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SABUY เปิ ดตัวพันธมิตร LAUNDRYBAR พร้ อมปั้นนักลงทุนเข้ าสู่ ธุรกิจร้ านสะดวกซัก 24 ชั่วโมง
พ่วง SABUY MAXI คว้าดิลประกันร้ าน LAUNDRYBAR กว่า 200 สาขาทั่วประเทศ
ตอกยา้ ความมั่นใจให้ ผ้ ใู ช้ บริการทั่วประเทศ
ก้าวต่อเนื่องไปอีกขัน้ ในการขยายพันธมิตรที่หลากหลาย เมื่อบริษัท สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) หรือ
SABUY เปิ ดตัวจับมือกับ LAUNDRYBAR ร้านสะดวกซัก 24 ชั่วโมง อันดับ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ปัจจุบนั มี
ครอบคลุมกว่า 200 สาขาทั่วประเทศ ในการร่วมเป็ นเครือข่ายให้กบั LAUNDRYBAR ได้เข้าถึงกลุ่มผูส้ นใจลงทุนในธุรกิจ
ร้านสะดวกซัก 24 ชั่วโมง ผ่านทางกลุ่มพันธมิตรและเครือข่ายของกลุ่มสบาย เช่น ร้านรับส่งพัสดุ อย่าง Shipsmile และ
Plus express เป็ นต้น นอกจากนี ้ SABUY MAXI หรือ บริษัท สบาย แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด ในเครือกลุ่ม
สบาย ยังได้พ่วงเข้าเป็ นบริษัทรับประกันภัยร้าน LAUNDRYBAR ทั่วประเทศ ด้วยมูลค่าคุ้มครองสูงสุดกว่า 8,000,000
บาท อีกด้วย
นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานบัญชีและการเงิน กลุม่ สบายฯ และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษัท สบาย โซลูช่นั ส์ จากัด เปิ ดเผยถึงการเข้าเป็ นพันธมิตรในการเป็ นเครือข่ายนักลงทุน
เพื่อเข้าสู่ธุรกิจกับร้านสะดวกซัก 24 ชั่วโมง LAUNDRYBAR ว่า
“ทาง SABUY ได้มีการพูดคุยกับทางผูบ้ ริหาร LAUNDRYBAR กันมาอย่างต่อเนื่องและเห็นพ้องตรงกันว่าหาก
ได้มาจับมือร่วมกันในการช่วยกันขยาย LAUNDRYBAR และเติบโตร่วมกันไปได้อีกมาก ด้วยทรัพยากรและเครือข่ายที่
กลุ่มสบายมีอยู่ในขณะนี ้ เช่น กลุม่ ร้านรับส่งพัสดุ shipsmile ,Plus express , the Letter Post และ Point Express ที่ลว้ น
เป็ นธุรกิจแฟรนไชส์ในเครือข่ายของกลุ่มสบาย การจะนาเสนอธุรกิจร้านสะดวกซักเข้าไปเพิ่มเติมก็ยงั นับว่าเป็ นโอกาสและ
ช่องทางที่เป็ นไปได้ เพราะธุรกิจร้านสะดวกซัก นับเป็ นอีก 1 ธุรกิจที่ตลาดกาลังเติบโตและยังมีช่องทางขยายได้อกี มาก
โดยเฉพาะในรูปแบบการใช้ชีวติ ของคนเมืองในปั จจุบนั นอกจากนีท้ าง LAUNDRY BAR ก็นบั เป็ นแบรนด์รา้ นสะดวกซักที่
มีเทคโนโลยีท่เี ป็ นมาตรฐานการเติบโตที่น่าสนใจซึ่งปัจจุบนั มีกว่า 200 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งหากได้มาจับมือร่วมกันในครัง้
นีน้ ่าจะทาให้ธุรกิจนีส้ ามารถเติบโตไปได้อีกมากแน่นอน”
นายชานนท โตวิกกัย กรรมการบริหาร บริษัท ลอนดรีบ้ าร์ ไทย จากัด ผู้บริหารแฟรนไชส์ซอร์ร้าน
LAUNDRYBAR ได้กล่าวเสริมว่า
“ลอนดรีบ้ าร์ (LaundryBar) เป็ นแบรนด์รา้ นสะดวกซักสมัยใหม่ แบบบริการตนเอง 24 ชั่วโมง เราเพิง่ ได้รบั
รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม (Best Medium Franchise Award) ในงานThailand Franchise Award 2021
ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผา่ นมา ในปั จจุบนั เรากาลังเร่งขยายสาขาร้าน
สะดวกซัก 24ชั่วโมง ภายใต้แบรนด์ LAUNDRYBAR ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของชุมชนชาว
ไทยให้เข้าถึงความสะอาดของเสือ้ ผ้าเครื่องนุง่ ห่ม
การร่วมเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มสบายฯในครัง้ นี ้ จะเป็ นการร่วมขยายฐานการให้บริการ และพัฒนา
