ข่าวประชาสัมพันธ์

“สินธร เรสซิเดนซ์ ” จับมือกับพันธมิตร 4 แบรนด์ ชัน้ นำระดับโลก
เสริมควำมเชื่อมั่นกำรเป็ นต้ นแบบอสังหำฯ
สร้ ำงสังคมคุณภำพน่ ำอยู่ด้วยที่พักอำศัยคุณภำพสูง
สยามสินธร บริษัทในเครื อของสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย์ ผู้พฒ
ั นาโครงการอสังหาริ มทรัพย์
ภายใต้ ชื่อ “หลังสวนวิลเลจ” มูลค่า 2.6 หมื่นล้ าน หลังประสบความสาเร็ จจากการเปิ ดตัวเฟสแรก “สินธร เรสซิ
เดนซ์” ด้ วยยอดขายพุง่ กว่า 70% ล่าสุดจับมือกับพันธมิตร 4 แบรนด์ชนน
ั ้ าระดับโลก ลงนามความร่วมมือ ตอกย ้า
ความมั่น ใจผู้ บริ โ ภค พร้ อมเผยความคื บ หน้ าการก่ อ สร้ าง สิ น ธร เรสซิ เ ดนซ์ โครงการสัง คมคุณ ภาพที่ มี
สภาพแวดล้ อมที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม บนถนนหลังสวน สู่การเป็ นต้ นแบบการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของ
ประเทศไทย
นำยชลำลั ก ษณ์ บุ น นำค กรรมการและประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร พร้ อมด้ ว ย นำยปรำโมทย์
เตชะสุพัฒน์ กุล กรรมการบริ หาร และนำยขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการบริ หาร บริ ษัท สยามสินธร จากัด
บริ ษัทในเครื อสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย์ ร่ วมกันเปิ ดเผยว่า “สินธร เรสซิเดนซ์ ” คอนโดมิเนียม
ระดับไฮเอนด์ เป็ นส่วนหนึง่ ในโครงการ “หลังสวน วิลเลจ” ซึง่ เป็ นโครงการสังคมคุณภาพที่มีสภาพแวดล้ อมดี และ
รับผิ ดชอบต่อ สัง คม ด้ วยนโยบายไม่คานึง ถึง กาไรสูงสุดเป็ นสาคัญ โดยหวังจะให้ เป็ นต้ นแบบของการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ในอนาคตของประเทศต่อไป
ล่าสุดเพื่อเป็ นการตอกย ้าความเป็ นคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์ สินธร เรสซิเดนซ์ จัดพิธีลงนามเซ็น
สัญญา ด้ วยการผนึก 4 แบรนด์ชนน
ั ้ าระดับโลก โดยได้ รับเกียรติจากตัวแทนผู้บริ หารจากทัง้ 4 แบรนด์ร่วมลงนาม
ได้ แก่ มร.โทมัส อโลนโซ กรรมกำรผู้จัดกำร BSH Company ตัวแทนจำก Siemens แบรนด์เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
ในบ้ านอันดับหนึ่งจากเยอรมันนี , คุ ณ มำร์ ติน กิ ล ผู้ อำนวยกำรฝ่ ำยขำยต่ ำงประเทศ ตัวแทนจำก
Poggenpohl หนึ่งในแบรนด์ที่ดีที่สดุ ในโลกจากเยอรมัน , คุณมำร์ โค ลองโกนี ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยขำยและกำร
