


Mercedes-Benz GLB 200 
Compact SUV ล่าสุด จาก เมอร์เซเดส-เบนซ์

 Mercedes-Benz GLB 200 Progressive รถยนต์ Compact SUV ที่มีความอเนกประสงค์และตอบรับทุกการใช้งาน 
ได้อย่างอิสระ มาพร้อมดีไซน์อันโดดเด่น ที่สะท้อนภาพลักษณ์อันแข็งแกร่งและสง่างามได้อย่างลงตัว ดีไซน์โดดเด่น สะท้อนภาพลักษณ ์
อันแข็งแกร่ง และสง่างามแบบยนตรกรรม SUV พร้อมพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวาง สะดวกสบาย นี่คือนิยา มใหม่ของการเดินทาง 
เต็มประสิทธิภาพอย่างไร้ขีดจํากัด ให้คุณพร้อมโลดแล่นในทุกเส้นทางไปกับ The new GLB ด้วยสมรรถนะการขับขี่ที ่ดีได้มาจาก 
เครื่องยนต์เบนซินสมรรถนะสูง1,332 ซี.ซี. แรงม้าสูงถึง163 แรงม้า แต่ปล่อยไอเสียต่ําและประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง

2 I INCARS E-MAGAZINE INCARS E-MAGAZINE I 3

cover story



 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Progressive Style ท่ีทําให้ตัวรถดูทันสมัยได้ตลอดเวลา เพราะโลกมีเรื่องราวต่างๆให้ออกไปค้นหา และสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ ให้ชีวิต จะมีรถยนต์คันใดท่ีสามารถทําได้รอบด้าน เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ให้คุณได้เหมือนกับ The new GLB ครั้งแรกกับที่
สุดแห่งยนตรกรรมตระกูล SUV 7 ที่นั่งพร้อมมอบพื้นที่กว้างขวางอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน ในรถยนต์ segment เดียวกัน พร้อมระบบความ
ปลอดภัยแบบฉบับ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ตอบรับกับทุกการใช้งานได้อย่างอิสระ เพื่อจิตวิญญาณเสรีแห่งการเดินทางท่ีพร้อมไปกับคุณทุกเส้นทาง
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 ภายในให้คุณผ่อนคลายไปกับการเดินทาง ด้วยเบาะโดยสาร 7 ท่ีนั่ง ถูกออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ Highly Functional Compact  
SUV แบบ 7ท่ีนี่ง ส่งผลถึงความกว้างขวางของภายในห้องโดยสารสําหรับเดินทางโดยสารท่ีสะดวกสบาย และท่ีสําคัญภายในห้องโดยสาร
สามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายตามการใช้งานข้องผู้ขับข่ี สําหรับด้านหน้าคอนโซลมีหน้าจอระบบปฎิบัติการมัลติมีเดียแบบ MBUX  
นับเป็นเทคโนโลยีท่ีชาญฉลาดเสมือนว่าผู้ขับข่ีจะมีผู้ช่วยคอยรายงานตลอดจนแนะนําการใช้งานต่างๆพร้อมท้ังประมวลผลปรับการทํางานของ
ตัวรถให้เหมาะสมกับผู้ขับข่ีขณะนั้นให้ได้มากที่สุดทั้งนี้เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
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 ปล่อยร่างกายให้เป็นอิสระ และผ่อน
คลายไปกับเบาะท่ีนั่งแถวท่ี 2 ซึ่งสามารถ
เลื่อนตามแนวยาวได้ตามต้องการ พร้อมกับ
เบาะที่นั่ง แถวท่ี 3 ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบเพื่อเพิ่มพื้นท่ีให้เหมาะกับการใช้งาน
ได้หลากรูปแบบ พร้อมระบบปรับอากาศ 
และฟังก์ชัน ความสะดวกสบายสําหรับผู้ขับข่ี  
ท้ังหน้าจอแสดงข้อมูลการขับข่ีแบบ Digital 
widescreen cockpit และ Touchpad 
ให้ทุกการควบคุมง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส 
พร้อมวัสดุตกแต่งภายในห้องโดยสารแบบ 
Spiral-look trim elements พร้อม
ระบบปฏิบัติการมัลติมีเดียแบบ MBUX รุ่น
ใหม่ จะมอบประสบการณ์ท่ีดีที่สุดของคุณ 
พร้อม AI อัจฉริยะ ไม่เพียงแต่ใช้งานง่าย แต่
ยังใช้งานได้หลากหลายอีกด้วย เพียงทําตาม
สัญชาตญาณของคุณ และเช่ือมต่อกับโลกได้
เพียงการสั่งงานด้วยเสียง
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 The new GLB มาพร้อมระบบ Mercedes me connect 
ท่ีจะเช่ือมต่อรถยนต์ของคุณเข้ากับสมาร์ทโฟน ให้คุณควบคุมทุกอย่าง
ได้อย่างใจนึก พร้อมสร้างสรรค์สไตล์การขับข่ี ในแบบของคุณกับ
ระบบ Personalization (Profile) ท่ีสามารถสร้างโปรไฟล์ผู้ขับข่ี  
โดยท่ีระบบจะจดจําข้อมูลของโปรไฟล์นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งเบาะ 
หรอืรายการวิทยโุปรด พร้อมด้วยระบบ Parked Vehicle Locator 
ท่ีจะให้ข้อมูลสถานท่ีจอดรถยนต์ของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ท่ีไหนผ่าน
โทรศัพท์มือถือของคุณ พร้อมบอกเส้นทางกลับไปยังรถของคุณได้
อย่างแม่นยํา และระบบ Live Traffic Information ที่จะคอย
รายงานสภาพความติดขัดบนท้องถนน 

 เพื่อให้คุณสามารถเลือกเส้นทางท่ีดีท่ีสุดในการเดินทาง และ
ถึงจุดหมาย ได้อย่างรวดเร็วท่ีสุด พร้อมให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที
ด้วยระบบ Accident Recovery ส่งต่อข้อมูลรถยนต์ของคุณใน
กรณีการเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน โดยระบบจะเชื่อมต่อ กับศูนย์
บรกิารฉุกเฉิน Emergency Customer Contact Center ท่ีจะ
ประสานงานด้านความปลอดภยัเพือ่ช่วยเหลอืให้คณุได้รบัความปลอดภัย
สูงสุด นอกจากนี้คุณสามารถมั่นใจกับการบํารุงรักษารถยนต์กับระบบ 
Remote Vehicle Diagnostics ท่ีคอยรายงานสถานะของรถยนต์
ของคุณ ไปยังศูนย์บริการท่ีคุณเลือกเมื่อตรวจสอบพบความเสียหาย  
เพื่อให้คุณได้รับการซ่อมบํารุงที่รวดเร็ว และแม่นยํา
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MBUX (Mercedes-Benz User Experience)
 
 ผู้ช่วยท่ีจะมอบประสบการณ์การขับข่ีให้คุณได้รับความสะดวกสบายสูงสุด โดยท่ีระบบจะเรียนรู้ และจดจําพฤติกรรมการขับข่ี และ
ปรับแต่งให้เหมาะกับคุณ รวมไปถึงระบบสั่งการทํางาน ต่างๆ ด้วยเสียง อีกขั้นของความทันสมัย ซึ่งสามารถประมวลผลประโยคท่ีใกล้
เคียงกับคําาสั่งท่ัวไปได้ เพียงพูดว่า “Hey Mercedes” และตามด้วยคําสั่งเช่น
 “I’m cold” ระบบจะทําการปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมพร้อมท้ังจดจําและเรียนรู้การสั่งงานของคุณได้ เพื่อสร้างความเช่ือมโยง
ระหว่างคุณกับรถได้อย่างไร้ท่ีติ พร้อมหน้าจอแสดงผลดีไซน์สุดล้ําท่ีจะทําาให้คุณ ประทับใจตั้งแต่แรกเห็น ด้วยหน้าจอแสดงผลขนาด
ใหญ่พิเศษ จํานวน 2 จอต่อเนื่องกัน โดยสามารถเปลี่ยนรูปแบบแสดงผลของหน้าจอเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการขับข่ีท่ีหลากหลาย และ
มอบความสะดวกสบายด้วยระบบสัมผัส สําหรับหน้าจอแสดงผลข้อมูลส่วนกลาง
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อุปกรณ์และระบบความปลอดภัยมาตรฐาน
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DYNAMIC SELECT

 ขั บ ข่ี ใ นแบบ ท่ีคุณต ้ อ งก า รกั บ  
DYNAMIC SELECT เพียงกดปุ ่ม 
แล้วเลือกโปรแกรมการขับขี่ต่างๆ เพื่อ
ปรับเครื่องยนต์, เกียร์, หรือระบบบังคับ
เลี้ยวให้เข้ากับทุกโหมดการขับข่ี โดยใน
โหมด "Sport" คุณจะได้สัมผัสความ
โฉบเฉี่ยวคล่องตัวขณะขับข่ี ส่วนโหมด 
"Comfort" จะเน้นที่ความสมดุลของ
การขับข่ีเพื่อความนุ่มนวลท่ีสุด ในขณะ
ท่ี โหมด "Eco" จะให ้ประสิทธิภาพ
สูงสุดในการประหยัดเช้ือเพลิง และโหมด 
"Individual" ให้คุณสามารถกําหนด
บุคลิกลักษณะการทํางานของแต่ละระบบ
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับรสนิยมในการ
ขับข่ีของคุณได้อย่างแท้จริง หลากหลาย
โหมดการขับข่ี ท่ีตอบสนองได้ทุกรูปแบบ
ความต้องการของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
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COMFORT SUSPENSION

เพลิดเพลินไปกับความสะดวกสบายระดับสูงในการขับข่ีทุกสภาพถนน และควบคุมการเข้าโค้งแคบได้อย่างม่ันใจ ช่วงล่าง
แบบคอมฟอร์ทคือการผสมผสานของระบบป้องกันการสั่นสะเทือนกับเสถียรภาพอย่างสมดุล สู่ประสบการณ์การขับขี่ท่ีดี
ท่ีสุด เพื่อความปลอดภัยและความเพลิดเพลินขณะขับข่ีของคุณ
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GLB 200 Progressive Specification
ราคาจาํหน่าย 2,860,000 บาท
เครื่องยนต์ เบนซินแถวเรยีง 4 สูบพร้อมเทอร์โบชาร์จเจอร์
 และอินเตอร์คูลเลอร์
ปริมาตรกระบอกสูบ 1,332 ซีซี  
แรงม้าสูงสุด 120 (163)/5,500 kW (แรงม้า)/รอบต่อนาที
แรงบิดสูงสุด 250/1,620 - 4,000 นวิตนัเมตร/รอบต่อนาที
อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม.  9.1 วินาที 
ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ 207กม./ชม.
ความจถัุงนา้ํามนั 52  ลติร    
พ้ืนทีบ่รรทุกสัมภาระ 207 ลิตร
ระบบส่งกําลัง 7G-DCT automatic transmission with 
 Steering-wheel Gearshift Paddles 
ขนาดล้อ และยาง 235/55 R18
มติติวัถัง (กว้างxยาวxสูง)  1,834x4,634x1,663 มลิลิเมตร

20 I INCARS E-MAGAZINE INCARS E-MAGAZINE I 21

cover story



 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีผู ้จําหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ 
อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ www.mercedes-benz.co.th

22 I INCARS E-MAGAZINE INCARS E-MAGAZINE I 23

cover story



MASTHEAD
OWNER : NINE IN CO.,LTD. บริษัท ไนนอิน จำ�กัด FOUNDER AND CHAIRMAN : บ�รุง ลิ้มตระกูล  CONSULTANT : จำินตนา ลิ้มตระกูล 
CHIEF EXECUTIVE : พุทธชาติ ลิ้มตระกูล MANAGING DIRECTOR : เตมีย์ ลิ้มตระกูล EDITORIAL : วันชัยร์ ลิ้มตระกูล, นายอิน, นายบ�รุง,  
จำอมยุทธ์ MARKETING MANAGER : น้องนุช ลิ้มตระกูล GRAPHIC DESIGNER : ภาณุ ทองม่วง 
In’CARS E-MAGAZINE : 595 ซ.ลาดพร้าว 95 แขวงคลองเจำ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท์ : 0-2932-2438 ; 0-2932-2173 
โทรสาร 0-2935-0344

เตมยี์  ลิม้ตระกลู
Managing Director

Issue 7/44 : 2020

นิสสนั คิกส์ เทคโนโลยีอ-ีพาวเวอร์ ใหม่ รถยนต์พลงัไฟ้ฟ้าท่ีมาพร้อมเครื่องป่ันไฟ 
และ ไปอัพเกรดความเร้าใจใสความสปอร์ตใหม่ SWIFT GL MAX EDITION

 จากนัน้ไปท�าความรูจ้กัทีมผู้บริหารหน้าเก่ามากความสามารถท่ีเพิ่งจะเข้าไป
รับหน้าที่ใหม่ให้กับค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากประเทศจีน เกรท วอลล์ มอเตอร์ส 
ที่พร้อมจะขับเคลื่อนเทคโนโลยียานยนต์ระดับโลกมาสู่ประเทศไทย ใครเป็นใคร
ไปท�าความรู้จักกัน รวมถึงรายงานข่าวคราวความเคลื่อนไหวในโลกยานยนต์ท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศผ่านคอลัมน์ News&Event หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะ
ถูกใจแฟนนิตยสารรถยนต์ไทยไม่ใช้กระดาษเล่มนี้ และขอช่ืนชมท่ียังคงนิยมการ
อา่นนิตยสารกนัอยู่ รว่มทัง้ขอขอบคณุผูส้นับสนุนทัง้หลายทีย่งัคงเห็นดเีห็นงาม
ในการสร้างสรรค์นิตยสารให้ ได้ออกวางแผง(อิเล็กทรอนิกส์)ให้ ได้อ่่านผ่าน 
แอพพลิเคชั่นโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ จนถึงถึงวันนี้ และหวังว่าจะตลอดไป

  

 ในเดือนกนัยายนของทุกปีจะเป็นเดือนของการเตือนวาระครบรอบประจ�า
ปีในแตละปี ซึง่ปีนี้กเ็ช่นกนัเป็นการเตือนว่าถึงเดือนครบรอบปีท่ี 15 ของนิตยสาร
รถยนต์ incars e magazine นิตยสารรถยนต์ไทยไม่ใช้กระดาษ ที่ยืนหยัด
ผลดัใบสูเ่ทคโนโลยีการสือ่สารแบบใหม่ท่ีเปลีย่นไป สามารถอ่านและดาว์นโหลด
ผ่านเว็บไซต์ incarsmagazine.com โดยในฉบับประจ�าปีนี้เป็นภาพปก  
Mercedes-Benz GLB 200 ยนตรกรรมรปูแบบ SUV ขนาดก�าลงัดีท่ีมเีครื่องยนต์
ความจกุระบอกสบู ไม่มากแต่สามารถพลกัดันพละก�าลงัได้มากกว่า 160 แรงม้า 
ส่วนรายละเอยีดจะเป็นอย่างไรพลกิไปอ่านได้ในคอลมัน์ Cover Story 

 นอกจากนี้ยังมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น รีวิวรายงาน
การทดลองขับ รถยนต์ Crossover ท่ีมาแรงในขณะนี้ พร้อมกับแนวคิด THINK 
XL คิดได้เกินคาด ไปได้เกินใคร กับ ALL NEW SUZUKI XL7 กับราคาเริ่มต้น 
779,000 บาท พร้อมกบัตามติดรถยนต์รุน่ใหม่ท่ียกขบวนมาเปิดตัวกนัมากมาย
หลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น มาสด้า CX-3 ใหม่ ไมเนอร์เชนจ์ ให้ชีวิตไปอีกขั้น เริ่มต้น 
7.68 แสน มาสด้าMX-5 รุ่นปี 2020 อัพดีไซน์ ขยายความสปอร์ต มิตซูบิชิ เติม
รุ่นย่อยใส่ความคุ้ม ปาเจโร สปอร์ต จีที พลัส ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ รุ่นปี 2020 
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ความส�าเร็จที่เป็นคุณ

advertorial

มติซบูชิิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกดั เปิดตัว มติซบูชิิ ปำเจโร สปอร์ต อลีที เอดิชัน่ ใหม่ ท่ีมำพร้อมควำมหรหูรำ พรีเมยีม และสไตล์ท่ีเหนือระดับสะท้อน
ควำมส�ำเร็จท่ีแตกต่ำงในแบบฉบบัท่ีเป็นคุณ มติซบิูช ิปำเจโร สปอร์ต อลีที เอดิช่ัน ใหม่ โดดเด่นด้วยดีไซน์ภำยนอก ภำยในห้องโดยสำรยังได้รับกำรปรับปรงุให้มี
ควำมหรหูรำมำกข้ึน ครบครนัเหนือระดับท้ังในด้ำนควำมปลอดภยั สมรรถนะ และเทคโนโลยีท่ีทันสมยั 
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“ผู้ท่ีช่ืนชอบรถอเนกประสงค์สำมำรถสมัผัสกับควำมหรหูรำและสมรรถนะท่ีเหนือชัน้ของ
รถอเนกประสงค์ระดับผู้น�ำ มติซบิูชิ ปำเจโร สปอร์ต อลีที เอดิชัน่ ใหม่ มคีวำมโดดเด่น หรหูรำ
เหนือระดับ ครบครนัด้วยอปุกรณ์อ�ำนวยควำมสะดวก และระบบควำมปลอดภยั สะท้อนถึง
ควำมส�ำเร็จอกีข้ันของผู้ขับข่ี” มร. โมะริคำซ ุชกก ิกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ บริษัท มติซบิูชิ 
มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกดั กล่ำว

มติซบูชิิ ปำเจโร สปอร์ต อลีที เอดิช่ัน ใหม่ ตอบโจทย์ลกูค้ำผู้ท่ีช่ืนชอบรถอเนกประสงค์
ท่ีหรูหรำ มีสมรรถนะสูง ครบครันด้ำนอุปกรณ์อ�ำนวยควำมสะดวกและเทคโนโลยีควำม

ปลอดภยัท่ีทันสมยั พร้อมลยุทุกอปุสรรคและรองรบัทุกกำร
ใช้งำน มติซบิูชิ ปำเจโร สปอร์ต อีลที เอดิชัน่ ใหม่ มใีห้เลอืก 
2 สไีด้แก่ สดี�ำ (Jet Black Mica) ท่ีดูหรูหรำแต่ดุดัน และ
สีขำว (White Diamond) ตัดกับหลังคำสีด�ำ ท่ีสะกด 
ทุกสำยตำแบบสปอร์ตพรีเมยีม

สตัีวถังท้ัง 2 สมีำพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งมำตรฐำน ได้แก่ 
กระจงัหน้ำรถสดี�ำตกแต่งด้วยโลโก้ ‘PAJERO SPORT’  
บนฝำกระโปรงหน้ำ และโลโก้ ‘ELITE EDITION’ ท่ีฝำประตู
ท้ำย พร้อมปลำยท่อไอเสยีสเตนเลส ท้ังน้ียังติดต้ังอุปกรณ์
ตกแต่งสดี�ำท้ังหมด ได้แก่ ไฟหน้ำโปรเจคเตอร์ ล้ออลัลอย
ขนำด 18 นิ้ว ชุดตกแต่งใต้กนัชนหน้ำ-หลงั รำวหลงัคำ  
สปอยเลอร์หลัง และ เสำอำกำศแบบครีบฉลำม

advertorial
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ภำยในห้องโดยสำรของ มติซบิูช ิปำเจโร สปอร์ต อลีที เอดิช่ัน ใหม่ 
ยกระดับควำมหรูหรำและควำมสะดวกสบำยด้วยเบำะนั่งสีน�้ำตำล 
‘QUOLE MODURE’ ท่ีมคุีณสมบติัพเิศษช่วยสะท้อนควำมร้อนจำก
แสงแดดเพ่ือควำมสบำยตลอดกำรเดินทำง มติซบูชิ ิ ปำเจโร สปอร์ต  
อลีที เอดิช่ัน ใหม่ ยังตกแต่งพเิศษด้วยแผงข้ำงประตูและคอนโซลกลำง
บุด้วยวสัดุนุม่สนี�ำ้ตำล พร้อมสญัลกัษณ์ ‘PAJERO SPORT’ เหนือ
กล่องเกบ็ของด้ำนหน้ำฝ่ังผู้โดยสำร ฝำครอบสเตนเลสพร้อมไฟ LED 
พรมห้องโดยสำรปักโลโก้ ‘PAJERO SPORT’ และกล้องบันทึกภำพ 

