรับ
เนือ้หาทัง้หมดของคณุและเขา้ถงึไดท้นัทบีนโทรศพัท ์แท็บเล็ต 
หรอืคอมพวิเตอรท์ีเ่ชือ่มตอ่ อกีทัง้เครือ่งมอืตา่งๆ อยา่งการสำารอง
ขอ้มลูคอมพวิเตอร,์ Dropbox Passwords และ Dropbox Vault 
ทำาให ้Dropbox Plus เป็นศนูยก์ลางทีเ่หมาะสำาหรับทกุสิง่ทีบ่า้น
และทีท่ำางาน

Dropbox Family 
นำาขอ้มลูของครอบครัวมารวมกนัในทีเ่ดยีวและในแผนบรกิารเดยีว 
โดยสมาชกิสงูสดุหกคนจะมพีืน้ที ่2TB ในการแบง่ปันรปูภาพ, 
วดิโีอ, ไฟล ์PDF และแมแ้ต ่Google เอกสาร นอกจากนี ้สมาชกิ
แตล่ะคนสามารถเขา้ถงึหอ้งครอบครัวซึง่เป็นโฟลเดอรท์ีแ่บง่ปันที่
สมาชกิทกุคนใชอ้พัเดตขา่วสารสำาคญัในครอบครัวได ้และทกุคน
จะมบีญัชแียกตา่งหากสำาหรับไฟลส์ว่นตวั ทัง้หมดนีร้วมอยูใ่นแผน
บรกิารเดยีวและใบเรยีกเกบ็เงนิใบเดยีว 

Dropbox Professional 
ใหก้ารรักษาความปลอดภยัและพืน้ทีจั่ดเก็บขอ้มลูเพิม่เตมิสำาหรับ
ความตอ้งการทางธรุกจิของคณุเพยีงคนเดยีว โดยทัง้ Dropbox 
Transfer, การแสดงตวัอยา่งระดบัพรเีมยีม และการผสานการ
ทำางานอยา่งลกึซึง้กบัเครือ่งมอืการทำางานทีย่อดเยีย่มอืน่ๆ ทำาให ้
การรับคำาตชิมของลกูคา้รวมถงึการนำาไปใชท้ำาไดง้า่ยกวา่ทีเ่คย 
นอกจากนี ้การแบง่ปันแบบมแีบรนด ์ปรมิาณการใชแ้ละ 
ขอ้มลูเชงิลกึ ประวตัผิูด้ ูและประวตัเิวอรชนั 180 วนัทำาใหส้ ิง่ทีค่ณุ
เก็บไวใ้นพืน้ที ่3TB ของคณุมคีวามปลอดภยั 

Dropbox Business 
สนับสนุนการทำางานรว่มกนัระหวา่งทมีตา่งๆ กวา่ 500,000 ทมี
ทัว่โลก โดยม ีDropbox Spaces ทำาใหท้มีไดเ้ขา้ถงึศนูยร์วมที่

ผลติภณัฑข์องเรา

เกีย่วกบั Dropbox
Dropbox คอืพืน้ทีท่ีช่ว่ยใหช้วีติมรีะเบยีบและขบัเคลือ่นการทำางานในทีเ่ดยีว ดว้ยผูใ้ชท้ีล่ง
ทะเบยีนมากกวา่ 700 ลา้นคนในกวา่ 180 ประเทศ พันธกจิของเราคอืออกแบบวธิใีนการ
ทำางานทีด่เียีย่มขึน้ Dropbox มสีำานักงานใหญอ่ยูใ่นซานฟรานซสิโก รัฐแคลฟิอรเ์นยี และมี
สำานักงานประจำาอยูท่ัว่โลก สำาหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัพันธกจิและผลติภณัฑข์องเรา โปรด
ไปที ่www.dropbox.com



