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SABUY เปิดตัวพนัธมิตร LAUNDRYBAR พร้อมป้ันนักลงทุนเข้าสู่ธุรกจิร้านสะดวกซัก 24 ช่ัวโมง 

พ่วง SABUY MAXI  คว้าดิลประกนัร้าน LAUNDRYBAR กว่า 200 สาขาท่ัวประเทศ 
ตอกย า้ความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการท่ัวประเทศ 

 
 กา้วต่อเนื่องไปอีกขัน้ในการขยายพนัธมิตรที่หลากหลาย เมื่อบรษิัท สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) หรือ 
SABUY เปิดตวัจบัมือกบั LAUNDRYBAR ร้านสะดวกซัก 24 ชั่วโมง อนัดบั 1 ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ที่ปัจจบุนัมี
ครอบคลมุกว่า 200 สาขาทั่วประเทศ ในการรว่มเป็นเครือข่ายใหก้บั LAUNDRYBAR ไดเ้ขา้ถึงกลุ่มผูส้นใจลงทนุในธุรกจิ
รา้นสะดวกซกั 24 ชั่วโมง ผ่านทางกลุ่มพนัธมิตรและเครือข่ายของกลุ่มสบาย เช่น รา้นรบัส่งพสัด ุ อย่าง Shipsmile และ 
Plus express  เป็นตน้ นอกจากนี ้ SABUY MAXI หรือ บรษิัท สบาย แมกซี่ อินชวัรนัส ์ โบรกเกอร ์ จ ากดั ในเครือกลุ่ม
สบาย ยงัไดพ้่วงเขา้เป็นบรษิัทรบัประกนัภยัรา้น LAUNDRYBAR ทั่วประเทศ ดว้ยมูลค่าคุ้มครองสูงสุดกว่า 8,000,000 
บาท อกีดว้ย 
 
 นายณรงคช์ัย วอ่งธนะวิโมกษ ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารสายงานบัญชีและการเงนิ กลุม่สบายฯ และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท สบาย โซลูชั่นส ์จ ากัด เปิดเผยถงึการเขา้เป็นพนัธมติรในการเป็นเครือข่ายนกัลงทนุ
เพื่อเขา้สู่ธุรกิจกบัรา้นสะดวกซกั 24 ชั่วโมง LAUNDRYBAR ว่า  

“ทาง SABUY ไดม้ีการพดูคยุกบัทางผูบ้รหิาร LAUNDRYBAR กนัมาอย่างต่อเนื่องและเห็นพอ้งตรงกนัวา่หาก
ไดม้าจบัมือรว่มกนัในการชว่ยกนัขยาย LAUNDRYBAR และเติบโตรว่มกนัไปไดอ้ีกมาก ดว้ยทรพัยากรและเครือข่ายที่
กลุ่มสบายมีอยู่ในขณะนี ้เช่น กลุม่รา้นรบัส่งพสัด ุshipsmile ,Plus express , the Letter Post และ Point Express ที่ลว้น
เป็นธุรกิจแฟรนไชสใ์นเครือขา่ยของกลุ่มสบาย การจะน าเสนอธุรกิจรา้นสะดวกซกัเขา้ไปเพิ่มเตมิกย็งันบัวา่เป็นโอกาสและ
ช่องทางที่เป็นไปได ้ เพราะธุรกิจรา้นสะดวกซกั นบัเป็นอีก 1 ธรุกิจที่ตลาดก าลงัเติบโตและยงัมชี่องทางขยายไดอ้กีมาก
โดยเฉพาะในรูปแบบการใชช้ีวติของคนเมืองในปัจจบุนั นอกจากนีท้าง LAUNDRY BAR ก็นบัเป็นแบรนดร์า้นสะดวกซกัที่
มีเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานการเติบโตที่น่าสนใจซึ่งปัจจบุนัมกีวา่ 200 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งหากไดม้าจบัมือรว่มกนัในครัง้
นีน้่าจะท าใหธุ้รกจินีส้ามารถเติบโตไปไดอ้ีกมากแน่นอน” 