หน้ำรถ DVR (Digital VDO Recorder) มติซบูชิิ ปำเจโร สปอร์ต อลีที  
เอดิช่ัน ใหม่ เหนือระดับด้วยเทคโนโลยีกำรเช่ือมต่ออปุกรณ์อ�ำนวย
ควำมสะดวกท่ีครบครนั อำทิ จอแสดงข้อมลูกำรขับข่ีแบบ LCD ขนำด 
8 นิ้วท่ีง่ำยต่อกำรอ่ำน รองรับกำรเช่ือมต่อผ่ำนสมำร์ทโฟน SDA 
(Smartphone-link Display Audio) และ Apple CarPlay* ใช้งำน
ง่ำยเพียงปลำยน้ิวสมัผัส และสำมำรถสัง่งำนด้วยเสยีง 

advertorial

* เงื่อนไขกำรใช้งำน Apple CarPlay เป็นไปตำมเงื่อนไขท่ี Apple Inc. ก�ำหนด • Apple CarPlay และ iPhone 
เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำ ของบริษทั Apple Inc. ส�ำหรบัข้อมลูเพิ่มเติม โปรดดูท่ี http://www.apple.com/ios/
carplay/
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ผู้โดยสำรตอนหลงัสำมำรถเพลดิเพลินกับระบบควำมบันเทิงตลอด
กำรเดินทำงด้วยจอภำพขนำด 12.1 นิ้ว ติดต้ังบนเพดำนรถ พร้อม
รีโมทคอนโทรล รองรับกำรเชื่อมต่อผ่ำน USB และสมำร์ทโฟนผ่ำน 
HDMI 

มติซบูชิิ ปำเจโร สปอร์ต อีลที เอดิชัน่ ใหม่ มำพร้อมกบัฟังก์ช่ันยอด
นิยมอย่ำง ระบบเปิด-ปิดประตูท้ำยด้วยไฟฟ้ำ ท่ีสำมำรถสัง่กำรด้วยระบบ
แฮนด์ฟรี ผ่ำนระบบมติซบูชิิ รีโมท คอนโทรล ท่ีพร้อมมอบควำมสะดวก
สบำยในกำรใช้งำนมำกมำย 

advertorial
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มติซบูชิิ ปำเจโร สปอร์ต อลีที เอดิชัน่ ใหม่ ยังครบครนัด้วยเทคโนโลยี
ระบบควำมปลอดภยัท้ังแบบป้องกนัและแบบปกป้องมำกท่ีสดุเมือ่เทียบ
กบัรถอเนกประสงค์ในระดับเดียวกัน ประกอบด้วยระบบเตือนกำรชน
ด้ำนหน้ำตรงพร้อมระบบช่วยชะลอควำมเร็ว (FCM) ระบบตัดก�ำลัง
เครื่องยนต์ช่ัวขณะเมือ่เหยียบคันเร่งอย่ำงรนุแรงและรวดเร็ว (UMS) 
ระบบควบคุมเสถียรภำพกำรทรงตัวพร้อมระบบป้องกันล้อหมนุฟรีและ

ควบคุมกำรล่ืนไถล (ASTC) ระบบช่วยออกตัวบนทำงลำดชัน (HSA) 
ระบบควบคุมควำมเร็วขณะลงทำงลำดชนั (HDC) อุ่นใจย่ิงข้ึนด้วยกำร
ติดต้ังติดต้ังถุงลมนิรภยั 7 ต�ำแหน่งพร้อมเข็มขัดนิรภยัคู่หน้ำแบบดึง
กลับและผ่อนแรงอตัโนมติัเป็นอปุกรณ์มำตรฐำน

มติซบูชิิ ปำเจโร สปอร์ต อลีีท เอดิช่ัน ใหม่ มท้ัีงรุ่นขับเคลือ่น 2 ล้อ
และรุน่ขับเคล่ือน 4 ล้อ ได้แก่ รุน่ 2.4 GT-PREMIUM 2WD ELITE 
EDITION และ รุ่น 2.4 GT- PREMIUM 4WD ELITE EDITION  
ขับเคลือ่นด้วยเคร่ืองยนต์ดีเซล MIVEC VG Turbo Clean-Diesel 
ควำมจ ุ2.4 ลติร รองรบักำรใช้น�ำ้มนัไบโอดีเซล บ ี20  ให้พละก�ำลงัสงูสดุ 
181 แรงม้ำท่ี 3,500 รอบต่อนำท ี แรงบิดสงูสดุ 430 นิวตันเมตรท่ี  
2,500 รอบต่อนำที ส่งก�ำลังด้วยระบบเกยีร์อตัโนมติั 8 สปีดเพ่ือกำรขับ
เคล่ือนอย่ำงเต็มสมรรถนะและควำมประหยัด

advertorial
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มติซบูชิิ ปำเจโร สปอร์ต อีลีท เอดิชัน่ ใหม่ มรีำคำจ�ำหน่ำยเร่ิมต้นท่ี 
1,524,000 บำท ส�ำหรบัรุน่ 2.4 GT- PREMIUM 2WD ELITE EDITION และ 
1,629,000 บำทส�ำหรบัรุ่น 2.4 GT- PREMIUM 4WD ELITE EDITION   

advertorial
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Mazda Caravan ปันสุข 
ขับไปให้ก�ำลังใจและแบ่งปันควำมสุขทั่วไทย

บริษัท มาสด้า เซลล์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ผุดโครงการ “Mazda 
Caravan ปันสุข” จัดคาราวานรถยนต์มาสด้าสีแดง โซล เรด ภาย
ใต้เทคโนโลยีสกายแอคทีฟทุกรุ่น น�าทัพสื่อมวลชนเติมเต็มความสุข
กับกิจกรรมจิตอาสาส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา 
และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนท่ีขาดแคลนในจังหวัดต่างๆ 
ท้ัง 4 ภูมิภาคท่ัวประเทศ ถือเป็นการขับไปให้ก�าลังใจและส่งต่อความ

ห่วงใย รวมท้ังเป็นการแบ่งปันสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม พร้อมๆ ไปกับ
กิจกรรมทดสอบสมรรถนะรถยนต์มาสด้า และร ่วมพูดคุยกับ 
ผู้จ�าหน่ายรถยนต์มาสด้าเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจ และสถานการณ์
ตลาดหลังวิกฤตโควิด-19 รวมท้ังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ 
ในระดับภูมิภาค และสร้างแบรนด์มาสด้าให้เติบโตร่วมกันไปกับลูกค้า
อย่างย่ังยืน
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 นายชาญชัย ตระการอุดมสุข ประธานบริหาร บริษัท มาสด้า 
เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด กล่าวว่า สิง่ส�าคัญท่ีท�าให้การด�าเนินธุรกิจ
ของมาสด้าในประเทศไทย ประสบความส�าเร็จดังเช่นทุกวันนี้ เป็น
เพราะการน�ารถยนต์ท่ีดีท่ีสุดอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยี และการ
ออกแบบอย่างสง่างาม จนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าชาว
ไทย ดังนั้น มาสด้าจึงมีความปรารถนาท่ีจะส่งมอบสิ่งดีๆ กลับคืนสู่
สงัคมและพีน้่องชาวไทย ผ่านโครงการเพือ่สงัคมต่างๆ เพือ่ให้การช่วย
เหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีย่ิงข้ึน ตามแผนพัฒนา
สู ่ความย่ังยืน “Sustainable Zoom-Zoom 2030” ซึ่งเป็น 
วิสัยทัศน์ระยะยาวท่ีมาสด้าให้ความส�าคัญมาโดยตลอด

 ด้วยความมุ่งหวังนี้ มาสด้าจึงได้แสวงหาหนทางใหม่ๆ ในการ
สร้างแรงบันดาลใจและผลักดันสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีน่าอยู่อยู่
เสมอ ซึ่งจากการระบาดของโคโรน่าไวรัสท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีการ
ด�าเนินชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม มาสด้าจึงได้ริเริ่มสื่อสารกับลูกค้า
ผ่านทางโซเชยีลมเีดีย ให้เกดิแนวคิดเชิงบวกและสร้างสรรค์ ผ่านแฮช
แท็ก “#StayDriven” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และส่งก�าลังใจไปให้
พี่น้องชาวไทยผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน พร้อมจับมือผู้จ�าหน่ายท่ัว
ประเทศจัดต้ัง “ตู้ปันสุข” ท่ีบริเวณหน้าโชว์รูม เพื่อเป็นสื่อกลางใน
การแบ่งปันอาหารและสิ่งของท่ีจ�าเป็นแก่ประชาชนในจังหวัดต่างๆ 

นายชาญชัย ตระการอุดมสุข
ประธานบริหาร 
บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
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 “ท้ังน้ี เพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของมาสด้าอีกครั้ง  
เราจึงได้เดินหน้าจัดกิจกรรม “MAZDA CARAVAN ปันสุข”  
โดยจัดเป็นคาราวานรถยนต์มาสด้าสีแดง โซล เรด ภายใต้เทคโนโลยี
สกายแอคทีฟทุกรุ ่น น�าคณะสื่อมวลชนร่วมเดินทางไปพิสูจน์
สมรรถนะของรถยนต์มาสด้า พร้อมส่งมอบอปุกรณ์การเรียนการสอน 
อุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนและประชาชน 
ผู้เดือดร้อน พร้อมๆ กับการร่วมพูดคุยกับผู้แทนจ�าหน่ายรถยนต์ 
มาสด้าในจังหวัดต่างๆ เพื่อให้ก�าลังใจและส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ 
ในระดับภูมิภาค ให้สามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างย่ังยืน” 
นายชาญชัย กล่าวเสริม

 นายธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ รองประธานบริหารฝ่ายการตลาดและรัฐ
กิจสัมพันธ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการ “MAZDA CARAVAN 
ปันสุข” นับเป็นโอกาสอันดีท่ีมาสด้าและสื่อมวลชน จะได้มีส่วนร่วม
ในการแบ่งปันและส่งมอบก�าลังใจให้กับพี่น้องคนไทยท้ังประเทศ รวม
ถึงได้ร่วมพูดคุยกับผู้จ�าหน่ายรถยนต์มาสด้าถึงสถานการณ์การ
ด�าเนินธุรกิจของผู้จ�าหน่ายในแต่ละจังหวัด ไปพร้อมๆ กับการทดสอบ
สมรรถนะของรถยนต์มาสด้าภายใต้สกายแอคทีฟเทคโนโลยีทุกรุ่น 
ได้แก่ Mazda MX-5, Mazda2, Mazda3, Mazda CX-30,  
Mazda CX-3, Mazda CX-5 และ Mazda CX-8 ท่ีจะจดัข้ึนในรปูแบบ 

คาราวานรถยนต์สีแดง โซล เรด อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาสด้า  
ซึง่ถือเป็นอกีหนึ่งช่องทางในการผลกัดันแบรนด์มาสด้าให้เป็นท่ีจดจ�า
ของลูกค้าในระดับภูมิภาค และได้แบ่งปันสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม

นายธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ 
รองประธานบริหารฝ่ายการตลาดและรัฐกิจสัมพันธ์
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 ขบวนคาราวาน “MAZDA CARAVAN ปันสุข” จะออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังผู้จ�าหน่าย
รถยนต์มาสด้า และส่งมอบสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียน
และประชาชนในจังหวัดต่างๆ ท้ัง 4 ภูมิภาคด้วยกัน โดยเริ่มจาก จันทบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ กระบี่
และหาดใหญ่ ตามล�าดับ โดยจะเริ่มแบ่งปันความสุข ต้ังแต่วันท่ี 27 สิงหาคม 2563 และต่อเนื่องไป
ตลอดเดือนกันยายน นับเป็นอีกหนึ่งโครงการท่ีเป็นแรงผลักดัน และสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่ง
ความย่ังยืน ซึ่งสอดคล้องต่อแนวคิดในการท�างานของมาสด้า เพื่อให้โลกของเรายังคงสวยงาม เพื่อให้
ผู้คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และเพื่อสร้างสังคมท่ีย่ังยืนตลอดไป

โครงการ “MAZDA CARAVAN ปันสุข” ท่ัวไทย
Group A: วันพฤหัสบดี – ศุกร์ท่ี 27 – 28 สิงหาคม 2563 
เส้นทางกรุงเทพฯ – จันทบุรี – กรุงเทพฯ (คุณบัณฑิต ตรัยศิริเจริญ มาสด้า มหาราช จันทบุรี)
Group B: วันพฤหัสบดี – ศุกร์ท่ี 10 – 11 กันยายน 2563 
เส้นทางกรุงเทพฯ – ขอนแก่น – กรุงเทพฯ 
(คุณสุภณัฐ และคุณสิทธิธัช สร้างถาวร มาสด้า ขอนแก่นพิจิตรเพชร)
Group C: วันพฤหัสบดี – ศุกร์ท่ี 17 – 18 กันยายน 2563 
เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ (คุณนิศารัตน์ ศิรมิหาราช มาสด้า เชียงใหม่)
Group D: วันพฤหัสบดี – ศุกร์ท่ี 24 – 25 กันยายน 2563 
เส้นทางกรุงเทพฯ – กระบี่ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ 
(คุณคุณากร ธุระหาญ ดุสิตออโต้เซลส์ กระบี่ และคุณสิทธิพร ปิติเจริญกิจ 
มาสด้าชูเกียรติยนต์ หาดใหญ่)  

นายอุทัย เรืองศักด์ิ 
ผู้จัดการอาวุโสส่วนงานประชาสัมพันธ์
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นิสสัน เปิดตัวแคมเปญ 
Care For You: By Your Side

นิสสัน เดินหน้ายกระดับบริการหลังการขาย เปิดตัวแคมเปญ 
Care For You: By Your Side น�าเสนอโปรแกรมการขยายรับ
ประกันคุณภาพรถยนต์ ท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการ
และไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบัน และบรกิารช่วยเหลือรถเสีย
ฉุกเฉินฟรี ส�าหรับรถยนต์เก่าท่ีอายุเกิน 3 ปีไปแล้ว ท่ีไม่อยู่ในระยะ

ประกนั ตอกย�า้ความมุง่มัน่ในการดูแลลกูค้านิสสนั ตลอดอายุ
การใช้งาน บริการช่วยเหลอืรถเสยีฉกุเฉินฟรีจากนิสสนั พร้อม
มอบสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าท่ีใช้งานรถยนต์อายุเกิน 3 ปีท่ีไม่
อยู่ในระยะประกัน ให้ ได้รับความช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน
ตลอด 24 ช่ัวโมงได้อย่างต่อเนื่อง 

 เพียงน�ารถยนต์นิสสันเข้ารับการตรวจเช็คและบ�ารุง
รักษาตามระยะเวลาท่ีศูนย์บริการนิสสันทุกแห่งท่ัวประเทศ 
เป็นประจ�า ทุก 6เดือน โดยนิสสันเป็นบริษัทยานยนต์แห่งแรก
ในประเทศไทยท่ีให้บริการนี้ ส่วนลูกค้ารถใหม่นิสสันทุกคันได้
รับสิทธิ์การบริการฯ นี้ เป็นเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้ว
แต่ระยะใดถึงก่อน)บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินฟรีจาก 
นิสสัน ครอบคลุมถึงบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินไม่จ�ากัด
จ�านวนครัง้ บริการลากและยกรถไปยังศนูย์บริการนิสสนัท่ีใกล้
ท่ีสุดภายในระยะทาง 20 กิโลเมตร และบริการประสานงาน 
อืน่ๆ อาทิ บริการช่วยเหลอืทางการแพทย์ และบริการปลดลอ็ค
รถ และการให้ค�าแนะน�าทางเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบ
ข้อสงสัยในกรณท่ีเกิดรถเสียตลอด 24 ช่ัวโมง 
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 นิโคลา เบอโล  รองประธานสายงานบริการหลังการขาย 
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด กล่าว“นิสสันมุ่ง
มั่นให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดตลอดระยะเวลาท่ีได้
ครอบครองรถยนต์นิสสัน โดยแคมเปญ Care For You: By 
Your Side มาพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน และ
โปรแกรมขยายการรับประกัน เป็นแคมเปญท่ีต่อยอดมาจาก
โครงการ Care for You: Stay Connected, Stay Safe ท่ี
ริเริ่มข้ึนโดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ช่วยเหลอืลกูค้าของเราในช่วงการ
แพร่ระบาดของโควดิ-19” 

 โปรแกรมการขยายรับประกันคุณภาพรถยนต์ Nissan 
Extended Premium Warranty จะช่วยให้ลูกค้า นิสสัน
สามารถขับข่ีด้วยความมัน่ใจและอุน่ใจภายใต้ความคุ้มครองจาก
การรบัประกนัคุณภาพ รถยนต์ ครอบคลมุรุน่ต่าง ๆ  ได้แก่ นิสสนั 
มาร์ช, นสิสนั โน๊ต, นิสสนั อลัเมร่า, นิสสนั นาวาร่า, นิสสนั ซลิฟ่ี,  
นิสสัน เออร์แวน, นิสสัน เทอร์ร่า, นิสสัน เทียน่า และนิสสัน 
เอ็กซ์เทรล โดยจะต้องเป็นรถยนต์ท่ีมีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 
เดือน หรือไม่เกิน 10,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

 โปรแกรมการขยายรับประกันคุณภาพรถยนต์จากนิสสัน 
ออกแบบมาโดยยึดเอาลูกค้าเป็นหัวใจส�าคัญ เพื่อให้ ได้รับการ
บริการหลังการขายท่ีดีท่ีสุด โดยการขยายรับประกัน 1 ปี (หรือ 

25,000 กิโลเมตร) เริ่มต้นเพียง 2,500 บาท ส�าหรับ และการขยาย
รับประกัน 2 ปี (หรือ 50,000 กิโลเมตร) เริ่มต้นเพียง 4,600 บาท 
ส�าหรับ โดยมีแผนความคุ้มครองให้เลือกถึง 3 แบบ ได้แก่ Maxi, 
Best Value และ Economy เลือกได้ตามความต้องการและ 
งบประมาณท่ีเหมาะสม 

นิโคลา เบอโล  
รองประธานสายงานบริการหลังการขาย 
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
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 1. แผนความคุ้มครองแบบ Maxi ครอบคลุมทุกส่วนของรถยนต ์ 
17 รายการ ได้แก่ ระบบส่งก�าลัง, เครื่องยนต์, ระบบปรับอากาศ, ระบบระบาย
ความร้อน, ระบบไฟฟ้า, ระบบไอเสีย, ระบบช่วงล่าง, ระบบเบรก, ระบบความ
ปลอดภัย, ระบบเชื้อเพลิง, ระบบบังคับเล้ียว, กลไกเบาะนั่ง, ระบบไฟฟ้า
อปุกรณ์อ�านวยความสะดวก, ชุดเฟืองท้ายและกลไกขับเคล่ือน, ระบบไฮบริด, 
ระบบควบคุมเสถียรภาพ และคลัทช์ (วงจรไฮโดรลิก) 