ส่ งออก ตัวแทนจำก Poliform ผู้นาด้ านการออกแบบตู้เสื ้อผ้ าระดับโลกจากอิตาลี, คุณลิเดีย หม่ ำ ผู้ จัดกำร
ฝ่ ำยขำยประจำภูมิภำคอำเซียนตัวแทนจำก Hansgrohe ผู้นาผลิตภัณฑ์ห้องน ้าระดับพรี เมี่ ยมจากเยอรมัน
โดยภายในงานได้ รับเกียรติจาก อัครรำชทูต ด็อกเตอร์ เพียร์ เกบำวเวอร์ หัวหน้ ำคณะผู้แทนทำงทูต สถำน
เอกอัครรำชทูตสหพันธ์ สำธำรณรั ฐเยอรมันประจำประเทศไทย กล่าวเปิ ดงาน
“เราคัดสรรสิ่งที่ดีที่สดุ สาหรับลูกค้ าเสมอ แม้ แต่เฟอร์ นิเจอร์ ที่ใช้ ในโครงการสินธร เรสซิเดนซ์ เรื่ องคุณภาพ
ถือเป็ นสิ่งสาคัญมาก ซึ่งเราเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและมีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็ น เครื่ องครัวจาก
PoggenPohl ก็เป็ นแบรนด์ครัวระดับพรี เมี่ยมมีชื่อเสียงยาวนานมากกว่า 120 ปี , สุขภัณฑ์จาก Hansgrohe ซึ่ง

เป็ นบริ ษัทสุขภัณฑ์บริ ษัทแรก และบริ ษัทเดียวในโลกที่ได้ รับการจัดอันดับให้ อยู่ในลาดับที่ 11 ของ International
Forum Design Award ซึ่งเป็ นรางวัลทางด้ านดีไซน์ระดับโลก, ตู้เสือ้ ผ้ าจาก Poliform ซึ่งเป็ นผู้นาด้ านการ
ออกแบบตู้เสื ้อผ้ าระดับโลกจากอิตาลีที่โดดเด่นด้ านการออกแบบตู้เสื ้อผ้ าได้ สวยงามและคานึงถึงประโยชน์ใช้ สอย
ให้ เข้ ากันอย่างลงตัว หรื อแม้ แต่เครื่ องใช้ ไฟฟ้า เราก็เลือก Siemens ซึ่งเป็ นแบรนด์ที่ได้ รับรางวัล การันตีระดับโลก
มากมาย” ผู้บริหารสยามสินธรเสริม
นอกเหนือจากการออกแบบที่เน้ นตอบโจทย์ความสบายอย่างยัง่ ยืนแล้ วสินธร เรสซิเดนซ์ ยังเป็ นโครงการ
ขายแบบให้ เช่า (Leasehold) สาหรับสิทธิอยู่อาศัย 30 ปี และสิทธิที่จะต่อสัญญาเช่าไปอีกครัง้ ละ 10 ปี รวม 30 ปี
ต่ออายุได้ ถึง 60 ปี โดยเจ้ าของที่ดินเป็ นผู้พฒ
ั นาและดูแลบารุงรักษาอาคารเอง จึงมัน่ ใจได้ ว่าตัวอาคารจะมีความ
สวยงามแข็งแรงอยู่เสมอ พร้ อมด้ วยความงดงามร่ ม รื่ นของต้ นไม้ ในส่วนที่เติบโตขึน้ ตามกาลเวลา จึง นับเป็ น
ทรัพย์สินที่ควรค่าแก่การส่งต่อให้ คนรุ่นหลังอย่างแท้ จริง
ทังนี
้ ้ สินธร เรสซิเดนซ์ ถือเป็ นโครงการนาร่องที่เปิ ดจองไปแล้ วเมื่อเดือนตุลาคม 2557 ประกอบไปด้ วย
อาคารความสูง 35 ชัน้ และอาคาร 10 ชัน้ รวมจานวน 200 ยูนิต ขนาด 1-3 ห้ อง มีพื ้นที่ใช้ สอย 35-345 ตาราง
เมตร ซึ่งขณะนี ้มียอดขายแล้ วกว่า 70% เหลือไม่ถึง 80 ยูนิต โดย 90% เป็ นลูกค้ าคนไทย มีกาหนดก่อสร้ างแล้ ว
เสร็จ-พร้ อมเข้ าอยู่ ในปลายปี 2559