โครงสรา้งพืน้ฐานของเรา
Dropbox เกบ็ขอ้มลูผูใ้ชม้ากกวา่ 90% ไวใ้นโครงสรา้งพืน้ทีจั่ดเกบ็ขอ้มลูของเราทีส่รา้งขึน้โดยเฉพาะ นอกจากนีเ้รายงั
ไดส้รา้งเครอืขา่ยสว่นตวัทัว่โลกพรอ้มตวัเรง่ความเร็วระดบัภมูภิาคทีใ่ชท้ัง้ในอเมรกิาเหนอื ยโุรป เอเชยี และออสเตรเลยี 
โครงสรา้งพืน้ฐานชัน้ยอดนีท้ำาใหเ้วลาแฝงลดลงไดม้ากถงึ 50% จงึชว่ยใหผู้ใ้ชด้งึขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเร็ว พึง่พาได ้และ
ปลอดภยัมากขึน้

ระบบนเิวศของเรา
Dropbox ไดพั้ฒนาความรว่มมอืเชงิกลยทุธด์ว้ยเครือ่งมอืทีด่ทีีส่ดุมากมาย ทำาใหล้กูคา้มรีะบบนเิวศแบบเปิดเพือ่ใช 
้เครือ่งมอืทีต่อ้งการในทีท่ำางานได ้พันธมติรของเราในปัจจบุนัไดแ้ก ่Slack, Zoom, Atlassian, Microsoft, Google  
และอืน่ๆ อกีมากมาย

ขอ้มูลบรษิทั 

ไทมไ์ลนข์องบรษิทั
• มถินุายน 2007: Drew Houston และ Arash Ferdowsi รว่มกนักอ่ตัง้ Dropbox
• กนัยายน 2008: Dropbox พรอ้มใชง้านตอ่สาธารณะ
• กนัยายน 2009: เปิดใหใ้ชแ้อป iPhone
• เมษายน 2010: เปิดใหใ้ชแ้อป Android, แอป iPad และ API มอืถอื
• พฤศจกิายน 2011: เปิดตวั Dropbox สำาหรับทมี
• กมุภาพนัธ ์2013: Dropbox สำาหรับทมีเพิม่แผงควบคมุของผูด้แูลทมีเพือ่ใหฝ่้ายไอทมีองเห็นไดม้ากขึน้และมกีารควบคมุในการแบง่ปัน
• เมษายน 2013: Dropbox สำาหรับทมีเปลีย่นชือ่เป็น Dropbox Business และเป็นพันธมติรกบัผูใ้หบ้รกิารขอ้มลูระบตุวัตนเพือ่มอบการผสาน 

Active Directory ทีด่ยี ิง่ข ึน้ โดยรวมถงึการลงชือ่เขา้ระบบครัง้เดยีว (SSO)
• มถินุายน 2013: เปิดตวั Dropbox Partner Network เพือ่ใหผู้ใ้หบ้รกิารโซลชูนัจำาหน่ายและสนับสนุน Dropbox Business ได ้
• พฤศจกิายน 2015: Dropbox ประกาศวา่ Dropbox Enterprise สนับสนุนการปฏบิตัติาม HIPAA และรายงานทมีธรุกจิ 150,000 ทมี
• มนีาคม 2016: Dropbox เปิดตวัโครงสรา้งพืน้ทีจั่ดเกบ็ขอ้มลูของตวัเองโดยเฉพาะ
• กรกฎาคม 2016: Dropbox ประกาศวา่กระแสเงนิสดอสิระเป็นบวกและมทีมีธรุกจิเกอืบ 200,000 ทมี และมกีารเปิดตวัเครือ่งมอืสำาหรับผูด้แูล

ระบบไอท ีเครือ่งมอืการเปิดตวั และมอบประสบการณผ์ูด้แูลระบบโฉมใหมแ่ละโฟลเดอรท์มีใหม่
• กนัยายน 2016: Dropbox ประกาศเปิดตวัโครงสรา้งพืน้ฐานยโุรปซึง่ใชไ้ดส้ำาหรับทมี Dropbox Business และการรับรองการคุม้ครองความ

เป็นสว่นตวัระหวา่งสหภาพยโุรปและสหรัฐอเมรกิา
• พฤศจกิายน 2016: Dropbox ขยายโครงสรา้งพืน้ฐานระดบัโลกและอพัเดตเครือ่งมอืสำาหรับผูด้แูลระบบไอท ีและมกีารเปิดตวั Dropbox 