 2. แผนความคุ้มครองแบบ Best Value ครอบคลุมใน 9 กลุ่มอะไหล่
หลัก ได้แก่ ระบบส่งก�าลัง, เครื่องยนต์, ระบบปรับอากาศ, ระบบระบาย 
ความร้อน, ระบบไฟฟ้า, ระบบไอเสีย, ระบบช่วงล่าง, ระบบเบรก และระบบ
ความปลอดภัย 

 3. แผนความคุ้มครองแบบ Economy ครอบคลุมใน 2 กลุ่มอะไหล่
หลัก ได้แก่ ระบบส่งก�าลัง เครื่องยนต์  ลูกค้าท่ีสมัครโปรแกรมการขยายรับ
ประกันคุณภาพรถยนต์ จะได้รับบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินตลอด  
24 ช่ัวโมงโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาการขยายรับประกัน โดยโปรแกรม
การขยายรับประกันคุณภาพรถยนต์จากนิสสัน บริหารงานโดย บริษัท 
เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ากัด และรับประกันโดย บริษัท 
อลิอันซ์ อยุธยา เจนเนอรัลประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

 ส�าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ท่ีนิสสัน คอลเซ็นเตอร์  
โทร 02 401 9600 หรือท่ีเว็บไซต์ www.nissan.co.th  
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เมอร์เซเดส-เบนซ์มอบแคมเปญพิเศษ 
“Welcome Back Service Campaign”

แม้จะอยู่ในช่วงเวลาท่ีทุกคนต้องเว้นระยะห่างทางสังคมและเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการมอบบริการสุดพิเศษ เมอร์เซเดส-เบนซ์จึงเสนอแคมเปญ “Welcome Back 
Service Campaign” ส�าหรับรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ท่ีถึงเวลาต้องเข้ารับบริการบ�ารุง
รักษาตามระยะทาง เพื่อดูแลความพร้อมในการใช้รถยนต์ในทุก ๆ  เส้นทางกับข้อเสนอพิเศษ
มากมายเมือ่เข้ารบับริการท่ีศนูย์บริการเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการท่ัวประเทศ ได้แก่ 

- ฟรีน�้ามันเครื่องแท้ MBOil 2 ลิตรเมื่อน�ารถยนต์เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน�้ามันเครื่อง 
- รับบัตรก�านัลน�้ามันเครื่องแท้ MBOil อีก 1 ลิตร(ส�าหรับการใช้บริการคร้ังต่อไป) 

เมื่อนัดหมายเข้ารับบริการผ่านระบบออนไลน์ท่ี www.mercedes-benz.co.th/Online 
AppointmentBooking หรือทางแอปพลิเคชัน Mercedes me Service ท่ีสามารถ
ดาวน์โหลดได้ท้ังทาง App Store และ Google Play

- รับส่วนลด 20% ส�าหรับอะไหล่ในกลุ่มไส้กรอง ได้แก่ ไส้กรองน�้ามันเครื่อง ไส้กรอง
น�้ามันเชื้อเพลิง ไส้กรองอากาศ และไส้กรองอากาศแอร์ ฯลฯ

- รับข้อเสนอแบ่งช�าระ 0% นาน 6 หรือ 10 เดือน เมื่อมียอดค่าใช้จ่ายต้ังแต่  
20,000 บาทขึน้ไป ผ่านบตัรเครดติซิตีเ้มอรเ์ซเดส พรอ้มรับเครดติเงินคนืสงูสุด 3,000 บาท

 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีศูนย์บริการเมอร์เซเดส-เบนซ ์
อย่างเป ็นทางการท่ัวประเทศ โดยแคมเปญพิเศษนี้เริ่มต้ังแต่ 1 กันยายนจนถึง  
30 พฤศจิกายนนี้  
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ฟอร์ดจัดแคมเปญแห่งปีกำรันตี
เครื่อง-เกียร์10 ปี 150,000 กม.

ฟอร์ด ประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญสุดแรงแห่งปี “การรับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งก�าลัง
นาน 10 ปี หรือ 150,000 กม.” แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ส�าหรับลูกค้าท่ีจองและออกรถฟอร์ด  
เอเวอเรสต์ ฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์ และ ฟอร์ด เรนเจอร์ เฉพาะเครื่องยนต์ 2.0 ลิตร ต้ังแต่วันท่ี 
1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 นอกจากนี้ ฟอร์ดยังจัดแคมเปญส่งเสริมการขายพิเศษ  
Referral Campaign ส�าหรับลูกค้าปัจจุบันท่ีใช้ ฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์ ท่ีแนะน�าเพื่อนมาจอง

และออกรถฟอร์ดเรนเจอร์ แร็พเตอร์ ต้ังแต่วันท่ี  
1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กนัยายน 2563 สามารถ
เลือกรับโปรแกรมขยายเวลารับประกันเครื่องยนต์และ
ระบบส่งก�าลังจากท่ีมอียู่เดิมเป็น 10 ปี หรือ 150,000 
กม. หรือ เลอืกรับบตัรก�านลัเพ่ือเข้ารบับริการจากฟอร์ด 
มลูค่า 15,000 บาท อย่างใดอย่างหนึ่ง

 “ฟอร์ดตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนา
อย่างไม่หยุดย้ังเพื่อยกระดับการบริการลูกค้า เรา
พร้อมมอบประสบการณ์ท่ีดีเย่ียม ในการเป็นเจ้าของ
รถฟอร์ด โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าใช้รถยนต์ฟอร์ดด้วย
ความมั่นใจ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด นับเป็นครั้ง
แรกท่ีฟอร์ดได้มอบการรบัประกนัเครื่องยนต์และระบบ
ส่งก�าลัง ยาวนานถึง 10 ปีจากโรงงาน ให้แก่ลูกค้าท่ี
ซื้อรถใหม่ สะท้อนถึงความมั่นใจในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเราจ�าหน่าย พร้อมท้ังสร้างความอุ่นใจ 
ให้แก่ลูกค้าในระยะยาว” นายวิชิต ว่องวัฒนาการ 
กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าว

นายวิชิต ว่องวัฒนาการ 
กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย
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 การรบัประกันในแคมเปญส่งเสริมการขายนี้ จะขยายระยะเวลา
รับประกันคุณภาพอะไหล่ในกลุ่มเครื่องยนต์และระบบส่งก�าลังเป็น 
10 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน โดยจะ
ครอบคลุมช้ินส่วนต่างๆ ภายใต้ กลุ่มเครื่องยนต์ กลุ่มส่งก�าลัง และ 
กลุ่มเพลาขับ รวม 157 กลุ่มอะไหล่ ตามรายละเอียดท่ีก�าหนดใน
เงื่อนไข ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ท่ีเว็บไซต์ www.ford.co.th/
owner/DrivelineCareProgram/ 

 นอกจากนี้ ฟอร์ดยังมีอีกหนึ่งแคมเปญส่งเสริมการขายสุด
พิเศษ เพื่อนแนะน�าเพื่อน (Referral Campaign) ส�าหรับลูกค้า
ปัจจุบันท่ีใช้รถ ฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์ โดยลูกค้าจะได้รับ SMS 
จากฟอร์ด เพื่อให้กดรับแสดงความสนใจ หรือติดต่อฟอร์ด คอล
เซน็เตอร์ หมายเลข 1383 เพือ่แจ้งความจ�านงในการเข้าร่วมโปรแกรม 
ส�าหรับลูกค้าปัจจุบัน ฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์ ท่ีแนะน�าให้เพื่อนมา
จองและออกรถฟอร์ดเรนเจอร์ แร็พเตอร์ ในแคมเปญส่งเสริมการขาย 

Referral Campaign ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 
กันยายน 2563 สามารถเลือกรับโปรแกรมขยายเวลารับประกัน
เครื่องยนต์และระบบส่งก�าลงัจากท่ีมอียู่เดิม เป็น 10 ปี หรือ 150,000 
กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน นับจากวันท่ีเริ่มการรับประกันคุณภาพ
ของรถยนต์ หรือเลอืกรับบตัรก�านลัเพือ่เข้ารบับริการจากฟอร์ด มลูค่า 
15,000 บาท โดยสามารถเลือกรับได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 
ส่วนเพื่อนลูกค้าท่ีซื้อรถฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์ คันใหม่ ใน
แคมเปญนี้ จะได้รับบัตรน�้ามันมูลค่า 5,000 บาท เพิ่มเติม 
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ฟอร์ดพร้อมมอบข้อเสนอสดุพิเศษภายใต้แคมเปญนี้ท่ีผู้จ�าหน่ายฟอร์ดท่ัวประเทศ ดังนี้  
 • ฟอร์ด เอเวอเรสต์ ทุกรุ่น : อัตราดอกเบี้ย 0 % ดาวน์ 30% ผ่อนนาน 48 เดือน 

พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง และ โปรแกรมรับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งก�าลัง 10 ปี 
หรือ 150,000 กม. 

 • ฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์ : ฟรีประกันภัยช้ันหนึ่ง Ford Ensure และ โปรแกรม
รับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งก�าลัง 10 ปี หรือ 150,000 กม.

 • ฟอร์ด เรนเจอร์ รุ่น ไวลด์แทรค : อัตราดอกเบี้ย 0% ดาวน์ 30% ผ่อนนาน  
48 เดือน ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง และ โปรแกรมรับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งก�าลัง  
10 ปี หรือ 150,000 กม. 

 • ฟอร์ด เรนเจอร์ รุ่น ลิมิเต็ด : อัตราดอกเบี้ย 0.99% ดาวน์ 25% ผ่อนนาน  
48 เดือน ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง และ โปรแกรมรับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งก�าลัง  
10 ปี หรือ 150,000 กม.1

 นอกจากนี้ ลูกค้ายังจะได้รับ ฟรีค่าแรงเช็คระยะจ�านวน 5 ครั้ง ภายในระยะ  
60 เดือน หรือ 75,000 กิโลเมตร และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ช่ัวโมง ตลอด 3 ป ี
ด้วยการดูแลสุดพิเศษในระยะยาวนี้ ฟอร์ดการันตีความใส่ใจ พร้อมมอบความอุ่นใจสุงสุด
ให้กับลูกค้า ในทุกการขับข่ี ให้ลูกค้าสบายใจได้ว่ารถยนต์ฟอร์ดของลูกค้าพร้อมท่ีจะเดิน
ทางไปทุกท่ี และฟอร์ดพร้อมจะดูแลเคียงข้างลูกค้าไปตลอดการใช้งาน

 ผู้สนใจสามารถดูโดยลูกค้าสามารถดูรายละเอียดของแคมเปญและเงื่อนไขการรับ
ประกันท้ังหมดได้ท่ี www.ford.co.th/Ford-DrivelineCare และสอบถามข้อมูลเพิ่ม
เติมได้ท่ี ฟอร์ด คอลเซ็นเตอร์ หมายเลข 1383    
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มำสด้ำทุ่ม 50 ล้ำน เปิดโชว์รูมแห่งใหม่ 
สำขำวังน้อย อยุธยำ 

 มาสด้า เซลส์ ประเทศไทย จับมือ ออโต้ แกลเลอรี่ กรุ๊ป  
เดินหน้าขยายการลงทุนบกุเจาะตลาดเขตเศรษฐกจิและอตุสาหกรรม
หลัก ทุ่มงบประมาณกว่า 50 ล้านบาท เปิดโชว์รูมและศูนย์บริการ
มาตรฐานแห่งใหม่ ภายใต้ชื่อ “มาสด้า ออโต้ แกลเลอรี่ เน็กซ์ ทู” 
สาขาวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งต้ังอยู่บนเส้นทางสายหลัก

บนถนนพหลโยธินขาข้ึนไปภาคเหนือและอีสาน รายล้อมไปด้วยนิคม
อุตสาหกรรมและชุมชนขนาดใหญ่ พร้อมให้การบริการครอบคลุมท้ัง
ลูกค้าในพื้นท่ีและอ�าเภอใกล้เคียง มุ่งมั่นเอาใจใส่ดูแลลูกค้ามาสด้า
ไปตลอดการใช้งาน
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 มร.อัตสึชิ ยาซูโมโต้ รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท มาสด้า 
เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด กล่าวว่า ด้วยปริมาณลูกค้าท่ีเพิ่มข้ึนอยู่
ตลอดเวลา ประกอบกับความต้องการรถยนต์ใหม่ท่ีเพิ่มสูงข้ึน และ
เพื่อรองรับกับโมเดลใหม่ท่ีก�าลังจะเข้ามาท�าตลาดในประเทศไทย  
มาสด้าจึงเร่งมือเพื่อขยายศูนย์บริการให้ครอบคลุมในทุกจังหวัด รวม
ท้ังตามอ�าเภอหลักท่ีมีศักยภาพ วันนี้เราได้พันธมิตรท่ีแข็งแกร่งอย่าง 
ออโต้ แกลเลอรี่ กรุ๊ป เข้ามาเติมเต็มในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุด  
ซึ่งผมต้องขอแสดงความยินดีกับการเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการ  

“มาสด้า ออโต้ แกลเลอรี่ เน็กซ์ ทู” สาขาวังน้อย ซึ่งเป็นโชว์รูมแห่ง
ท่ี 4 ของกลุ่มฯ ซึ่งตลอดเวลาท่ีผ่านมา มาสด้าได้ท�าการยกระดับ
โชว์รูมใหม่ให้ทันสมัยสอดคล้องกับภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และกลุ่ม
ลูกค้าคนรุ่นใหม่ เพื่อถ่ายทอดความเป็นแบรนด์มาสด้าท่ีแข็งแกร่ง 
ควบคู่ไปกับการยกระดับการให้บริการท่ีตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่าโชว์รูมมาสด้าในปัจจุบันจะ
มีความโดดเด่นทันสมัย พร้อมสรรพไปด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวก
ตามมาตรฐานเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างเต็มก�าลัง
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 “นอกเหนือจากการบริการลูกค้าให้ดีท่ีสุดแล้ว ความ 
ร่วมมือร่วมใจของผู้จ�าหน่ายเป็นสิ่งท่ีเราให้ความส�าคัญไม่ 
ย่ิงหย่อนไปกว่าสิ่งอื่นใด ผมขอขอบคุณออโต้ แกลเลอรี่ กรุ๊ป 
ท่ีเชื่อมั่นในแบรนด์มาสด้าและผมมั่นใจว่าด้วยประสบการณ์ 
ความช�านาญและความมุ่งมั่นของนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ไฟแรง
ของออโต้ แกลเลอรี่ กรุป๊ จะสามารถให้การดูแลและตอบสนอง 
ต่อความต้องการของลูกค้าในเขตอ�าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และพื้นท่ีใกล้เคียงได้อย่างดีเย่ียม”  
มร.อัตสึชิ ยาซูโมโต้ กล่าวเพิ่มเติม 

 นายสมศักด์ิ โพธิ์ใบกุล ประธานกรรมการผู้จัดการ กลุ่ม 
บรษิทั มาสด้า ออโต้ แกลเลอรี่ จ�ากัด กล่าวว่า ออโต้ แกลเลอรี่  
กรุ๊ป เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีด�าเนินกิจการอยู่ในแวดวงยานยนต์และ
ได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการกับมาสด้ามา
ต้ังแต่ปี 2555 โดยเริ่มจาก มาสด้า ออโต้ แกลเลอรี่ สาขาบาง
คูวัด จังหวัดปทุมธานี ตามมาด้วย มาสด้า ออโต้ แกลเลอรี่ 
เบสท์สไมล์ สาขาร่มเกล้า ตามด้วย มาสด้า ออโต้ แกลเลอรี่ 
เนก็ซ์ สาขาสระบุรี และล่าสดุ มาสด้า ออโต้ แกลเลอรี่ เนก็ซ์ ทู  
สาขาวังน้อย แห่งน้ี ด้วยงบลงทุนกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งเป็น
โชว์รมูและศนูย์บริการมาตรฐานแบบครบวงจร ท้ังการให้บริการ
ในส่วนงานขาย งานบริการหลังการขาย และงานฝ่ายอะไหล่
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 “แม้ว่าอ�าเภอวังน้อยจะเป็นอ�าเภอขนาดเล็ก แต่ก็
ถือว่าเป็นท�าเลศักยภาพและเป็นเส้นทางการสัญจรสาย
หลักของประชาชนท่ีจะเดินทางไปยังภาคเหนือและภาค
อีสาน แวดล้อมไปด้วยนิคมอุตสาหกรรมและย่านชุมชนท่ี
มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ดังนั้นการเปิดโชว์รูมและ
ศูนย์บริการมาตรฐานบนท�าเลแห่งนี้ จึงถือว่ามีความส�าคัญ
ย่ิงท่ีจะช่วยขยายการเข้าถึงของลูกค้าให้ครอบคลุม สร้าง
ความอุ่นใจ และประสบการณ์ท่ีดีให้กับลูกค้าท่ีใช้รถยนต์
มาสด้าในเขตพื้นท่ีและจังหวัดใกล้เคียงได้ดีย่ิงข้ึน” นาย
สมศักด์ิ กล่าวเพิ่มเติม

 โชว์รูมแห่งใหม่ มาสด้า ออโต้ แกลเลอรี่ เน็กซ์ ทู 
สาขาวังน้อย ต้ังอยู่บนถนนพหลโยธิน 77/7 ต�าบลล�าไทร 
อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร 035-355-
777 ซึ่งเป็นโชว์รูมท่ีได้ถูกออกแบบให้มีความโดดเด่น พรั่ง
พร้อมทีมช่างเทคนิคผู้ช�านาญการและเพียบพร้อมด้วย
อุปกรณ์ทันสมัยตามมาตรฐานมาสด้า ท่ีสามารถอ�านวย
ความสะดวกและรองรับความต้องการในการซ่อมบ�ารุงของ
ลูกค้าได้อย่างครบครัน   
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มิตซูบิชิ เปิดบริกำรออนไลน์
แอปพลิเคชัน M-Drive

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด เปิดตัว
บริการจองรถยนต์ มิตซูบิชิ รูปแบบใหม่แบบออนไลน์
บนแอปพลเิคชนั M-Drive เป็นครัง้แรก โดยผู้ท่ีสนใจ
สามารถจองรถรุ่นยอดนิยม ได้แก่ มิตซูบิชิ ปาเจโร 
สปอร์ต อีลีท เอดิชั่น ใหม่ และ มิตซูบิชิ ไทรทัน  
แอทลีท ใหม่ ผ่านแอปพลิเคชัน ได้ทุกท่ีทุกเวลา 
สะดวกย่ิงข้ึนด้วยการทราบผลการขออนุมัติวงเงินกู้
เบ้ืองต้น โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อโชว์รูมและ
สถาบันการเงินด้วยตัวเอง พิเศษส�าหรับผู ้ ท่ีจอง
รถยนต์รุ่นดงักล่าวผ่านแอปพลิเคชัน M-Drive รับฟรี 
บัตรเติมน�้ามันมูลค่า 10,000 บาท ส�าหรับผู้ท่ีสนใจ
สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน M-Drive ได้ท่ี  
Apple App Store และ Google Playท้ังนี้ 
แอปพลิเคชัน M-Drive เปิดตัวครั้งแรกในปี 2561 
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ท่ีสนใจรถยนต์มิตซูบิ
ชิและเพื่อรับทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่านบริการต่างๆ 
อาทิ โชว์รูมเสมือนจริง ออนไลน์แคตตาล็อก รวมถึง
โปรโมช่ันและข้อเสนอพิเศษต่างๆ 
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 พร้อมกันนี้ แอปพลิเคชัน M-Drive ยังช่วยอ�านวยความ
สะดวกแก่ลูกค้าในการดูแลรถมิตซูบิชิ ผ่านการเชื่อมต่อกับสมาร์ท
โฟน เพ่ือการตรวจสอบสถานะการให้บริการและข้อมูลต่างๆ