เทคโนโลยีต่างๆร่วมกัน เพื่อให้ตอบโจทย์ ผูล้ งทุนแฟรนไชส์และผูใ้ ช้บริการให้มากที่สดุ ซึ่งหลังจากได้พดู คุยและศึกษา
ธุรกิจร่วมกันมาระยะหนึง่ พบว่ากลุ่มสบายฯ ซึง่ เป็ นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ท่มี ีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีต่างๆ

มีความพร้อมอย่างมากที่จะมาร่วมพัฒนาตลาดร้านสะดวกซัก และสามารถร่วมเป็ นพันธมิตรธุรกิจที่แข็งแกร่งในการสร้าง
เครือข่ายนักลงทุน ร่วมกันกับเรา
เรามีเป้าหมายที่จะแลกเปลี่ยนกลุ่มลูกค้า องค์ความรูแ้ ละฐานข้อมูลร่วมกัน เพื่อขยายฐานการเปิ ดร้านให้บริการ
ครอบคลุมทุกชุมชนทั่วประเทศ โดยมองเป้าหมายขยายให้ครบ 350 สาขา ภายในปี 2565”
พร้อมกันนีน้ ายชานนท เปิ ดเผยเพิ่มเติมว่า นอกจากการเป็ นพันธมิตรร่วมหาผูล้ งทุนแล้ว ทาง LAUNDRYBAR
ยังเปิ ดโอกาสให้ SABUY MAXI หรือ บริษัท สบาย แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด บริษัทโบรกเกอร์ประ
กันภัยในเครือกลุ่มสบาย เข้าเป็ นบริษทั รับประกันภัยร้าน LAUNDRYBAR ทั่วประเทศ ด้วยมูลค่าคุ้มครองสูงสุด
กว่า 8,000,000 บาท อีกด้วย โดย SABUY MAXI จะเปิ ดกรมธรรม์ป้องกันวินาศภัยให้ความคุม้ ครองความเสี่ยงภัยทุก
ชนิด เช่นจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ไฟฟ้าลัดวงจร ให้กบั เจ้าของนักธุรกิจแฟรนไชส์ทงั้ หลาย พ่วงไปกับการเปิ ดร้าน
LAUNDRYBAR ทุกร้าน ซึง่ ทาให้ผลู้ งทุนแฟรนไชส์ LAUNDRYBAR ได้รบั การดูแลอย่างมืออาชีพจากกลุ่มสบายฯ อีก
ด้วย
นายมารุ ต พรมมาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สบาย แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด หรือ SABUY
MAXI บริษัทโบรกเกอร์ประกันภัยในเครือสบาย กล่าวเสริมว่า
“ทาง SABUY Maxi ได้จดั เตรียมออกผลิตภัณฑ์ประกันภัย “สบายซัก” คุม้ ครองร้านสะดวกซักภายใต้แบรนด์
“ลอนดรีบ้ าร์” แบรนด์รา้ นสะดวกซัก อบผ้าสมัยใหม่ โดยให้ความคุม้ ครองความเสียงภัยทุกชนิด จากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ไฟฟ้า
ลัดวงจร และการระเบิด รวมถึงการถูกโจรกรรม เกิดจลาจล และนา้ ท่วม นา้ รั่วซึม ลมพายุ แผ่นดินไหว ฯลฯ คุม้ ครองกรณี
ธุรกิจหยุดชะงักและขยายความรับผิดต่อบุคคลภายนอก โดยให้ความคุม้ ครองทรัพย์สินตัง้ แต่ 5,000,000 - 8,000,000
บาท ตอบโจทย์ผปู้ ระกอบการร้านแฟรนไชส์ลอนดรีบ้ าร์ เพราะช่วยรองรับความกังวลใจด้านความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึน้
ทาให้ผปู้ ระกอบการมั่นใจมากยิ่งขึน้
โดยมีวงเงินในการทาประกันภัยสาหรับร้านสะดวกซัก LAUNDRYBAR แบ่งออกเป็ น 2 แผน โดยแยกตามขนาด
ของร้านแฟรนไชส์ โดยแบ่งเป็ น ทุนประกันภัย 5 ล้านบาท และ ทุนประกันภัย 8 ล้านบาท และจะเริ่มให้บริการตัง้ แต่วนั ที่ 1
ธันวาคมนีเ้ ป็ นต้นไป สาหรับสาขาแฟรนไชส์ท่เี ปิ ดใหม่ และรวมถึงสาขาแฟรนไชส์ท่เี ปิ ดอยู่ก่อนหน้านีแ้ ล้ว โดยคาดว่าจะมี
จานวนสาขาร้านสะดวกซัก ลอนดรีบ้ าร์ เข้าร่วมทาประกันภัยโครงการนีท้ งั้ สิน้ กว่า 200 สาขา”
สาหรับผูท้ ่สี นใจแฟรนไชส์ LAUNDRYBAR สามารถสอบถามรายละเอียด ได้ท่ี โทร. 092-675-4455,
099-227-7992 Facebook : LaundryBarThai และ Line @LaundryBarThai หรื อคลิก https://bit.ly/2Tnqy0A
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