 
นายชานนท โตวกิกัย กรรมการบริหาร บริษัท ลอนดรีบ้าร ์ ไทย จ ากัด ผู้บริหารแฟรนไชสซ์อรร้์าน 

LAUNDRYBAR ไดก้ล่าวเสรมิวา่  
“ลอนดรีบ้าร ์ (LaundryBar) เป็นแบรนดร์า้นสะดวกซกัสมยัใหม ่ แบบบรกิารตนเอง 24 ชั่วโมง เราเพิง่ไดร้บั

รางวลัแฟรนไชสไ์ทยขนาดกลางยอดเยี่ยม (Best Medium Franchise Award) ในงานThailand Franchise Award 2021 
ซึ่งจดัโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ในปัจจบุนัเราก าลงัเรง่ขยายสาขารา้น
สะดวกซกั 24ชั่วโมง ภายใตแ้บรนด ์ LAUNDRYBAR ใหค้รอบคลมุทั่วประเทศ เพื่อยกระดบัคณุภาพชีวติของชมุชนชาว
ไทยใหเ้ขา้ถึงความสะอาดของเสือ้ผา้เครื่องนุง่ห่ม  

การรว่มเป็นพนัธมติรทางธุรกิจกบักลุ่มสบายฯในครัง้นี ้ จะเป็นการรว่มขยายฐานการใหบ้รกิาร และพฒันา
เทคโนโลยีต่างๆรว่มกนั เพื่อใหต้อบโจทย ์ ผูล้งทนุแฟรนไชสแ์ละผูใ้ชบ้รกิารใหม้ากที่สดุ ซึ่งหลงัจากไดพ้ดูคยุและศกึษา
ธุรกิจรว่มกนัมาระยะหน่ึง พบวา่กลุ่มสบายฯ ซึง่เป็นบรษิัทในตลาดหลกัทรพัยท์ี่มีความเชี่ยวชาญในดา้นเทคโนโลยีต่างๆ 



 

มีความพรอ้มอย่างมากที่จะมารว่มพฒันาตลาดรา้นสะดวกซกั และสามารถรว่มเป็นพนัธมิตรธุรกจิที่แข็งแกรง่ในการสรา้ง
เครือข่ายนกัลงทนุ รว่มกนักบัเรา  

เรามเีป้าหมายที่จะแลกเปล่ียนกลุ่มลกูคา้ องคค์วามรูแ้ละฐานขอ้มลูรว่มกนั เพื่อขยายฐานการเปิดรา้นใหบ้รกิาร
ครอบคลมุทกุชมุชนทั่วประเทศ โดยมองเป้าหมายขยายใหค้รบ  350 สาขา ภายในปี 2565” 

 
 พรอ้มกนันีน้ายชานนท เปิดเผยเพิ่มเติมวา่ นอกจากการเป็นพนัธมิตรรว่มหาผูล้งทนุแลว้ ทาง LAUNDRYBAR 
ยงัเปิดโอกาสให ้ SABUY MAXI หรือ บริษัท สบาย แมกซ่ี อินชวัรันส ์ โบรกเกอร ์ จ ากัด บริษัทโบรกเกอรป์ระ
กันภัยในเครือกลุ่มสบาย เข้าเป็นบริษทัรับประกันภัยร้าน LAUNDRYBAR ทั่วประเทศ ด้วยมูลค่าคุ้มครองสงูสุด
กว่า 8,000,000 บาท อกีดว้ย โดย SABUY MAXI จะเปิดกรมธรรมป์้องกนัวินาศภยัใหค้วามคุม้ครองความเส่ียงภยัทกุ
ชนิด เช่นจากไฟไหม ้ ฟ้าผา่ ไฟฟ้าลดัวงจร ใหก้บัเจา้ของนกัธุรกจิแฟรนไชสท์ัง้หลาย พ่วงไปกบัการเปิดรา้น 
LAUNDRYBAR ทกุรา้น  ซึง่ท าใหผู้ล้งทนุแฟรนไชส ์ LAUNDRYBAR ไดร้บัการดแูลอย่างมืออาชีพจากกลุ่มสบายฯ อีก
ดว้ย 