แอปพลิเคชัน M-Drive ยังสามารถท�าการแจ้งเตือนลูกค้าเมื่อ
รถยนต์ถึงก�าหนดการตรวจเช็คระยะ โดยลูกค้าสามารถท�าการ 
นัดหมายเพื่อเข้ารับการบริการ และทราบประมาณการค่าใช้จ่ายล่วง
หน้า อกีท้ังยังสามารถติดต่อกับ มติซบูชิิ คอลเซน็เตอร์ เพือ่ สอบถาม
ข้อมูล แจ้งข้อเสนอแนะ และขอความช่วยเหลือต่างๆ ได้อีกด้วย 

 พิเศษส�าหรับการให้บริการรูปแบบใหม่นี้ จ�ากัด
เฉพาะลูกค้า 200 ท่านแรกท่ีจองรถยนต์รุ่นดังกล่าวผ่าน
แอปพลิเคชัน M-Drive ต้ังแต่วันท่ี 21 สิงหาคม ถึง 30 
กันยายน 2563 และและรับรถภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 
2563 รับเพิ่มฟรี บัตรเติมน�้ามันมูลค่า 10,000 บาท(3) 
สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากโปรโมช่ันส�าหรับ มิตซูบิชิ ปาเจโร 
สปอร์ต อีลีท เอดิชั่น ใหม่ และ มิตซูบิชิ ไทรทัน แอทลีท 
ใหม่ พิเศษย่ิงข้ึนเมื่อเลือกท�าสัญญาเช่าซื้อกับ ธนาคาร 
กรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) รับฟร ี บัตรของขวัญ
มูลค่า 2,000 บาท และส�าหรับลูกค้าท่ีเลือกท�าสัญญา
เช่าซื้อกับ ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จ�ากัด (มหาชน) 
รับเพิ่ม ดอกเบ้ียพิเศษ 0% นาน 6 เดือน

 ส�าหรับลูกค้าท่ีสนใจสามารถตรวจสอบข้อมูล 
เพ่ิมเติมได้ท่ี www.mitsubishi-motors.co.th หรือ 
มติซบูชิ ิคอลเซน็เตอร์ หมายเลขโทรศพัท์ 02-079-9500 
เปิดให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง 

ลิ้งค์ส�าหรับดาว์นโหลด
Google Play Store: https://bit.ly/2t8N7bp 
Apple App Store: https://apple.co/2JTzbMP   
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EDIT BY : กองบรรณาธิการ

อัพเกรดความเร้าใจใส่ความสปอร์ตใหม่

MAX EDITION 

newcomer local

SWIFT GL
	 ในช่วงท่ีผ่านมาซูซูกิมีการแนะน�ารถยนต์รุ ่นใหม ่

ออกสูต่ลาดหลายรุน่	แต่	SUZUKI	SWIFT	ยงัคงเป็นรถยนต์
สปอร์ตแฮทช์แบ็กอีโคคาร์	 ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดใน
กลุ่มผู้บริโภคท่ีชืน่ชอบไลฟ์สไตล์อันแตกต่างไม่ซ�า้ใคร	ด้วย
ความโดดเด่นท้ังรูปลักษณ์ภายนอกและสมรรถนะในการ
ขับข่ีท่ีดีภายนอกดีไซน์เป็นเอกลกัษณ์มคีวามสปอร์ตและดู
ปราดเปรียวภายในห้องโดยสารมาพร้อมอุปกรณ์อ�านวย
ความสะดวกมากมาย	มาตรวดัสไตล์สปอร์ต	พร้อมจอแสดง
ข้อมลูขับข่ีแบบ	LCD	รวมถึงพวงมาลยัทรงรปูตัว	D	เพือ่เพิ่ม
พ้ืนท่ีวางเท้าระหว่างเบาะและพวงมาลัย	
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	 ท้ังยังเหนือช้ันกว่าใคร	ด้วยแพลตฟอร์ม	HEARTECT	
เทคโนโลยีเฉพาะของซซูกูท่ีิถูกพฒันาข้ึนมาเพือ่ช่วยเสริม
ให้รถมีน�้าหนักน้อยลงแต่คงความแข็งแกร่งและประหยัด
น�า้มนัมากข้ึน	รวมถึงโครงสร้างตัวถังแบบ	TECT	พร้อมระบบ
กนัการสัน่สะเทือน	ระบบ	TCS	ช่วยในการควบคุมรถขณะ
ขับข่ีบนถนนลืน่หรือในทางโค้ง	พร้อมระบบเบรก	ABS	และ	
EBD	ระบบควบคุมเสถียรภาพตัวรถ	ESP	ระบบช่วยออกตัว
บนทางลาดชันและยังเหมาะกับการขับในเมืองด้วยระบบ	
IDLING	STOP	ท่ีช่วยลดการสิ้นเปลอืงน�า้มนัขณะรถหยุด
นิ่ง	 ขับข่ีอย่างมั่นใจในทุกเส้นทางด้วยระบบ	Hill	 Hold	
Control		ช่วยออกตัวบนทางลาดชนั	และปลอดภยัมากข้ึน
ด้วยถุงลมนิรภัย	SRS	คู่หน้า	
	 ตอบสนองทุกการขับข่ีด้วย	เครื่องยนต์รหสั	K12M	

แบบเบนซนิ	4	สบู	ขนาด	1.2	ลิตร	หวัฉดีคู่หรอื	DUALJET	
ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ให้
สมบรูณ์ย่ิงข้ึน	จงึประหยัดน�า้มนักว่าเดิม		ด้วยก�าลังสงูสดุ	
83	แรงม้า	ท่ี	6,000	รอบต่อนาที	แรงบิดสงูสดุ	108	นิวตัน
เมตร	 ท่ี	 4,400	 รอบต่อนาที	 เกียร์อตัโนมติั	CVT	พร้อม
รองรบัน�า้มนัเชือ้เพลิงประเภท	E20	ประหยดัเช้ือเพลงิโดย
เฉล่ียกว่า	23	กิโลเมตร/ลิตร

newcomer local
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newcomer local

	 SUZUKI	SWIFT	GL	MAX	EDITION	ตกแต่งด้วยชดุแต่งดีไซน์
ใหม่	 กับชุดสเกิร์ตรอบคันพร้อมด้วยสปอยเลอร์หลังเติมเต็มความ
สปอร์ตให้มากข้ึนไปอีกข้ัน	เสาอากาศครีบฉลาม	ซุ้มล้อสดี�า	ตกแต่งท่อ
ไอเสยีคู่เสริมความดุดันเร้าใจ	บ่งบอกถึงความพเิศษและเป็นเอกลกัษณ์
ด้วย	ชุดสติกเกอร์	Max	Edition	อวดโฉมอย่างเป็นทางการให้ลูกค้าท่ี
ช่ืนชอบในความโดดเด่นและแตกต่างไม่ซ�า้ใคร	ภายในงาน	Big	Motor	
Sale	2020	ท่ีจดัข้ึนในวนัท่ี	21-30	สงิหาคม	2563	ท่ีผ่านมา	ณ	ศูนย์
การแสดงสนิค้า	ไบเทคบางนา	

newcomer local
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newcomer local

	 SUZUKI	SWIFT	GL	MAX	EDITION	มใีห้เลอืกท้ังหมด	6	ส	ีได้แก่	สีแดง	Ablaze	Red	
Pearl,	สเีทาอ่อน	Star	Silver	Metallic,	Mineral	สเีทาเข้ม	Gray	Metallic,	สดี�า	Super	Black	
Pearl	สนี�า้เงิน	Speedy	Blue	Metallic	จ�าหน่ายในราคาเพยีง	541,000	บาท	และ	สีขาว	Pure	
White	Pearl	จ�าหน่ายในราคาเพยีง	546,000	บาท			
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newcomer local

เทคโนโลยีอี-พาวเวอร์ ใหม่

NISSAN
นิสสนั	คิกส์	อ-ีพาวเวอร์	(e-POWER)	รถยนต์คอมแพค็	เอสยวูี	มอบ

ประสบการณ์การขับข่ีและสมรรถนะเช่นเดียวกบัรถยนต์ไฟฟ้า	 เปิดตวั
คร้ังแรกในประเทศไทยวนันี	้และเป็นการเปิดตัวครัง้แรกของภมูภิาคและ
คร้ังแรกของโลก	ส�าหรบั	นิสสนั	นิสสนั	คิกส์	ใหม่	มาพร้อมเทคโนโลยี	
อี-พาวเวอร์	 ท่ีได้ปฏวิติัระบบขับเคล่ือนด้วยพลังงานไฟฟ้า	หลังจากท่ีได้
ท�าตลาดในประเทศญีปุ่น่เป็นแห่งแรก	นิสสนั	 คกิส์	 ใหม่	 นี้จะผลติใน
ประเทศไทย	เพือ่ลูกค้ากลุ่มเออเบนิ	ไลฟ์สไตล์

KICKS

EDIT BY : กองบรรณาธิการ
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newcomer local

	 เทคโนโลยี	อ-ีพาวเวอร์	ของนิสสนัจะมอบประสบการณ์การขับข่ี
ด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ	 รถยนต์จะขับเคลื่อนด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้าเพยีงอย่างเดียวเท่านัน้	โดยเครื่องยนต์สนัดาปภายในจะ
ท�าหน้าท่ีเพยีงผลติกระแสไฟฟ้าให้กับระบบ	ท้ังนี้เทคโนโลยี	อี-พาวเวอร์	
ประกอบไปด้วย	 เครื่องยนต์เบนซนิ	 เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	 (generator)	
อนิเวอร์เตอร์	(Inverter)	มอเตอร์ไฟฟ้า	(electic	motor)	และแบตเตอรี่
ลเิธียมไอออน	(Lithium-ion	battery)
	 เอกลักษณ์ของเทคโนโลยี	 อี-พาวเวอร์	 คือ	 เม่ือต้องการเร่ง

ความเร็วเพิ่มข้ึนหรือขับข้ึนท่ีสงูชนั	มอเตอร์ไฟฟ้าจะได้รบัพลงังานไฟฟ้า
จากท้ังแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์เพื่อเพิ่มพละก�าลัง	 ในขณะชะลอ
ความเร็ว	 เครื่องยนต์จะหยุดท�างานและฟื้นฟูพลังงานด้วยการชาร์จ
พลงังานไฟฟ้ากลบัสูแ่บตเตอรี่	 จนกระทัง่รถหยุดนิ่ง	 ท�าให้ไม่มกีารสิ้น
เปลอืงพลงังานจากการลดความเร็ว

อ-ีพาวเวอร์ ความอจัริยะท่ีมาพร้อมความปลอดภยั เพือ่การขับข่ีในเมอืง
	 เทคโนโลยี	 อ-ีพาวเวอร์	 ในนิสสนั	 คกิส์	 ใหม่	 ประกอบไปด้วย	

มอเตอร์ไฟฟ้า	EM57	เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	(generator)	และอปุกรณ์

แปลงกระแสไฟฟ้า	 (Inverter)	 ทีผลิตกระแสไฟฟ้าจากเครื่องยนต์
สนัดาปภายในขนาด	1.2	ลติร	12	วาล์ว	3	สูบ	แถวเรียงแบบ	DOHC	
(Double	Overhead	Camshaft)	ระบบอ-ีพาวเวอร์	ให้พละก�าลงัสงูสดุ	
95	กโิลวตัต์	(129	พเีอส)	มแีรงบดิสงูสดุ	260	นิวตันเมตร	(Nm)	และ
ใช้แบตเตอร่ีลเิธียมไอออนขนาด	1.57	กโิลวตัต์-ช่ัวโมง	(kWh)	ท่ีม	ี4	
โมดูล	เทคโนโลยีนี้ท�าให้นิสสนั	คกิส์	อ-ีพาวเวอร์	ใหม่	มอบอตัราเร่งท่ีราบ
รื่น	ให้การขับข่ีท่ีเงียบ	มกีารใช้น�า้มนัเช้ือเพลิงอย่างมปีระสทิธิภาพ	และ
มอบประสบการณ์การขับข่ีเช่นเดียวกบัรถยนต์ไฟฟ้า
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	 นิสสนั	คิกส์	อ-ีพาวเวอร์	ใหม่	ยงัเพ่ิมประสบการณ์
การขับข่ีด้วยเทคโนโลยีคันเร่งอจัฉริยะ	 วนั-เพดัล	 (One-
Pedal)	ช่วยให้ผู้ขับข่ี	เร่ง	ชะลอความเร็ว	และเบรกจนรถ
หยุดนิ่งได้ด้วยคันเร่งเพยีงอย่างเดียว	 การใช้คันเร่งเดียว
ช่วยให้	การรกัษาระยะห่างระหว่างรถยนต์คันหน้า	การชะลอ
ความเร็ว	และการหยดุเมือ่ลงเขาหรือหยุดเมือ่เจอสญัญาณ
ไฟจราจร	สะดวกสบายและง่ายย่ิงข้ึน
	 นิสสนั	คิกส์	อ-ีพาวเวอร์	มาพร้อมกบัการขับข่ี	4	รปูแบบ	 

คือ	แบบปกติ	(Normal	Mode)	แบบเอส	หรือสมาร์ทโหมด	
(Smart	Mode)	 แบบอีโค	 (Eco	Mode)	 และ	 แบบอีวี	 
(EV	Mode)	ซึง่การขับข่ีในแบบปกติจะให้อตัราเร่งความเร็ว	
และการหยุดรถท่ีดีเย่ียม	 (โดยการปล่อยเท้าออกจาก 
คันเร่ง)	เทียบเท่ากับการหยุดของรถท่ีใช้เครื่องยนต์สนัดาป
ภายในท่ัวๆ	 ไป	 ในแบบเอส	หรือสมาร์ทโหมด	 รถจะเพ่ิม
ประสทิธิภาพการเร่งความเร็วและการหยุดรถได้ดีมากย่ิงข้ึน	
ในแบบอโีค	(Eco)	รถจะปรบัการขับเคล่ือนเพือ่การประหยัด
น�า้มนั	โดยเน้นใช้พลังงานอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ	ลดการ
ใช้พลงังานท่ีสิ้นเปลอืง	นอกจากนี้ยังมกีารขับข่ีด้วยอวี	ี(EV)	
ท่ีปรับเปลี่ยนให้รถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าท่ีเหลือ 
ภายในแบตเตอรี	 โดยเครื่องยนต์จะไม่ท�างานจนกระท่ัง 
แบตเตอรีอยู่ในระดับต�า่	สัมผัสถึงความเงียบและอกีข้ันของ
ความประหยัด
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	 นอกจากนี้	 นิสสัน	 คิกส์	 อี-พาวเวอร์	 ใหม่	 ยังมาพร้อม	 
14	เทคโนโลยีจาก	นิสสนั	อนิเทลลเิจนท์	โมบลิตีิ	(NissanIntelligent	
Mobility)	ท่ีดีท่ีสดุ	อาท	ิเทคโนโลยคีวบคุมความเร็วอตัโนมติัอจัฉริยะ	
(Intelligent	Cruise	Control)	เทคโนโลยช่ีวยเตือนก่อนการชนด้าน
หน้าอจัฉริยะ	(Intelligent	Forward	Collision	Warning)	เทคโนโลยี
เบรกฉกุเฉินอจัฉริยะ	(Intelligent	Emergency	Braking)	เทคโนโลยี
เตือนจดุอบัสายตา	(Blind	Spot	Warning	system)	เทคโนโลยเีตือน
รถในทางสวนขณะถอยรถ	(Rear	Cross	Traffic	Alert)	เทคโนโลยี
กล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง	 (Intelligent	 Around	 View	
Monitor)	พร้อมด้วยเทคโนโลยีตรวจจบัและส่งสญัญาณเตือนวตัถุและ
บคุคลท่ีเคลือ่นไหวจากกล้องรอบคัน	(Moving	Object	Detection)	
และเทคโนโลยีกระจกมองหลังอัจฉริยะ	 (Intelligent	 Rear	 View	 
Mirror)	เป็นต้น
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	 ขณะท่ีคุณสมบติัด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบายใน
การขับข่ี	เป็นอกีหนึ่งจดุเด่นของนิสสนั	คกิส์	ใหม่	ประกอบไปด้วยระบบ
เบรกป้องกันล้อลอ็ค	(Anti-lock	Braking	System)	ระบบกระจายแรง
เบรก	(Electronic	Brake	Force	Distribution	System)	และระบบ
เสริมแรงเบรก	 (Brake	Assist)	 เป็นระบบมาตรฐานในรถยนต์ทุกรุน่	
รวมไปถึงถุงลมนิรภยั	SRS	6	จดุ

การออกแบบ และ การเช่ือมต่อ 
	 นิสสนั	 คิกส์	 อี-พาวเวอร์	 ใหม่	มกีารออกแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์	

ผสมผสานเส้นสายของอารมณ์เข้ากับการใช้งานจริงได้อย่างลงตัว	 
มาพร้อมการออกแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของนิสสนั	ด้วยรูปแบบท่ี
โดดเด่นทันสมยั	อาท	ิกระจงัหน้าแบบ	V-Motion	ไฟหน้า	และไฟท้าย
แบบบมูเมอแรง	หลังคาแบบลอยตัว	(floating	roof)	พร้อมท่ีบงัแดด	
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(wrap-around	visor)	จากกระจกหน้าไปถงึกระจกข้าง	เสาหลังคาท้าย
ถูกซ่อนพรางสายตาด้วยสดี�าท่ีผสมผสานเข้ากบักระจกประตูท้าย	 ใน
ขณะท่ีหลังคาแบบลอยตัวท่ีถูกขยายออก	 ท�าให้ดูโดดเด่นสะดุดทุก
สายตา	
	 นอกจากนี้	การออกแบบภายนอกท่ีโดดเด่นอืน่ๆ	ได้แก่	ไฟหน้า

แบบ	 LED	พร้อมไฟเลี้ยวแบบบูมเมอแรง	 LED	 Signature	 Light	 

ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน	 (DRL)	 แบบ	 LED	 ไฟหน้า	 พร้อมระบบ	 
Follow-me-home	ไฟท้ายแบบ	LED	ภายนอกได้รับการออกแบบใหม่
ให้ปราดเปรียวกว้างและยาวข้ึน	ภายใต้ปรัชญาในการสร้างสรรค์รถยนต์
แบบ	“รปูทรงเรขาคณิตท่ีสือ่ถึงอารมณ์	หรือ	Emotional	Geometry”	
ของนิสสนั	ท่ีเพ่ิมพ้ืนท่ีใช้สอยภายในท่ีกว้างขวางของนิสสนั	คกิส์	ใหม่	
อี-พาวเวอร์	อีกด้วย
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	 ภายในของนิสสนั	คกิส์	อ-ีพาวเวอร์	ใหม่	ได้รบัการออกแบบข้ึน
เพือ่รองรบัแผงหน้าปัดดีไซน์ใหม่	 หน้าจออนิโฟเทนเมนท์	 (infotain-
ment)	พวงมาลยั	และเบาะทีน่ัง่	 ได้อย่างลงตวั	 ห้องโดยสารทีม่สีไตล์	
ได้รบัการออกแบบและการปรบัแต่งอย่างประณีต	 รวมถึงการออกแบบ
แผงหน้าปัดด้วยลายเส้นของแนวปีกเครื่องร่อนหรือ	Gliding	Wing	ที่
เรียบง่ายและทันสมยั	โดดเด่นด้วยจอสีแสดงผลบนหน้าปัดขนาด	7	น้ิว	
ติดต้ังอยู่ภายในพร้อมระบบอนิโฟเทนเมนต์เต็มรปูแบบ
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		 นิสสัน	 คิกส์	 อี-พาวเวอร์	 ใหม่	 ยังน�าเสนอลวดลาย
ภายในแบบ			ทูโทน	สดี�าและสส้ีม	ซ่ึงมเีฉพาะในรุน่	VL	เท่านัน้
	 ด้านการเช่ือมต่ออจัฉริยะ	(Intelligent	Integration)	