Paper ในรุน่เบตา้
• มกราคม 2017: Dropbox เปิดตวัสมารท์ซงิค ์ปรับปรงุให ้Paper ใชง้านไดโ้ดยทัว่ไปใน 21 ภาษาทัว่โลก เปิดตวัอนิเตอรเ์ฟสเว็บทีอ่อกแบบ

ใหม ่และเปิดตวัแพคเกจ Dropbox Business ใหม ่3 แพคเกจ นอกจากนี ้Dropbox ประกาศวา่มรีายไดต้ามอตัราการดำาเนนิงานมากกวา่ 1 พัน
ลา้นดอลลาร ์ทำาใหเ้ป็นบรษัิท SaaS ทีบ่รรลเุป้าหมายนีไ้ดเ้ร็วทีส่ดุในปัจจบุนั

Dropbox มผีูใ้ชม้ากกวา่

700 ลา้น
คนทีเ่ป็นผูใ้ชท้ีล่งทะเบยีน

Dropbox มรีายได ้

$1.9 พันลา้น
ในปี 2020

Dropbox มผีูใ้ชก้วา่ 

180
ประเทศและเขตแดน



• กนัยายน 2017: DBX Platform มอบชดุ API และเครือ่งมอืสำาหรับนักพัฒนาแบบรวมเป็นหนึง่เดยีวเพือ่สรา้งความสามารถใหม่ๆ  นอกเหนอื
จาก Dropbox

• ตลุาคม 2017: เปิดตวั Dropbox Professional ซึง่เป็นแผนบรกิารเพือ่ใหพ้นักงานอสิระใชจั้ดเกบ็ แบง่ปัน และตดิตามงานไดจ้ากทีเ่ดยีว 
นอกจากนี ้Dropbox เปิดตวัการสรา้งแบรนด ์วตัถปุระสงคข์องแบรนด ์และแคมเปญโฆษณาใหม่

• กมุภาพนัธ ์2018: Dropbox เปิดตวั Dropbox Foundation ทีมุ่ง่เนน้การสง่เสรมิและปกป้องสทิธมินุษยชน ดว้ยการเป็นพันธมติรกบัองคก์ร
ไมแ่สวงผลกำาไรทีช่ว่ยสรา้งความเปลีย่นแปลงไดผ้า่นเงนิสนับสนุนแบบไมม่เีงือ่นไขและการเป็นอาสาสมคัรตามทกัษะ

• มนีาคม 2018: IPO ของ Dropbox ภายใตส้ญัลกัษณห์ุน้ DBX
• มกราคม 2019: Dropbox เขา้ซือ้กจิการ HelloSign ซึง่เป็นแพลตฟอรม์ทีม่โีซลชูนัลายเซน็อเิล็กทรอนกิส ์ขัน้ตอนการทำางานดจิทิลั และ

แฟกซอ์เิล็กทรอนกิส์
• กนัยายน 2019: Dropbox เปิดตวั Dropbox Spaces ซึง่เป็นววิฒันาการของโฟลเดอรท์ีแ่บง่ปัน รวมถงึเปิดตวัเครือ่งมอืทีข่บัเคลือ่นโดย

ปัญญาของเครือ่งจักร เพือ่จัดระเบยีบ เสรมิการมุง่เนน้ และซงิคข์อ้มลูใหต้รงกนั
• พฤศจกิายน 2019: Dropbox เขา้ซือ้กจิการ Valt ผูจั้ดการรหสัผา่นทีม่คีวามปลอดภยั
• มถินุายน 2020: Dropbox ประกาศเปิดตวัคณุสมบตัใิหม่ๆ  ทีใ่ชจั้ดการความตอ้งการของลกูคา้ทีบ่า้นและทีท่ำางาน ซึง่รวมถงึ Dropbox 

Passwords, Dropbox Vault, การสำารองขอ้มลูคอมพวิเตอร ์และ Dropbox Family
• มนีาคม 2021: Dropbox เขา้ซือ้กจิการ DocSend บรษัิทดา้นการแบง่ปันเอกสารและวเิคราะหข์อ้มลูทีม่คีวามปลอดภยัซึง่มลีกูคา้มากกวา่ 

20,000 ราย