 
นายมารุต พรมมาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สบาย แมกซ่ี อินชวัรันส ์โบรกเกอร ์จ ากดั หรือ SABUY 

MAXI บริษัทโบรกเกอรป์ระกนัภัยในเครือสบาย กล่าวเสรมิว่า  
“ทาง SABUY Maxi ไดจ้ดัเตรียมออกผลิตภณัฑป์ระกนัภยั “สบายซกั” คุม้ครองรา้นสะดวกซกัภายใตแ้บรนด ์

“ลอนดรีบ้าร”์ แบรนดร์า้นสะดวกซกั อบผา้สมยัใหม่ โดยใหค้วามคุม้ครองความเสียงภยัทกุชนิด จากไฟไหม ้ฟ้าผ่า ไฟฟ้า
ลดัวงจร และการระเบดิ รวมถงึการถกูโจรกรรม เกิดจลาจล และน า้ท่วม น า้รั่วซมึ ลมพาย ุแผ่นดินไหว ฯลฯ คุม้ครองกรณี
ธุรกิจหยดุชะงกัและขยายความรบัผิดต่อบคุคลภายนอก โดยใหค้วามคุม้ครองทรพัยสิ์นตัง้แต่ 5,000,000 - 8,000,000 
บาท ตอบโจทยผ์ูป้ระกอบการรา้นแฟรนไชสล์อนดรีบ้าร ์เพราะชว่ยรองรบัความกงัวลใจดา้นความเส่ียงต่างๆที่จะเกดิขึน้ 
ท าใหผู้ป้ระกอบการมั่นใจมากยิ่งขึน้     

โดยมีวงเงินในการท าประกนัภยัส าหรบัรา้นสะดวกซกั LAUNDRYBAR แบ่งออกเป็น 2 แผน โดยแยกตามขนาด
ของรา้นแฟรนไชส ์โดยแบ่งเป็น ทนุประกนัภยั 5 ลา้นบาท และ ทนุประกนัภยั 8 ลา้นบาท และจะเริ่มใหบ้รกิารตัง้แต่วนัท่ี 1 
ธันวาคมนีเ้ป็นตน้ไป ส าหรบัสาขาแฟรนไชสท์ี่เปิดใหม่ และรวมถึงสาขาแฟรนไชสท์ี่เปิดอยู่ก่อนหนา้นีแ้ลว้ โดยคาดว่าจะมี
จ านวนสาขารา้นสะดวกซกั ลอนดรีบ้าร ์เขา้รว่มท าประกนัภยัโครงการนีท้ัง้สิน้กวา่ 200 สาขา” 

ส าหรบัผูท้ี่สนใจแฟรนไชส ์LAUNDRYBAR  สามารถสอบถามรายละเอียด ไดท้ี่ โทร. 092-675-4455,         
099-227-7992  Facebook : LaundryBarThai และ Line @LaundryBarThai หรือคลิก https://bit.ly/2Tnqy0A 
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บริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (ทีป่รึกษาประชาสัมพันธ ์บจ.แบรนด ์เวลท)์ 
กรณัฑฤทธิ เกตสุมัพนัธ ์ โทร : 084-165-3245 Email : grantarit@brandwealth.net 
ศภุิสรา เนตรคณุ  โทร : 084-868-1537 Email : supisara.brandwealth@gmail.com  
มนสันนัท ์โสวรรณา โทร : 092-964-9264 Email : manasanan.brandwealth@gmail.com 
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