จดัการผ่านระบบข้อมลูและความบนัเทิง	Nissan	Connect	
ระบบอนิโฟเทนเมนท์	มาพร้อมหน้าจอสีระบบสมัผัสแบบ	AIVI	
ขนาด	 8	 นิ้ว	 เพิ่มความทนัสมัยด้วยการเชือ่มต่อสาระและ
ความบันเทิง	 ระบบน�าทาง	 และความปลอดภัย	 ภายใต้
แพลตฟอร์มเดียว	โดยผ่านการเช่ือมต่อสมาร์ทโฟนด้วย	Ap-
ple	CarPlay	(ส�าหรบัระบบปฏบัิติการ	iOS)	นอกจากนี้
Nissan	Connect	 ยงัแสดงให้เหน็ถึงการบูรณาการของ

เทคโนโลยีแบบอัจฉริยะ	 ซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักของนิสสัน	
อนิเทลลเิจนท์	โมบลิตีิ
	 นิสสนั	คิกส์	อ-ีพาวเวอร์	ใหม่	มาพร้อม	6	สภีายนอก

ให้ลกูค้าเลอืก	ได้แก่	สดี�า	แบลค็	สตาร์	(Black	Star)	สขีาว	
สตอร์ม	ไวท์	(Storm	White)	สแีดง	เรเดียนท์	เรด	(Radiant	
Red)	สเีทา	กนั	เมทาลคิ	(Gun	Metallic)สเีงนิ	บริลเลยีนท์	
ซลิเวอร์	(Brilliant	Silver)	และสส้ีม	โมนาร์ช	(Monarch	
Orange)	นอกจากนี้ยังน�าเสนอส	ี		ทโูทนท่ีเป็นทางเลอืกใหม่
ให้แก่ลกูค้า	 มอบความรูส้กึหรหูรามากข้ึน	 ด้วยหลงัคาแบบ
ลอยตัวสดี�า	โดดเด่นสะกดทกุสายตา	ซึง่มใีห้เลอืกเฉพาะใน
รุน่	VL	ส�าหรบั	4	สภีายนอก	สส้ีม	โมนาร์ช	สแีดง	เรเดยีนท์	
เรด	สเีทา	กนั	เมทาลคิ	และสขีาว	สตอร์ม	ไวท์
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นิสสนั	คิกส์	อ-ีพาวเวอร์	ใหม่	ม	ีสีรุ่น่ย่อย	พร้อมราคาเร่ิมต้นช่วงเปิดตัว		ดังนี้:
	 •	1.2	ลติร	รุน่	S		 		889,000	บาท
	 •	1.2	ลติร	รุน่	E		 		949,000	บาท
	 •	1.2	ลติร	รุน่	V		 		999,000	บาท
	 •	1.2	ลติร	รุน่	VL	1,049,000	บาท
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30 คันในไทย ราคา 4.2 ล้านบาท

MINI
EDIT BY : กองบรรณาธิการ

	 โดยปกติแล้วแฟนมนิิทราบกนัดีว่ามนิิคือรถยนต์คันเลก็สมรรถนะ
สงูเนื่องด้วยมนิิถูกสร้างมาบนพืน้ฐานความเป็นรถแข่งแปลงอารมณ์แสร้ง
ว่า”โกคาร์ทฟิลล่ิง”ต้ังแต่รุ่นเริ่มต้นจนถึงรุ่นสูงสุดซึ่งความท่ีมากกว่า
ธรรมดาในบรรดา	 มนิิ	 ด้วยกนัมนัจะมชีือ่คนปนไปกบัช่ือรุ่นรถว่า	 มนิิ	
จอห์น	คูเปอร์	เวิร์คส์	ชือ่คนท่ีว่าน่ีมตี�านานการโมดิฟายรถมนิิมาอย่าง
ยาวนาน	JCW GP3
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	 ซึ่งรุ่นท่ีว่ามีชื่อนามสกุลรุ่นนี้ก็ว่าเร็วและแรงล�้าน�าหน้าแล้วยังมี
ปลายทางของความเรว็และแรงแต่งมาขายจ�ากดัท่ัวโลกหลกัพนัคัน	มนั
มชีือ่รุน่ว่า	มนิ	ิจอห์น	คเูปอร์	เวิร์คส์	จีพ	ี3(	จพี	ีเจเนอเรช่ันท่ี	3	จ�านวน
การผลติท่ัวโลก3,000คัน	จีพ1ี-	จพี	ี2	ผลติเพยีง2พนัคัน)นอกจากจะ
มช่ืีอรุน่ช่ือคนพร้อมามสกุลผู้แต่งแล้วยังเติมความแรงระดับน�ารถลงแข่ง
ในสนามได้เลยทีเดียวซึง่เปิดตัวอวดโฉมไปแล้วท่ัวโลกเมือ่ปลายปีท่ีแล้ว
	 ล่าสดุ	มนิ	ิประเทศไทย	เตรียม	เปิดตวั	มนิ	ิจอห์น	คูเปอร์	เวิร์คส์	

จพี	ีเจเนอเรช่ันท่ี	3	ส่งความแรงเตม็พกัิดสูแ่ฟนๆชาวไทย	สร้างปรากฎ
การณ์ใหม่ในเซกเมนต์รถยนต์พรีเมยีมคอมแพค็ด้วยมนิิท่ีเร็วท่ีสดุใน
ประวติัศาสตร์	มอบความสปอร์ตทรงพลงัและความปราดเปรียวไม่ซ�า้ใคร
ในสไตล์จอห์น	คูเปอร์	เวิร์คส์	สานต่อต�านานรถแข่งท่ีขับเคลือ่นด้วยแรง

บันดาลใจจากจอห์น	 คูเปอร์	 นักออกแบบรถแข่งฟอร์มูลา	 วันผู้ทรง
อิทธิพล	นบัต้ังแต่การปรากฎโฉมของมนิิรุน่คลาสสกิครัง้แรกเมือ่	60	ปี
ก่อน
	 รถยนต์ในตระกลูจอห์น	คูเปอร์	เวิร์คส์	นบัเป็นท่ีสดุของการขับข่ี

สไตล์โกคาร์ทอนัเป็นเอกลกัษณ์ของมนิ	ิ ซ่ึงมนิิ	 จอห์น	 คูเปอร์	 เวิร์คส์	
จพี	ี นบัเป็นรุน่ท่ีสะท้อนจติวิญญาณท่ีแท้จริงของคอนเซป็ต์นี้ได้อย่าง
ชดัเจนท่ีสดุ	พร้อมเสริมความสปอร์ตด้วยรปูลกัษณ์แข็งแกร่งทรงพลงั	ที่
นอกจากจะเพิ่มความสะดุดตาในด้านดีไซน์แล้ว	 ยังมีการพัฒนา
ประสทิธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ให้โฉบเฉี่ยวย่ิงข้ึน	 เรามัน่ใจว่ามนิิ	
จอห์น	คูเปอร์	เวิร์คส์	จพีี	3นี้	จะเป็นอีกหนึ่งรุน่ท่ีมาสร้างต�านานในดวงใจ
ของเหล่าสาวกมนิิ

newcomer local

110 I INCARS E-MAGAZINE INCARS E-MAGAZINE I 111



	 	มนิ	ิจอห์น	คูเปอร์	เวิร์คส์	จพี	ี3	ขบัเคลือ่นด้วยขุมพลงัเครื่องยนต์	
4	สบู	มอบสมรรถนะเต็มพกิดัด้วยแรงบันดาลใจจากโลกมอเตอร์สปอร์ต	
เสริมประสทิธิภาพให้แก่เครื่องยนต์ขนาด	2.0	ลติรด้วยเทคโนโลยี	MINI	
TwinPower	Turbo	เจเนอเรชัน่ล่าสดุ	306	แรงม้า	และแรงบิดสงูสดุ	
450	นิวตันเมตร	ท่ี	1,750-4,500	รอบต่อนาท	ีสามารถเร่งความเร็วจาก	
0	ถึง	100	กโิลเมตรต่อชัว่โมงได้ภายใน	5.2	วินาที	สูค่วามเร็วสงูสดุ	265	
กโิลเมตรต่อช่ัวโมง	พร้อมยกระดบัรายละเอยีดเครื่องยนต์อกีมากมาย
ท่ีเหนือกว่ามนิิ	 จอห์น	คเูปอร์	 เวิร์คส์รุน่อืน่	 ๆ	 เทอร์โบชาร์จเจอร์	 รวม
ท้ังเพลาข้อเหวี่ยง	ลกูสบู	หวัฉีดน�า้มนั	และอ่างน�า้มนัเครื่อง	ล้วนได้รบั
การพฒันาใหม่เพือ่มอบการตอบสนองท่ีเฉียบคมทันใจทุกครัง้ท่ีแตะคัน
เร่ง	พร้อมเพิ่มการส่งพลงัอย่างต่อเนื่องขณะโลดแล่นด้วยความเร็วสงู

	 สิ่งหนึ่งท่ีเครื่องยนต์สมรรถนะสงูขาดไม่ได้คือระบบการควบคุม
อณุหภมูท่ีิมปีระสทิธิภาพ	ซึง่ระบบระบายความร้อนของมนิิ	จอห์น	คเูปอร์	 
เวิร์คส์	 จีพี	 3	 ได้รับการออกแบบบนพื้นฐานของรถแข่งอย่างแท้จริง	 
มาพร้อมหม้อน�า้	2	ช่องส�าหรับหล่อเย็นส�าหรบัเครือ่งยนต์ประสทิธิภาพ
สงู	ถังพกัน�า้หล่อเย็นขนาดใหญ่ข้ึน	ระบบเกบ็น�า้ยาหล่อเย็นท่ีออกแบบ
มาส�าหรบัรุน่นี้โดยเฉพาะ	และพัดลมไฟฟ้าเสริมประสทิธิภาพการท�างาน
ย่ิงข้ึนเพือ่ควบคุมอณุหภมูเิครื่องยนต์ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมตลอด
เวลา	 แม้ขณะบรรทุกน�้าหนักมากหรอืขณะขับข่ีแบบสปอร์ตสุดข้ัว	
นอกจากน้ี	เกยีร์อัตโนมติั	Steptronic	8	จงัหวะท่ีมรีะบบระบายความ
ร้อนแยกต่างหาก	 เสริมศกัยภาพการท�างานระหว่างระบบการขับข่ีและ
อตัราทดเกยีร์ให้ดีย่ิงข้ึน	
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	 ระบบเกียร์แบบใหม่ยงัช่วยเสริมความสปอร์ตให้กับการเปลี่ยน
เกียร์ด้วยปุ่มเปลี่ยนเกียร์ไฟฟ้า	 หรือหากต้องการเปลี่ยนไปขบัขี่ด้วย
เกยีร์ธรรมดาก็สามารถท�าได้โดยใช้แป้นเปลีย่นเกยีร์บริเวณพวงมาลยั
	 ระบบช่วงล่างของมนิิ	จอห์น	คเูปอร์	เวิร์คส์	จพี	ี3	มาพร้อมอีกมติิ

ของการขับข่ีสไตล์โกคาร์ทด้วยการพฒันาด้านหลกัจลนศาสตร์ของล้อ
และเพลา	 เสริมความคล่องตัวด้วยฐานล้อท่ีกว้างข้ึนและตัวรถท่ีต�า่ลง	
10	มลิลเิมตรเมือ่เทียบกับมนิิ	 จอห์น	คเูปอร์	 เวิร์คส์รุน่อืน่	 ๆ	พร้อม
พัฒนาความแข็งแกร่งของตัวถัง	 ระบบเบรกแบบสปอร์ตการันตี
ประสทิธิภาพการลดความเร็วได้อย่างสม�า่เสมอในทุกสภาพการใช้งาน	
มาพร้อมคาลิเปอร์เบรกแบบตายตัว	 4	 ลูกสูบบริเวณล้อหน้า	 และ 
คาลเิปอร์เบรกลกูสบูเด่ียวแบบลอยบริเวณล้อหลงั

	 ระบบควบคุมเสถียรภาพการขับข่ี	(DSC)	มาพร้อมโหมด	GP	ท่ี
สามารถเริ่มใช้งานได้เพยีงเปิดสวิตช์	โดยจะช่วยเพ่ิมเสถียรภาพระหว่าง
ระบบเบรกและระบบการควบคุมเครื่องยนต์	ท�างานควบคู่กับระบบลอ็ค
เฟืองท้ายแบบ	mechanical	 เพ่ือรองรบัการควบคุมท่ีฉบัไวย่ิงข้ึน	 ซึง่
สวิตช์ท่ีใช้ควบคุมระบบเสถียรภาพการขับข่ี	ยงัสามารถใช้ปิดระบบ	DSC	
ได้อีกด้วย
	 มนิ	ิจอห์น	คูเปอร์	เวิร์คส์	จพี	ี3	มาในดไีซน์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์สะกด

สายตาด้วยลคุรถแข่งพนัธุแ์ท้	 ทีไ่ม่เพยีงโดดเด่นในด้านรปูโฉมเท่านัน้	
แต่ยังช่วยเสริมสมรรถนะการขับข่ีอย่างเสถียรภาพและความแม่นย�าใน
การควบคุมรถยนต์ในสภาวะการขับข่ีท่ีต้องการความคล่องตัวสงู	ตวัถัง
ได้รบัการออกแบบมาเพือ่ชคูวามสมมาตรระหว่างหลักอากาศพลศาสตร์
และการไหลเวียนของอากาศเพื่อระบายความร้อนในเครื่องยนต์และ
ระบบเบรก	 โดดเด่นด้วยสปอยเลอร์บนหลังคาแบบปีกคู่	 พ่วงกบัดีไซน์
กระโปรงหน้าแบบ	Blackband	และขอบสปอยเลอร์หน้า	ทีท่�างานร่วม
กนัในการลดแรงยก	ท�าให้แรงยกบริเวณซุม้ล้อหน้าและซุม้ล้อหลังลดลง
อย่างมากเมือ่เทียบกบัมนิิ	จอห์น	คเูปอร์	เวิร์คส์รุน่อืน่	ๆ
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	 ลกัษณะดีไซน์อนัโดดเด่นของมนิ	ิจอห์น	คเูปอร์	เวิร์คส์	จพี	ี3	
ท่ีมคีวามส�าคัญในด้านอากาศพลศาสตร์	ยงัรวมถึงซุม้ล้อท่ีกว้างออก
เพือ่รองรบัการเปลีย่นยางส�าหรบัขับข่ีบนสนามแข่งท่ีใหญ่กว่าล้อปกติ	
และช่องดักลมด้านข้างตัวรถ	โดยวสัดุท่ีใช้บริเวณซุม้ล้อ	ประกอบไป
ด้วยโครงสร้างเทอร์โมพลาสติกด้านใน	 ผสานคาร์บอนไฟเบอร์เพือ่
เสริมความแข็งแกร่งด้านนอก(CFRP)	 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของ 
บเีอม็ดับเบิลยู	กรุป๊	ทีน่�าวสัดุสองประเภทดังกล่าวมาใช้ร่วมกนัโดย
ผ่านกระบวนการผลติแบบพเิศษ	นอกจากนี้ยังได้มกีารพมิพ์หมายเลข
ล�าดับการผลติท่ีเปรียบเสมอืนหมายเลขประจ�าตัวนกัแข่งรถในสนาม	
	 มนิิ	จอห์น	คูเปอร์	เวิร์คส์	จีพ	ี3	มาพร้อมล้ออัลลอยน�า้หนกั

เบาขนาด	18	นิ้ว	(8.0	J	×	18)	ซ่ึงมนี�า้หนกัไม่ถึง	9	กิโลกรมั	และ
มาพร้อมยางสมรรถนะสงูท่ีพฒันาข้ึนโดยเฉพาะส�าหรบัมนิ	ิ จอห์น	 
คูเปอร์	เวิร์คส์	จพี	ีใหม่	สะดดุตาด้วยเอกลกัษณ์ความสปอร์ตไม่ซ�า้
ใคร	รปูโฉมท่ีถ่ายทอดเอกลกัษณ์ในต�านานได้ของมนิ	ิจอห์น	คเูปอร์	
เวิร์คส์	 จพี	ี 3	 สือ่ถึงสมรรถนะความทรงพลงัผสานด้วยเส้นสายการ
ดีไซน์ท่ีเฉยีบคม	มาในตวัถังสเีทา	Racing	Grey	metallic	ตัดกบั
หลงัคาและฝาครอบกระจกสเีงิน	Melting	Silver	metallic	ชิ้นส่วน
กนัชนด้านหน้า	 รวมท้ังด้านหลงัท่ีมาพร้อมไฟตัดหมอกในตัว	 ได้รบั
การออกแบบในรปูทรงแปลกใหม่	เสริมความสะดุดตาด้วยแผงกระจงั
หน้าลวดลายทรงหกเหลีย่ม	โดดเด่นไม่ซ�า้ใครด้วยช่องรบัอากาศด้าน
ล่างและด้านในสปอยเลอร์บนหลงัคาในสแีดงเงา	Chili	 Red	 โลโก้	

GP	อนัเป็นเอกลกัษณ์ในสแีดง	Rosso	Red	metallic	matt	ปรากฎ
อยู่บนต�าแหน่งต่าง	ๆ	ทัว่ท้ังรถ	ไม่ว่าจะเป็นบริเวณหน้ารถ	ท้ายรถ	ด้าน
นอกของสปอยเลอร์หลงัคา	ขอบประตู	และสเกร์ิตด้านข้าง
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	 กรอบไฟหน้า	กระจงัหน้า	ไฟท้าย	ฝาถังน�า้มนั	มือจบัประตู	ชุดแต่ง
บนกระโปรงหน้า	 และโลโก้มินิท้ังหน้ารถและท้ายรถ	 มาในสีด�าสร้าง 
คอนทราสต์ตัดกับส่วนอืน่ๆ	 ของตัวรถอย่างชัดเจน	สอดรบักับโคมไฟ
หน้าสีด�าและไฟท้ายดีไซน์ธงยูเนียนแจ็คสีด�าเช่นกัน	 เน้นย�้าถึง 
ความสปอร์ตสดุข้ัวของมนิิ	จอห์น	คเูปอร์	เวิร์คส์	จีพ	ีใหม่
	 ภายในห้องโดยสารมาพร้อมเบาะสองท่ีนัง่	 ลดการติดต้ังวสัดุกัน

เสยีงเพือ่ลดน�า้หนกัของตัวรถ	มอบความรูส้กึสปอร์ตดุดันเช่นเดียวกบั
รถแข่ง	มาพร้อมเบาะหนงัแท้	Dinamica	 แบบสปอร์ตในสไตล์จอห์น	 
คูเปอร์	เวิร์คส์	ขอบเบาะสเีงนิตัดกบัตะเข็บสแีดง	ตกแต่งด้วยตรา	GP	
ด้านล่างพนกัพงิศรีษะและสายเข็มขัดสแีดง	 แผงคอนโซลบริเวณท่ีนัง่ 

ผู้โดยสารปรากฏเลขแสดงล�าดับการผลติของรถแต่ละคันจากการพมิพ์
แบบสามมติิ	 เสริมความพเิศษสดุให้แก่มนิิ	 จอห์น	คเูปอร์	 เวิร์คส์	 จพี	ี
3ทุกคัน	
พวงมาลยัของมนิิ	จอห์น	คูเปอร์	เวิร์คส์	จีพี	3	บ่งบอกถึงความเอ็กซ์

คลูซฟีเฉพาะรุ่นด้วยลวดลายจากการพมิพ์แบบสามมติิ	หุม้ด้วยวสัดุหนงั
แท้	nappa	ตัดกับตะเข็บสแีดง	ตรงกลางมชีิ้นส่วนเหล็กบ่งบอกต�าแหน่ง	
12	นาฬิกา	ซึง่เป็นช้ินส่วนท่ีผลิตข้ึนด้วยกระบวนการข้ึนรปูทีละช้ินส่วน
แบบ	Additive	Manufacturing	แป้นเปล่ียนเกยีร์ด้านหลงัพวงมาลยั
เป็นการน�าเหลก็มาข้ึนรปูด้วยเทคโนโลยีพมิพ์แบบสามมติิเช่นกัน	บน
พ้ืนผิวของแป้นเปล่ียนเกยีร์แต่งแต้มด้วยโลโก้	GP	และลวดลายรวงผ้ึง
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อันเป็นเอกลกัษณ์	ในบริเวณห้องโดยสารตกแต่งด้วยสดี�า
เป็นหลกั	เพิ่มสสีนัด้วยโลโก้	GP	สแีดงบนพืน้พรมและลาย
เส้นคู่บนหวัเกยีร์	รวมท้ังโครงเหล็กอลมูเินียมด้านหลังเบาะ
ท่ีนัง่ในสแีดง	 Chili	 Red	 ซึง่ได้รบัการติดต้ังเพือ่ป้องกนั
สัมภาระจากหลังรถไหลล่ืนมาด้านหน้าในกรณีท่ีเบรก
กระทันหนั
	 ระบบความบันเทิงมาพร้อมระบบ	MINI	 Con-

nected	เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน	ผลการขบัข่ีเฉพาะรุน่ของ
มนิ	ิจอห์น	คูเปอร์	เวิร์คส์	จพี	ีปรากฎบนจอแสดงผลขนาด	
6.5	นิ้ว	พร้อมแผงหน้าปัดดิจทัิลความละเอยีดสงูขนาด	5	
นิ้ว	 แสดงความเร็วในการขับข่ีท้ังแบบตัวเลขและเข็มวัด	
รวมท้ังแสดงผลการขับข่ีในโหมด	GP	ทัง้แบบช่ัวคราวและ
ถาวร	
	 มนิิ	จอห์น	คูเปอร์	เวิร์คส์	จพี	ี3	ได้มาถงึประเทศไทย	

5	คันแรก	จากท้ังหมด	30	คนั	ทีร่าคา	4,200,000	บาท	
ซึง่รวมถึงแพค็เกจพเิศษ	MSI	 10/100	ครอบคลุมระยะ
เวลาบ�ารุงรกัษา	10	ปี	หรือ	100,000	กโิลเมตร	และการรับ
ประกนั	5	ปีไม่จ�ากดัระยะทาง	และส�าหรบัอีก	25	คนั	จะ
พร้อมส่งมอบภายในปี	2563	โดยสามารถตดิตามข้อมลูได้
ทาง	www.facebook.com/MINI.Thailand/
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ไมเนอร์เชนจ์ ให้ชีวิตไปอีกขั้น เริ่มต้น7.68 แสน
MAZDA CX-3

EDIT BY : กองบรรณาธิการ

NEW

 ท่ามกลางกระแสการแข่งขันท้ังในด้านราคาและเทคโนโลยีของกลุม่รถยนต์ทางเลอืกพเิศษท่ีเน้นความคุ้มค่าคุ้มราคามากความเอนกประสงค์อย่าง	 เอสยูวี	
บ-ีเซกเมต์	หรอืท่ีมาสด้าเรียกว่ารถอเนกประสงค์ขนาดกะทัดรดั	โดยล่าสดุนิสสนัโยนหนิถามทางวางตัว	นิสสนั	คกิส์	ลงตลาดกลุ่มนี้ด้วยเทคโนโลยีตีความได้ว่า
เป็นรถยนต์ขับเคลือ่นด้วยก�าลงัมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีได้พลงัสนบัสนนุจากเครื่องยนต์ท�าหน้าท่ีป่ันไฟไปเลีย้งมอเตอร์	 ด้วยสมการนี้รถยนต์ไฟฟ้าท่ีช่ือคิกส์คันนี้เลยไม่มี
ปลัก๊ไฟให้เสยีบ	กบัราคาเริ่มต้น	8.89	แสนบาท	ซึง่สร้างกระแสฮอืฮาได้ดีจนค่ายคู่แข่งยืนนิ่งไปได้ไม่ปรบัตัวรถกต้็องปรับอัดจดัแคมเปญ		 	 	 	 	
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	 หนึ่งในค่ายคู่แข่งท่ีปรบัชัดเจนท่ีสดุขณะนี้ต้องยกให้	มาสด้า	
แม้ว่าตลาดกลุม่นี้จะมมีาสด้า		CX-30	ยนืได้ขายดีอยู่แล้วพวกเขา
ยังไม่หน�าใจ	ปรบัใหม่ไมเนอร์เชนจ์ให้	มาสด้า	 	CX-3	หลกัใหญ่
ใจความของ	มาสด้า	CX-3	 ไมเนอร์เชนจ์	 เป็นการปรับโครงสร้าง
ด้านราคาให้เหมาะสมมากย่ิงข้ึน	รวมถงึเปลีย่นนามสกุลต่อจากรุน่
ใหม่	(เฉพาะรุ่นเครื่องยนต์เบนซนิ	2.0	ลติร)	จากเดมิใช้	รุน่	2.O	
E,2.0	C,2.0	S,2.0	SP	เป็น	มาสด้า	CX-3	รุน่	BASE,	มาสด้า	
CX-3	 รุน่	 COMFORT,	 มาสด้า	 CX-3	 รุน่	 PROACTIVE	 และ	 
มาสด้า	CX-3	รุน่	STYLE	และทีส่�าคัญคือตอกย�า้ความเป็นผู้น�า
ด้านเทคโนโลยีตัวช่วยด้านความปลอดภัยสกายแอคทีฟท่ี 
ขนใส่มาให้มากมายเพือ่	“ให้ชวีิตไปอกีข้ัน”
		 มาสด้า	 	 CX-3	 ไมเนอร์เชนจ์	 รุน่ปี	 2020	 หรือท่ีมาสด้า

ประเทศไทยใช้ค�าว่า	NEW	MAZDA	CX-3	สะท้อนภาพลกัษณ์
และบุคลิกเฉพาะตัว	 ตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่น	 ดีไซน์โฉบ
เฉี่ยวสปอร์ตพรีเมีย่มท้ังภายนอกและภายใน	มาพร้อมสมรรถนะ
การขับข่ีท่ีเหนือชัน้ด้วยเครื่องยนต์สกายแอคทีฟเบนซนิ	2.0	ลติร	
ท้ังแรงและประหยัด	อดัแน่นด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยเต็มคัน	
ให้คุณก้าวสู่อีกระดับของการใช้ชีวิตในแบบที่เป็นคุณ	 มาพร้อม
คอนเซป็ต์ใหม่	Leap	Forward	ให้ชวีิตไปอกีข้ัน	วางกลยทุธ์เด็ด
เจาะฐานลกูค้ากลุม่ใหญ่	B-Car	Upper	และลกูค้ากลุม่	B-SUV	
ท่ีต้องการรถประเภท	SUV	 เป็นคนัแรกในบ้าน	 ด้วยราคาเร่ิมต้น
เพยีง	700,000	กว่าบาท	พร้อมดอกเบีย้	0%	ฟรีประกันภัยช้ันหนึ่ง	
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Mazda	Premium	Insurance	1	ปี	ขยายการรบัประกนัคุณภาพเป็น	
5	ปี	หรือ	150,000	กโิลเมตร	และฟรีค่าแรงเชค็ระยะ	5	ปี	หรือ	100,000	
กโิลเมตร
	 การเปิดตัวแนะน�าฟรีสไตล์ครอสโอเวอร์	NEW	MAZDA	CX-3	

ตอกย�า้ถึงความมุง่มัน่ของมาสด้าท่ีต้องการก้าวข้ึนเป็นผู้น�าในตลาดรถ
อเนกประสงค์เอสยูวีในปีนี	้หลงัจากท่ีเคยก้าวข้ึนครองอนัดับหนึ่งรถยนต์
สัญชาติญี่ปุ่นมาแล้วเมื่อเดือนเมษายนท่ีผ่านมา	 ซึ่งมาสด้าได้วาง

ยุทธศาสตร์เพือ่ส่งรถอเนกประสงค์หรือรถเอสยูวี	 รุ่นใหม่ๆ	 ลงสูต่ลาด
อย่างต่อเน่ือง	และปัจจบัุนกลายเป็นหนึ่งในตัวเลอืกท่ีส�าคัญของลูกค้า	
เพราะมาสด้ามีรถอเนกประสงค์ให้เลือกมากถึง	 4	 รุ่น	 ประกอบด้วย	 
CX-8,	CX-5,	CX-30	และรุ่นล่าสดุกบั	NEW	MAZDA	CX-3	ทีเ่ปิดตัว
ในวนันี้	 โดยต้ังเป้ายอดขายเฉล่ียมากถึงเดือนละ	600	คนั	และมัน่ใจ
ว่ายอดขายรวมท้ัง	4	รุ่น	จะถึงเป้าท่ี	20,000	คนั	ภายในปีงบประมาณ	
2563	ซึง่จะส่งผลให้มาสด้าก้าวข้ึนเป็นผู้น�าตลาดอย่างเต็มภาคภูมิ

newcomer local

การเปิดตัวแนะน�ฟรีสไตล์ครอสโอเวอร์ 
NEW MAZDA CX-3 ตอกย�้าถึง
ความมุ่งม่ันของมาสด้าท่ีต้องการก้าวข้ึน
เป็นผู้น�ในตลาดรถอเนกประสงค์
เอสยูวีในปีน้ี
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NEW MAZDA CX-3 ประกอบด้วย 4 รุ่น ดังน้ี
NEW MAZDA CX-3 รุ่น BASE 
มาพร้อมอุปกรณ์ฟังก์ช่ันท่ีครบครัน	ให้ความคุ้มค่าคุ้มราคา	ด้วย

ขนาดเครื่องยนต์	2.0	ลิตร	ให้ขุมพลังแรงท่ีสุดในตลาด	ราคาเริม่ต้น
เพียง	768,000	บาทด้วยอุปกรณ์มาตรฐานเต็มคัน

•	เครื่องยนต์สกายแอคทีฟเบนซิน	2.0	ลิตร
•	ระบบควบคุมสมรรถนะการขับข่ีอัจฉริยะ	หรือ	
	 G-Vectoring	Control	(GVC)
•	ระบบเบรกมือไฟฟ้า	พร้อมระบบ	Auto	Hold
•	ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบฮาโลเจน
•	ล้ออัลลอยขนาด	16	นิ้ว

•		เบาะผ้าสีด�า	ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา
•		เบาะนั่งคนขับปรับได้	6	ทิศทาง	และพนักพิงเบาะหลังพับได้
	 แบบ	60:40
•		คอนโซลหน้าหุ้มด้วยหนังสีด�า	ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา	
•		หน้าจอสี	Center	Display	แบบสัมผัสขนาด	7	น้ิว	
	 พร้อมปุ่มควบคุมอัจฉริยะ	Center	Commander	
•		พนักวางแขนด้านหน้า	พร้อมช่องเก็บของแบบอเนกประสงค์
•		มาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อค	พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับข่ี
•		ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์อัจฉริยะ	(Push	Start	Button)
•		ถุงลมนิรภัยคู่หน้า
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NEW MAZDA CX-3 รุ่น COMFORT 
ออกแบบมาเพื่อให้ความสะดวกสบายครบทุกฟังก์ช่ัน	 ราคา

จ�าหน่าย	848,000	บาท	ด้วยอปุกรณ์มาตรฐานเพิ่มเติมจากรุน่	BASE

•		วัสดุตกแต่งเสาประตูด้านนอกสีด�าเปียโนแบล็ก
•		เบาะหนังและผ้าสีด�า	ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา	
•		พวงมาลัยและหัวเกียร์หุ้มหนังสีด�า	ตกแต่งด้วยสีเงินซาติน
•		คอนโซลหน้าหุ้มด้วยหนังสีเทาเข้ม	ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา
•		พนักวางแขนด้านหลัง	พร้อมท่ีวางแก้วน�้า	
•		ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ	(Smart	Keyless	Entry)
•		กล้องมองหลัง
•		ระบบควบคุมความเร็วคงท่ี	(Cruise	Control)
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NEW MAZDA CX-3 รุ่น PROACTIVE 
ให้การขับข่ีท่ีมั่นใจด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยระดับโลก	 

i-ACTIVSENSE	ราคาจ�าหน่าย	948,000	บาท	ด้วยอปุกรณ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมจากรุ่น	COMFORT

•		ล้ออัลลอย	ขนาด	18	น้ิว	
•		ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ	LED	
	 พร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ		LED
•		ไฟส่องสว่างส�าหรบัการขับข่ีเวลากลางวนั	 

	 (Daytime	Running	Lamp)	แบบ		
	 LED	Signature	
•		ไฟท้ายแบบ	LED	Signature
•		ระบบไฟหน้าปรับระดับสูง-ต�่า	อัตโนมัติ	 

	 และระบบเปิด-ปิด	ไฟหน้าอัตโนมัติ
•		กนัชนหน้าและแผงกันกระแทกด้านข้าง		

 
	 ตกแต่งด้วยโครเมียม
•		เบาะหนังสีด�า	ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา
•		คอนโซลหน้าหุ้มด้วยผ้า	Grand	Luxe		

	 Suede®	สีเทา	ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา	
•		ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ	
•		ABSM:	 ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับ 

	 สายตาขณะเปลี่ยนเลน	
•	RCTA:	 ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับ 

	 สายตาขณะถอยหลัง	
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	(หมายเหตุ:	เพิ่มเติมจากรุ่น	PROACTIVE)
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NEW	MAZDA	CX-3	ถูกออกแบบให้มสีมรรถนะการขับข่ีท่ีดีท่ีสดุ
ในตลาด	พร้อมมอบประสบการณ์การขบัข่ีแบบท่ีไม่มรีถคอมแพคครอส
โอเวอร์คันไหนสามารถท�าได้มาก่อน	นัน่คือ
	 •	เครื่องยนต์สกายแอคทีฟเบนซนิขนาด	2.0	ลิตร	แรงม้าสูงสดุ	

156	แรงม้า	แรงบดิสงูสดุ	204	นิวตัน-เมตร	ให้อตัราการประหยัดน�า้มนั
สงูถึง	16.4	กโิลเมตรต่อลติร	พร้อมเทคโนโลยีประหยัดพลงังานอจัฉริยะ	
i-Stop	(Idling	Stop	System)
	 •	SKYACTIV-DRIVE	เกยีร์อตัโนมติัสกายแอคทีฟ	6	สปีด	ให้

อารมณ์การตอบสนองท่ีแม่นย�าเฉกเช่นเดียวกบัเกยีร์ธรรมดา	 สัมผัส
ความแรงท่ีมาพร้อมความประหยัดน�้ามันมากข้ึนกว่าเดิม	 อีกท้ังยังมี
สวิตช์	 Driving	 Selection	 สามารถเลือกขับข่ีในโหมด	 Sport	 
เมื่อต้องการเร่งแซง	 หรือให้อัตราเร่งท่ีเพิ่มข้ึนในรอบเครื่องยนต์ท่ีสูง	 
มอบความสนกุเร้าใจเสมอืนขับข่ีด้วยเกียร์ธรรมดา
	 •	 SKYACTIV-BODY	 โครงสร้างตัวถังสกายแอคทีฟ	 ซึ่งเป็น

โครงสร้างของรถยนต์ยุคใหม่ท่ีพัฒนาข้ึนมาเพื่อให้มีน�้าหนักท่ีเบาลง
เหมาะสมกับขนาดและก�าลังของเครื่องยนต์	 และเพิ่มโลหะเกรด 
พรีเมีย่มเหลก็กล้าทนแรงดึงสงู	 (High	 Tensile	 Steel)	 ท่ีแข็งแกร่ง 
แต่มนี�า้หนกัเบา
	 •	 SKYACTIV-CHASSIS	 ช่วงล่างและระบบบังคับเลี้ยว 

สกายแอคทีฟ	ท่ีเกาะถนนมัน่คง	คงความนุม่นวลของช่วงล่างยังคงอยู่	
ซึง่ระบบบังคับเลีย้วให้ความมัน่ใจในการควบคุมรถขณะเข้าโค้งได้อย่าง
แม่นย�า
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	 •	 ระบบความปลอดภัย	 i-ACTIVSENSE	 เทคโนโลยีความ
ปลอดภัยข้ันสูงของมาสด้าท่ีพัฒนาข้ึนตามปรัชญาความปลอดภัย	
Mazda	Proactive	Safety	ช่วยให้ผูขั้บข่ีรบัรูถึ้งอนัตรายท่ีอาจเกดิข้ึน	
ช่วยให้ตัดสนิใจได้ถูกต้อง	เทคโนโลยเีหล่านี้ออกแบบมาเพือ่ช่วยป้องกัน
หรือลดความรนุแรงในกรณีท่ีเกดิอบุติัเหตุ	
	 •	 อกีข้ันของเทคโนโลยีสกายแอคทีฟท่ีประสานและควบคุมการ

ท�างานของรถท้ังคันให้มปีระสทิธิภาพ	 เพ่ือมอบประสบการณ์การขับข่ี
ตามแนวคิด	 จินบะ-อิไต	 ควบคุมทุกเส้นทางได้อย่างมั่นใจด้วยระบบ
ควบคุมการขับข่ีอจัฉริยะ	หรือ	GVC	ภายใต้เทคโนโลยี	 SKYACTIV-

Vehicle	Dynamics	โดยระบบ	GVC	จะช่วยควบคมุสมรรถนะการขับข่ี
ให้แม่นย�าและสมดุล	เพือ่ให้ผู้ขับข่ีสมัผัสถึงความเป็นหนึง่เดียวกับรถได้
อย่างสมบูรณ์แบบมากย่ิงข้ึน
	 •	 ล�้าหน้ากับการเช่ือมต่อแบบไร้ขีดจ�ากัดผ่านระบบ	Mazda	 

Connect	 ไม่พลาดทุกการติดต่อ	 อพัเดทข้อมลูข่าวสาร	 หรือ	 รับ-ส่ง	 
SMS	จากสมาร์ทโฟนผ่านสญัญาณ	Bluetooth	ให้ความเพลิดเพลนิไป
กบัไลฟ์สไตล์ดิจทัิลย่ิงข้ึนด้วย	Apple	Carplay	ทีเ่ช่ือมต่อแอพพลเิคชัน่ 
บนสมาร์ทโฟน	เพ่ือความสะดวกสบายในการขับข่ีอย่างปลอดภัย
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ระบบความปลอดภยัเชิงป้องกนัข้ันสงูของรถฟรีสไตล์ครอสโอเวอร์	NEW	MAZDA	
CX-3
	 •	ระบบควบคุมสมรรถนะการขับข่ีอจัฉรยิะ	หรือ	G-Vectoring	Control	(GVC)
	 •	ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว	หรือ	DSC	(Dynamic	Stability	Control)
	 •	ระบบช่วยป้องกันรถลืน่ไถล	หรือ	TCS	(Traction	Control	System)
	 •	ระบบช่วยออกตัวรถขณะอยู่บนเนินชัน	หรือ	HLA	(Hill	Launch	Assist)
	 •	สญัญาณไฟกระพริบอัตโนมติัเมือ่เบรกรถในภาวะฉกุเฉิน	เพ่ือส่งสญัญาณเตือน

รถคันหลงั	หรอื	ESS	(Emergency	Signal	System)
	 •	ระบบ	ABS	4	ล้อ	พร้อม	EBD	ช่วยกระจายแรงเบรก
	 •	 ระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ	 SBS	 (Smart	 Brake	 

Support)	ท่ีสามารถตรวจจบัรถคันหน้าและช่วยเบรกอัตโมมติั
	 •	 ระบบช่วยหยุดรถอตัโนมติัหากตรวจพบว่าไม่สามารถหลกีเล่ียงการชนได้	 ระบบ

จะช่วยเบรกอตัโนมติัจากการชนปะทะด้านหน้า	SCBS	(Smart	City	Brake	Support)
	 •	 ระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง	 RCTA	 (Rear	 Cross	 

Traffic	Alert)
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	 •	 ระบบเตือนเมือ่มรีถในจดุอบัสายตาขณะเปล่ียนเลน	ABSM	
(Advanced	Blind	Spot	Monitoring)
	 •	ระบบแสดงภาพ	360	องศา	รอบทศิทาง	(360o	View	Monitor)
	 •	 ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ	MRCC	 (Mazda	 Radar	

Cruise	Control)
	 •	และปกป้องทันทีจากอุบติัเหตุด้วยถุงลมนริภยัคู่หน้า	ด้านข้าง	

ม่านถุงลมนิรภัย	รวม	6	ต�าแหน่ง
	 สภีายนอกมใีห้เลือกท้ังหมด	5	ส	ีประกอบด้วย
	 •	สขีาว	เซรามกิ	เมทัลลิค	(Ceramic	Metallic)
	 •	สแีดง	โซล	เรด	คริสตัล	(Soul	Red	Crystal)
	 •	สเีทา	แมชชีน	เกรย์	(Machine	Gray)
	 •	สขีาว	สโนว์เฟลก	ไวท์	เพิร์ล	(Snowflake	White	Pearl)
	 •	สดี�า	เจท็	แบล็ก	(Jet	Black)
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อัพดีไซน์ ขยายความสปอร์ต
MAZDA MX-5

EDIT BY : กองบรรณาธิการ

2020

บริษัท	มาสด้า	เซลส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	แนะน�ารถ	
MX-5	รุน่ปี	2020	ยนตรกรรมสปอร์ตโรดสเตอร์	แบรนด์
ไอคอนเจเนอเรชัน่ล่าสดุ	อนัเป็นเอกลักษณ์ของมาสด้า	
เจ้าต�านานแห่งความสนุกสนานในการขับข่ีรุ่นหลังคา
เปิดประทุนด้วยระบบไฟฟ้า	
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	 มาพร้อมเครื่องยนต์สกายแอคทีฟเบนซนิ	 2.0	 อันทรงพลงัท่ีให้
สมรรถนะความแรงสงูสดุ	184	แรงม้า	ยกระดับเทคโนโลยีความปลอดภยั	
i-ACTIVSENSE	 อนัเหนือระดับด้วยระบบช่วยหยุดรถอตัโนมติัแบบ	
Advance	 พร้อมตรวจจับคนเดินถนน	 ตกแต่งภายในใหม่เสริมภาพ
ลกัษณ์สปอร์ตพรีเมยีมด้วยเบาะหนงั	Perforated	และเดินตะเข็บด้วย
ด้ายเย็บสเีทา	เพิ่มค้ิวบนัไดกนัรอยสเตนเลสและกญุแจรีโมทดีไซน์ใหม่
อนัทันสมยั	พร้อมตัวเลอืกสใีหม่	สเีทา	โพลเีมทัล	เกรย์	เอกลกัษณ์ของ
มาสด้า
	 นายชาญชยั	ตระการอดุมสขุ	ประธานบริหาร	บริษัท	มาสด้า	เซลส์	

(ประเทศไทย)	จ�ากดั	กล่าวว่า	ในปี	2019	ท่ีผ่านมา	รถ	MX-5	รุน่พเิศษ	

30th	 Anniversary	 ได้เปิดตัวข้ึนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องใน 
โอกาสครบรอบปีท่ี	 30	 ในเดือนกมุภาพนัธ์	ณ	 งาน	Chicago	Auto	
Show	 และได้รับความสนใจจากลูกค้าด้วยยอดจองอย่างล้นหลาม	 
ซึง่แสดงให้เหน็ความนิยมตลอดกาลของรถยนต์รุน่นี้อนัเคยได้รบัการ
ผลติมาแล้วมากกว่า	1	ล้านคนั	มาสด้ารู้สกึขอบคุณเป็นอย่างย่ิงต่อความ
สนใจอย่างท่วมท้นจากลูกค้าท่ัวโลกท่ีชื่นชอบ	MX-5	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้ 
ล้วนเป็นแรงผลกัดันให้มาสด้ามุง่มัน่มากย่ิงข้ึนในการพฒันารถยนต์ต่อ
ไปในอนาคต	 และมาสด้าต้องขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูง 
จากลกูค้าท่ีให้การสนบัสนนุในการพฒันารถยนต์	MX-5	 เป็นอย่างด ี
มาโดยตลอด

newcomer local
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	 MX-5	รุน่ปี	2020	ยงัคงเอกลกัษณ์ความเป็นรถสปอร์ตท่ีให้ความ
สะดวกสบายกับผู้ขับข่ี	 ด้วยการออกแบบตามแนวคิด	 จินบะ	 อิไต	
(Jinba-Ittai)	 ท่ีถ่ายทอดความรูส้กึความเป็นหน่ึงอันเดียวกันระหว่าง
คนกับรถ	 โดยยึดหลักปรัชญามนุษย์เป็นศูนย์กลาง	 ด้วยการน�าเอา
ท่วงท่าการเดินท่ีเป็นธรรมชาติของมนษุย์มาเป็นต้นแบบในการพฒันา
แต่ยังคงรกัษาจดุเด่นของความเป็นรถสปอร์ตโรดสเตอร์ท่ีขับสนกุท่ีสดุ	
และโดดเด่นหรูหราด้วยรูปลักษณ์อันโฉบเฉี่ยว	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความมุง่มัน่ในการสร้างสรรค์ยนตรกรรมท่ีท้ังสง่างาม	 และให้สมรรถนะ
ทรงพลงัอันมเีอกลักษณ์เฉพาะมาสด้าได้อย่างลงตัว	การปรบัโฉมในครัง้
นี้นับเป็นก้าวแรกของการก้าวเดินไปสูอ่นาคตในปีท่ี	31	ของ	MX-5	ซึง่
มาสด้ามุง่มัน่ท่ีจะพฒันาเพือ่ท่ีจะน�าเสนอคุณค่าท่ีเกินความคาดหมาย
ให้แก่ลกูค้าและเสริมความแข็งแกร่งในจดุยืนของการเป็นแบรนด์ไอคอน
ของมาสด้า	รวมถึงเพือ่ตอกย�า้ถึงพนัธกจิน้ีต่อไปในอนาคต

การปรับโฉมในคร้ังน้ีนับเป็นก้าวแรกของการ
ก้าวเดินไปสู่อนาคตในปีท่ี 31 ของ MX-5 
ซึ่งมาสด้ามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อที่จะน�เสนอ
คุณค่าท่ีเกินความคาดหมายให้แก่ลูกค้า

newcomer local
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	 MX-5	รุน่ปี	2020	มาพร้อมกบัการปรบัแต่งภายในท่ีทันสมยัย่ิงข้ึนด้วยแนวทางการออกแบบตามแนวคิด	โคโดะ	ดีไซน์	ท่ีเรียบง่ายแต่งดงาม	ด้วยการปรับแต่ง
ภายในใหม่ด้วยเบาะหนงั	Perforated	และเดนิตะเข็บด้วยด้ายเย็บสเีทา	พร้อมคิ้วบนัไดกันรอยสเตนเลสเพ่ิมความทันสมยัและให้ประโยชน์ใช้สอย	ตกแต่งด้วยล้อ
อลัลอยขนาด	17	นิ้ว	สดี�าเมทัลลคิ	รองรบัการใช้งาน	Apple	CarPlay	พร้อม	Mazda	Connect	โดยแสดงข้อมลูผ่านหน้าจอส	ีCenter	Display	ขนาด	7	นิ้ว	ช่วย
อ�านวยความสะดวกในทุกการติดต่อ	สร้างอารมณ์สุนทรีย์ด้วยระบบเสยีงคุณภาพ	Bose®	รอบทิศทาง	พร้อมล�าโพง	9	ต�าแหน่ง	ยกระดบัความพรีเมยีมด้วยกญุแจ
รีโมทดีไซน์ใหม่ท่ีสะท้อนถึงภาพลกัษณ์ท่ีหรหูราและทันสมยัมากย่ิงข้ึน
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	 MX-5	ให้การตอบสนองท่ีดีด้วยเครื่องยนต์สกายแอคทีฟเบนซนิ	
SKYACTIV-G	2.0	ทีไ่ด้รบัการพฒันาให้สมรรถนะความแรงและประหยัด
น�า้มนั	เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม	ให้สมรรถนะแรงก�าลงัสงูสดุ	184	แรงม้า
ท่ี	7,000	รอบต่อนาท	ีแรงบดิสงูสดุ	205	นิวตัน-เมตร	ที	่4,000	รอบต่อ
นาที	มใีห้เลอืกท้ังเกียร์อตัโนมติัและเกียร์ธรรมดา	6	สปีด	ถงุลมนิรภยั
ด้านข้างและด้านหน้า	2	คู	่และระบบสัญญานเตือนกนัขโมย	พร้อมมอบ
เทคโนโลยีความปลอดภยัระดับพรีเมยีมอนัครบครนัให้แก่ผู้ขับข่ีมาก 
ย่ิงข้ึน	 ด้วยระบบความปลอดภยัสดุล�า้	 i-ACTIVSENSE	ทีไ่ด้รบัการ
คิดค้นและพฒันาเพือ่ความปลอดภยัและลดความเสีย่งเมือ่เผชิญเหตุ

ไม่คาดคิดบนท้องถนน	ท�าให้สามารถคาดการณ์และส่งสญัญานเตือน 
ผู้ขับข่ีให้เพิ่มความระมดัระวงัย่ิงข้ึน	อนัได้แก่

	 •	ระบบเตือนเมือ่รถเบีย่งออกนอกเลน	(LDWS)
	 •	ระบบช่วยหยุดรถอตัโนมติัแบบ	Advance	(Advanced	SCBS)	
	 •	ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมติัขณะถอยหลัง	SCBS-R
	 •	ระบบเตือนเมือ่มรีถในจดุอบัสายตาขณะถอยหลัง	(RCTA)
	 •	ระบบช่วยเตือนเมือ่เหนื่อยล้าขณะขับข่ี	(DAA)
	 •	ระบบควบคุมความเร็วคงท่ี	(Cruise	Control)
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MX-5	รุน่ปี	2020	มใีห้เลอืกท้ังหมด	6	ส	ีประกอบด้วย
	 •	สแีดง	โซล	เรด	คริสตัล	(Soul	Red	Crystal)	
	 •	สเีทา	แมชชีน	เกรย์	(Machine	Gray)
	 •	สเีทา	โพลเีมทัล	เกรย์	(Polymetal	Grey)	
	 •	สนี�า้เงิน	อเีทอนอล	บล	ู(Eternal	Blue)
	 •	สดี�า	เจท็	แบลก็	(Jet	Black)
	 •	สขีาว	สโนว์เฟลก	ไวท์	เพร์ิล	(Snowflake	White	Pearl)

ราคาจ�าหน่ายรถยนต์	MX-5	รุน่ปี	2020	มใีห้เลือกท้ังหมด	2	รุน่	จ�าหน่ายใน
ราคาเท่ากัน
	 •	MX-5	รุน่ปี	2020	2.0	RF	6MT	เกยีร์ธรรมดา	ราคา	2,905,000	บาท
	 •	MX-5	รุ่นปี	2020	2.0	RF	เกยีร์อัตโนมติั	ราคา	2,905,000	บาท

newcomer local
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คุณลกัษณะจ�าเพาะใหม่ของรถ	MX-5	รุน่ปี	2020	
สภีายนอกใหม่ : สเีทา โพลเีมทัล เกรย์ 
	 สเีทา	โพลเีมทัล	เกรย์	ถูกน�ามาใช้แทน	สีขาว	เซรามกิ	เมทัลลคิ	

ท่ีใช้ในรุน่ก่อนหน้า	ซึง่สเีทา	โพลเีมทัล	เกรย์	 เป็นสีท่ีได้เปิดตัวครัง้แรก
พร้อมกบัรถ	Mazda3	โดยเป็นสีท่ีแสดงให้เหน็ถึงคุณภาพท่ีโดดเด่นด้วย
การผสมผสานความแข็งแกร่งของโลหะและความลืน่ไหลอนัเงางามของ
พลาสติกได้อย่างลงตัว	ซึง่สเีทา	โพลเีมทัล	เกรย์	นี้จะเปลีย่นไปตามองศา
ของแสงท่ีตกกระทบบนตัวรถ	อนัแสดงให้เหน็ถึงความมชีีวิตชีวาและเน้น
ถึงรปูลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของตัวรถ

เบาะหนงัแบบ Perforated
	 เบาะหนงัแบบ	Perforated	ได้ถูกเพิ่มเติมข้ึนมาเพือ่แสดงให้เหน็

ถงึภาพลักษณ์ความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึน้	 แต่ในขณะเดยีวกันก็เอื้อ
ประโยชน์ต่อการใช้สอยในการช่วยดูดซบัเสยีงภายในห้องโดยสาร	ช่วย
ในเรื่องความรู้สึกและการสัมผัสท่ีได้รับจากคุณภาพของหนังเกรด
พรีเมยีม	รวมถึงช่วยเพิ่มสนุทรียภาพระหว่างขับข่ีด้วยห้องโดยสารท่ีเงียบ
สงบ	ซึง่แสดงถึงเอกลกัษณ์ของตัวรถ
ตกแต่งภายในใหม่
	 ด้ายสีเทาได้ถูกน�ามาใช้เพื่อเดินตะเข็บส่วนท่ีเป็นหนังภายใน

รถยนต์แทนด้ายสีแดง	 ซึ่งสีเทานี้จะโดดเด่นตัดกันได้ดีกับส่วนที่เป็น 
สดี�าของภายในแสดงถึงคุณภาพท่ีพรีเมยีมย่ิงข้ึน
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ค้ิวขอบประตูสเตนเลส
	 ค้ิวขอบประตูสเตนเลสนี้จะดึงดูดสายตาทันทีท่ีเปิดประตูรถยนต์	

ซึง่ไม่ได้เพยีงแค่เสริมภาพลกัษณ์ท่ีทันสมยัเท่านัน้	 แต่ยังช่วยเพ่ิมคุณ
ประโยชน์ด้านของการใช้งานอกีด้วย

ระบบช่วยหยุดรถอตัโนมติัแบบ Advance (Advanced SCBS)
	 ระบบความปลอดภัยด้วยระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติแบบ	 

Advance	 ซึ่งระบบน้ีจะช่วยเตือนเมื่อมีรถยนต์หรือคนเดินถนน 

newcomer local

ด้านหน้ารถ	 และระบบจะช่วยหยุดรถโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยป้องกัน 
การชนและช่วยลดความรุนแรงเมือ่เกดิอุบติัเหตุ

กุญแจรีโมทแบบใหม่ 
	 การออกแบบกุญแจรีโมทนัน้ได้เปลีย่นมาใช้เป็นรูปแบบท่ีใช้ในรถ

เจเนอเรช่ันใหม่ของมาสด้า	 เช่นเดยีวกบักุญแจรีโมทของรถ	Mazda3	
และ	CX-30		
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มิตซูบิชิ  เติมรุ่นย่อยใส่ความคุ้ม 

PAJERO SPORT
GT-PLUS

EDIT BY : กองบรรณาธิการ

มติซบิูชิ	มอเตอร์ส	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	เสริมทัพกลุม่รถอเนกประสงค์	
มิตซูบชิ	ิ ปาเจโร	 สปอร์ต	 ใหม	่ ด้วยการเปิดตวัรุ่นย่อยใหม	่ มิตซูบชิิ	 
ปาเจโร	สปอร์ต	จทีี	พลสั	ส�าหรบัผู้ท่ีชืน่ชอบรถอเนกประสงค์	มาพร้อม
คุณสมบติัอันครบครนัและฟีเจอร์ยอดนิยม	 ได้แก่	 ระบบเปิด-ปิดประตู
ท้ายด้วยไฟฟ้า	พร้อมระบบแฮนด์ฟรีและปุ่มปิดฝาท้ายพร้อมล็อกรถ	และ
จอภาพขนาด	12.1	นิ้ว	มาพร้อมกบัรีโมทและหฟัูงอินฟาเรด	เพือ่ความ
บนัเทิงส�าหรบัผู้โดยสารตอนหลัง	
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	 ครบครนัด้วยอปุกรณ์อ�านวยความสะดวกสบายต่างๆ	อาทิ	 ระบบ	
Brake	Auto	Hold	เบรกอตัโนมติัเมือ่จอดอยู่กบัท่ี	(BAH)	ระบบเบรก
มอืควบคุมด้วยไฟฟ้าอตัโนมติั	(APB)	กล้องมองภาพรอบคนั	(MAM)	และ
เซน็เซอร์ช่วยจอด	มติซบิูช	ิปาเจโร	สปอร์ต	จีที	พลัส	ใหม่	“พลัสทางเลอืก
ใหม่	ให้ชวีิตเหนือระดับ”	มรีาคาจ�าหน่ายเริ่มต้นท่ี	1,349,000	บาท

	 มติซบิูชิ	ปาเจโร	สปอร์ต	จทีี	พลสั	ใหม่	มาพร้อมกบัชดุไฟหน้า
แบบโปรเจคเตอร์	 Bi-LED	พร้อมระบบปรบัระดับล�าแสงอัตโนมติั	 มา
พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวนัแบบ	Spectrum	LED	ไฟส่องสว่างขณะ
เล้ียวและไฟตัดหมอกหน้าแบบ	LED	ไฟท้ายแบบ	LED	เสาอากาศแบบ
ครีบฉลาม	ล้ออัลลอยสทูีโทนขนาด	18	นิ้ว	

newcomer local
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	 ภายในห้องโดยสารกว้างขวาง	พร้อมเบาะหนงัทุกท่ีนัง่	 ทีน่ัง่ด้าน
คนขับปรบัระดับได้	8	ทิศทางด้วยระบบไฟฟ้า	สะดวกสบายมากข้ึนท้ังท่ี
บริเวณหวัเข่าและท่ีพักแขน	 แผงประตูและคอนโซลกลางตกแต่งด้วย
วสัดุบนุุม่เพิ่มความหรูหราและช่วยลดเสยีงรบกวนจากภายนอก	ระบบ
ปรับอากาศอัตโนมัติ	 แบบปรับแยกอุณหภูมิอิสระ	 ซ้าย-ขวา	 พร้อม 
ติดต้ังช่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและช่อง	USB	ส�าหรบัชาร์จอปุกรณ์	พร้อม
ระบบ	M-Connect	 แอปพลเิคชันอัจฉริยะท่ีช่วยแจ้งสถานะตัวรถและ
ข้อมลูส�าคัญต่างๆพร้อมรองรบัการใช้งานด้วยภาษาไทย	หรูหรา	ครบครนั	
คุ้มค่า	ครอบคลมุและรองรบัทุกการใช้งาน	ด้วยเคร่ืองยนต์	MIVEC	VG	
Turbo	 ขนาด	 2.4	 ลติร	 181	 แรงม้าท่ี	 3,500	 รอบต่อนาที	 แรงบดิ	 
430	นิวตันเมตรท่ี	2,500	รอบต่อนาที	รองรับเช้ือเพลิงดีเซล	B20	มอบ
อตัราเร่งตอบสนองอย่างดีเย่ียมและต่อเนื่อง	ด้วยเกียร์อตัโนมติั	8	สปีด	
พบกบั	มติซบูชิิ	 ปาเจโร	 สปอร์ต	 จทีี	พลัส	 ใหม่	 ได้ท่ีโชว์รมู	 มติซบูชิิ	 
ท่ัวประเทศได้แล้ววนันี้		
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newcomer local

ฮอนด้า เผยโฉม 

 HONDA CR-V
 MY2020

EDIT BY : กองบรรณาธิการ

บริษัท	 ฮอนด้า	 ออโตโมบิล	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 
เปิดตัวยนตรกรรมพรีเมียมเอสยูวีไอคอนของฮอนด้า	 
“ซอีาร์-วี	ใหม่”	ในไทยเป็นประเทศแรกของภูมภิาคเอเชีย
และโอเชยีเนีย	ด้วยดีไซน์ภายนอกท่ีตอกย�า้ความสปอร์ต
หรูหราและความแข็งแกร่งในทุกมิติ	 พรีเมียมย่ิงข้ึนด้วย
หลังคาซันรูฟไฟฟ้าแบบพาโนรามาและไฟเล้ียวด้านหน้า
แบบ	LED	Sequential	เสริมความมัน่ใจในทุกการเดินทาง
ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ	ฮอนด้า	เซนส์ซิ่ง	 
(Honda	 SENSING)	 และนวัตกรรมเช่ือมต่อเพ่ือการ
สื่อสารระหว่างผู ้ขับข่ีและรถยนต์	 ฮอนด้า	 คอนเนค	 
(Honda	 CONNECT)	 ครบครันด้วยเทคโนโลยีอ�านวย
ความสะดวกสบายล�า้สมัยระดับพรีเมียม	
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	 ภายในห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบาย	 ตอบโจทย์ทุกไลฟ์
สไตล์การใช้งานทั้งแบบ	7	ที่นั่งและ	5	ที่นั่ง	มาพร้อมขุมพลังการขับ
เคลื่อนท้ังเครื่องยนต์	 1.6	 ลิตร	 i-DTEC	 DIESEL	 TURBO	 และ
เครื่องยนต์เบนซินขนาด	2.4	ลิตร	DOHC	i-VTEC	มาพร้อมสีใหม	่
สีน�้าเงินคอสมิก	ในราคา	1,369,000	-	1,759,000	บาท	พร้อมมอบ
ข้อเสนอพเิศษ	ดอกเบีย้พเิศษ	1.99%	หรือเลอืกรบัข้อเสนอ	“Double	
Smile”	ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ	18,000	บาท	พร้อมฟรีประกันภัย	
1	ปี	เปิดให้ลกูค้าได้สมัผัสในงานบางกอก	อนิเตอร์เนช่ันแนล	มอเตอร์
โชว์	 ครั้งท่ี	 41	 และท่ีโชว์รูมฮอนด้า*	 ตั้งแต่	 13	 กรกฎาคม	 2563	
เป็นต้นไป	
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ดีไซน์ภายนอกหรูหราและแข็งแกร่งในทุกมุมมอง
•	 ตอกย�้าความพรีเมียมเหนือระดับด้วยหลังคาซันรูฟไฟฟ้าแบบ
พาโนรามา	(Panoramic	Sunroof)	พร้อมระบบเปิด-ปิดแบบ	
One-Touch

•	 เสริมอารมณ์ความสปอร์ตย่ิงข้ึนด้วยกระจังหน้าแบบ	 Gloss	
Black	และกันชนหน้า-หลังดีไซน์ใหม	่

•	ฝากระโปรงท้ายตกแต่งด้วยโครเมียมรมด�าและไฟท้ายรมด�า	
•	ไฟหน้าแบบ	FULL	LED	มาพร้อมไฟส่องสว่างส�าหรับการขับขี่
ในเวลากลางวนัแบบ	LED	(Daytime	Running	Light	-	DRL)	
พร้อมไฟเล้ียวด้านหน้าแบบ	LED	Sequential	และไฟท้ายแบบ	
FULL	LED	

•	 โดดเด่นด้วยเส้นสายที่เฉียบคมพร้อมล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ต
ใหม่ขนาด	18	นิ้ว	
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มั่นใจในทุกการเดินทางด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ 
ฮอนด้า เซนส์ซิ่ง (Honda SENSING) ได้แก่

•	 ระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพร้อมระบบช่วยเบรก	
(Collision	Mitigation	Braking	System:	CMBS)

•	 ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบปรับ
ความเร็วตามรถยนต์คันหน้าท่ีความเร็วต�า่	(Adaptive	Cruise	
Control	with	Low-Speed	Follow:	ACC	with	LSF)	

•	ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ	(Lane	Keeping	
Assist	System:	LKAS)	

•	 ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ	
(Road	Departure	Mitigation	System	with	Lane	De-
parture	Warning	:	RDM	with	LDW)

•	ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ	(Auto	High-Beam:	AHB)

	 และยังมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภยัอันล�า้สมยั	อาท	ิระบบ
แสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน	 (Honda	 LaneWatch)	
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับข่ี	 (Driver	 Attention	
Monitor)	 (ทุกรุ ่น)	 ตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับข่ีผ่านการ
ควบคุมพวงมาลัยและแจ้งเตือนผ่านหน้าจอ	TFT	พร้อมการสั่นเตือน
ที่พวงมาลัย	ระบบเพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่	(Agile	Handling	
Assist)	 อีกท้ังนวัตกรรมเช่ือมต่อเพื่อการสื่อสารระหว่างผู้ขับข่ีและ
รถยนต์	ฮอนด้า	คอนเนค	(Honda	CONNECT)	เป็นต้น
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ดีไซน์ภายในกว้างขวางสะท้อนความหรูหรา ครบครันด้วยอุปกรณ์
อ�านวยความสะดวกสบายระดับพรีเมียม
	 ภายในห้องโดยสารมาพร้อมแผงคอนโซลขนาดใหญ่	ตกแต่งด้วย

ลายไม้และวสัดุสดี�า	Piano	Black	มท้ัีงแบบเบาะนัง่	3	แถว	7	ท่ีนัง่	และ
แบบ	2	แถว	5	 ท่ีนัง่	 ครบครันด้วยอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกสบาย
ระดับพรีเมยีม	อาทิ	อปุกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย	(Wireless	Charger)	
กระจกมองข้างแบบพบัเกบ็อัตโนมติั	(ควบคุมด้วยรีโมท)	(Auto	Fold-
able	 Side	Door	Mirror)	 ระบบบนัทึกต�าแหน่งเบาะนัง่ของผู้ขับข่ี	
(Driver	Memory	Seat)	เบาะน่ังด้านคนขับปรบัไฟฟ้า	8	ทศิทาง	พร้อม
ปุม่ปรบัดันหลงัไฟฟ้า	 4	 ทศิทาง	 กระจกมองหลงัปรบัลดแสงอัตโนมติั	
(Auto	Dimming	Rear	View	Mirror)	 (ทุกรุ่น)	 ระบบปรบัอากาศ
อัตโนมติัแบบปรับอณุหภูมแิยกอิสระซ้าย/ขวา	i-Dual	Zone	

newcomer local
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	 และระบบปรับอากาศส�าหรับผู้โดยสารแถว	 2	
และแถว	3	 (รุ่น	 7	ที่นั่ง)	 เหนือระดับด้วยเทคโนโลยี
การเชื่อมต่ออันล�้าสมัย	อาทิ	ระบบเครื่องเสียงหน้าจอ
สัมผัสขนาด	7	นิ้ว	แบบ	Advanced	Touch	รองรับ
การเชื่อมต่อ	 Apple	CarPlay	 และระบบสั่งการด้วย
เสียง	Siri	ระบบน�าทางเนวิเกเตอร์	(เฉพาะรุ่น	4WD)	
มาตรวัดพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับข่ีแบบ	 TFT	
ซึ่งสามารถแสดงผลฟังก์ชันการใช้งานท่ีหลากหลาย	
ควบคุมทุกการสั่งงานได้อย่างง่ายดายผ่านพวงมาลัย
มัลติฟังก์ชันพร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียง	 และ
ปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์	เป็นต้น
	 พร้อมตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์และทุกการใช้งาน	

ด้วยฝากระโปรงท้ายเปิด-ปิดอัตโนมัติด้วยระบบไฟฟ้า
พร้อมระบบแฮนด์ฟรี	 (Hands-free	 Power	 Tail-
gate)	(ทุกรุน่)	สะดวกสบายด้วยการควบคมุการเปิด-
ปิดด้วยรีโมท	และปรับระดับความสูงของการเปิดฝาก
ระโปรงท้ายได้ตามต้องการ	ดไีซน์ทุกพืน้ท่ีการใช้งานได้
ด้วยเบาะนัง่ท่ีสามารถปรบัเปลีย่นเพือ่รองรบัผู้โดยสาร
และการใช้งานท่ีหลากหลาย	 พร้อมด้วยช่องเก็บของ
บริเวณคอนโซลกลางท่ีสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้า
กับการใช้งานได้ถึง	3	แบบ
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มาพร้อม 2 ขุมพลังขับเคลื่อน ได้แก่ 
	 •	 เครื่องยนต์ดีเซล	1.6	ลิตร	i-DTEC	DIESEL	TURBO	
4	สูบ	ให้ก�าลังสูงสุดถึง	160	แรงม้า	ที	่4,000	รอบต่อนาท	ีด้วย
แรงบิดสูงสุดที่	 350	 นิวตัน-เมตรที่	 2,000	 รอบต่อนาท	ี 	 ซึ่ง
เทียบเท่ากับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่	 ผสานการท�างานกับ
ระบบเกยีร์อตัโนมตั	ิ9	สปดี	เป็นระบบเกยีร์ไฟฟ้าทีค่วบคมุการ
เปลี่ยนเกียร์ด้วยสวิตช์	(Shift	by	Wire)	ให้ทั้งอัตราเร่งและ
อัตราการประหยัดน�้ามันท่ีดีเย่ียมสูงถึง	 17.9	 กิโลเมตร/ลิตร	
โดยมาพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ	4WD

	 •	 เครื่องยนต์เบนซิน	2.4	ลิตร	DOHC	i-VTEC	4	สูบ	ให้
ก�าลงัสงูถึง	173	แรงม้าท่ี	6,200	รอบต่อนาท	ีด้วยแรงบดิสงูสดุ
ที่	224	นิวตัน-เมตรที่	4,000	รอบต่อนาท	ีผสานการท�างานกับ
เกยีร์อตัโนมติัแบบ	CVT	ให้การตอบสนองท่ีทันใจ	พร้อมรองรับ
พลังงานทางเลือก	E85	และ	E20	มีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อน
สองล้อ	2WD	และระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ	4WD
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ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ มีให้เลือกทั้งหมด 5 รุ่น ดังนี้ 
เครื่องยนต์ดีเซล
•	 รุ่น	DT-EL	4WD	 7	ที่นั่ง	 ราคา	1,759,000	บาท
เครื่องยนต์เบนซิน
•	 รุ่น	2.4	EL	4WD		7	ที่นั่ง		 ราคา	1,579,000	บาท
•	 รุ่น	2.4	E	7	ที่นั่ง			 	 ราคา	1,419,000	บาท

•	 รุ่น	2.4	ES	4WD		5	ที่นั่ง		 ราคา	1,529,000	บาท
•	 เครื่องยนต์เบนซิน	รุ่น	2.4	S	5	ที่นั่ง		ราคา	1,369,000	บาท

	 โดยมีให้เลือกท้ังหมด	 5	 สี	 ได้แก่	 สีใหม่	 สีน�้าเงินคอสมิก	 
(เมทัลลิก)	 สีด�าคริสตัล	 (มุก)	 สีเทาโมเดิร์นสตีล	 (เมทัลลิก)	 สีขาว
แพลทินัม	(มุก)	และสีเงินลูนาร	์(เมทัลลิก)		
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ให้ทุกโค้ง โค้งให้คุณ คุมทุกโค้ง!!!

บริดจสโตนเปิดตัว 

POTENZA 
ADRENALIN RE004

EDIT BY : กองบรรณาธิการ

บริษัท	บริดจสโตนเซลส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ผู้น�าด้าน
การผลิตยางรถยนต์ระดับโลก	 เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่	 
“POTENZA	Adrenalin	RE004”	กบัคอนเซป็ต์ท่ีจะปลกุ
ทุกความเร้าใจ	 “ให้ทุกโค้ง	 โค้งให้คุณ”	 ด้วยสุดยอด
นวตักรรมยางรถยนต์	อกีระดับของการขับข่ีแบบสปอร์ต	ที่
ผ่านการวิจยัและพฒันาด้วยเทคโนโลยีข้ันสงูของบริดจสโตน	 
เพ่ือส่งมอบประสบการณ์การขับข่ีท่ีเหนือกว่า	มาพร้อมกับ
ดีไซน์สปอร์ตเต็มพกิดัเพือ่การควบคุมอย่างเหนือช้ัน	สร้าง
ข้ึนเพือ่การเข้าโค้งอย่างแม่นย�า	เตมิเต็มความเร้าใจให้ชีวิต
ในเมือง	และด้วยสมรรถนะของ	POTENZA	Adrenalin	
RE004	ท่ีสามารถยึดเกาะถนนได้อย่างดีเย่ียมท้ังในสภาพ
ถนนแห้งและเปียก	 ท�าให้ผู้ขับข่ีสามารถเข้าโค้งได้อย่าง
แม่นย�า	ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจในทุกเส้นทาง	
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	 ต่อยอดความส�าเร็จจากผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของ 
บริดจสโตนอย่าง	 POTENZA	 Adrenalin	 RE003	 ที่
บริดจสโตนได้มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือ 
ส่งมอบคุณภาพท่ีเหนือกว่าให้แก่ผู ้ ขับข่ี	 โดยในปีนี้ 
บริดจสโตนพร้อมน�าเสนอ	POTENZA	Adrenalin	RE004	
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความโดดเด่น	คือ	
ร่องดอกยางแบบพิเศษ	(Triple	and	Half	Grooves)

ซึ่งจะช่วยกระจายแรงกดบริเวณหน้าสัมผัสของยางกับ 
พื้นถนน	และช่วยลดการตอบสนองต่อพวงมาลัย	จึงท�าให้
สามารถเข้าโค้งและควบคุมรถได้อย่างมั่นใจแม้ขับข่ีด้วย
ความเร็วสูงหรือขับขี่บนพื้นถนนเปียก	
	 บล็อกดอกยางด้านในขนาดใหญ่	 (Wide	 Inside	

Rib)	 ซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นท่ีหน้ายางให้สัมผัสกับพ้ืนถนนได้
มากข้ึน	กระจายแรงกดได้มากข้ึน	จึงช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพ
การยึดเกาะถนนบนพืน้แห้งและพืน้เปียกอย่างดีเย่ียมร่อง
ยางรูปตัว	 A	สไตล์สปอร์ตเต็มพิกัด	 (“A”	Shape	 and	
Aggressive	 Groove)	 เอกลักษณ์เฉพาะของยาง	 
POTENZA	 Adrenalin	 นอกเหนือจากความเท่ห์ของดี
ไซน์รูปตัว	 A	 ที่ดูโฉบเฉี่ยวทันสมัยแล้วนั้น	 ร่องยางดีไซน์
ตัว	 A	 นียั้งช่วยเพิ่มความแข็งแรงของบล็อกดอกยาง	 
ลดการบิดตัวของยางขณะขับข่ี	จงึท�าให้ควบคุมรถได้อย่าง
แม่นย�า
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	 อกีท้ังด้วยนวตักรรมการผลติยางข้ันสงูของบริดจสโตน	จึงท�าให้
ส่วนผสมหลักของยางอย่าง	 ซิลิก้า	 มีการกระจายตัวอย่างสม�่าเสมอ	
ซึ่งช่วยให้ตอบสนองพวงมาลัยได้อย่างฉับไวและควบคุมรถได้อย่าง
แม่นย�า	 และยังช่วยลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย	
นอกจากนี้	POTENZA	Adrenalin	RE004	ยังได้รับการทดสอบและ
พร้อมรองรับสมรรถนะทางด้านการยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก	 ความ
ต้านทานการหมุน	 และเสียงจากยางท่ีสัมผัสผิวถนน	ตามมาตรฐาน	
ECE	 R117-02	 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลท่ีก�ากับดูแลโดย	 
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจของยุโรปแห่งสหประชาชาติ	 (United	 
Nations	 Economic	 Commission	 for	 Europe:	 UNECE)	 

จงึมัน่ใจได้ว่าผลติภณัฑ์	POTENZA	Adrenalin	RE004	ของบริดจสโตน 
นั้น	ถูกทดสอบมาแล้วว่าเปี่ยมไปด้วยคุณภาพตามมาตรฐานสากล
	 มร.ฟูมิทากะ	ทาคาโอกะ	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	บริดจสโตน

เซลส์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 กล่าวว่า	 “ยาง	 POTENZA	 รุ่นล่าสุดนี	้ 
ได้ผ่านการวิจยัและพฒันาด้วยเทคโนโลยีข้ันสงูของบริดจสโตน	ตลอด
ระยะเวลาท่ีผ่านมา	บริดจสโตนได้มกีารเฝ้าติดตามและการวิจยัตลาด
ยาง	 รวมไปถึงความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้ยางอย่างใกล้ชิด	
เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีตอบโจทย์ความต้องการของ 
ผู ้ ใช้ยาง	 เพื่อส่งมอบคุณภาพท่ีเหนือกว่าแก่ลูกค้าบริดจสโตน 
ทุกท่าน”
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	 ผลิตภัณฑ์	POTENZA	Adrenalin	RE004	ของบริดจสโตน	ยังได้มีการวางจ�าหน่ายในหลายประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	อาท	ิสิงคโปร	์มาเลเซีย	
เกาหลี	 โดยผลิตภัณฑ์	 POTENZA	 Adrenalin	 RE004	 ที่จะวางจ�าหน่ายในประเทศไทย	 จะมีให้เลือกต้ังแต่ขอบ	 15	 นิ้ว	 จนถึงขอบ	 20	 นิ้ว	 รวมท้ังหมด	 
30	ขนาด	ราคาเริ่มต้นที่3,400	-	12,250	บาท	(ขึ้นอยู่กับขนาดยาง)*	โดยเริ่มเตรียมความพร้อมของตลาดในประเทศไทย	ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายน	2563	
เป็นต้นมา	 เพื่อวางจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการ	ณ	วันที	่ 1	พฤษภาคม	2563ในช่องทางการจัดจ�าหน่ายต่างๆ	ของบริษัทฯ	อาทิ	ศูนย์บริการค็อกพิท	แอค	และ 
ผู้แทนจ�าหน่ายยางรถยนต	์บริดจสโตนทั่วประเทศ	
*สามารถดูรายละเอยีดผลติภณัฑ์เพิ่มเติมได้ท่ี	https://www.bridgestone.co.th/th/tire-brand/potenza	และสามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีแผนกลกูค้า

สัมพันธ์หมายเลข	02-636-1555				
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IN special



	 บริษัท	เอสเอไอซี	มอเตอร์–ซีพี	จ�ำกัด	และ	บริษัท	เอ็มจี	เซลส	์
(ประเทศไทย)	 จ�ำกัด	 ผู ้ผลิต	 และผู ้จ�ำหน่ำยรถยนต์เอ็มจีใน
ประเทศไทย	 จัดสัมมนำ	 “New	Generation	 of	 Automotive”	
ร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ	รัฐวิสำหกิจ	และภำคเอกชน	เพ่ือขับเคลื่อน
นโยบำย	และแนวทำงส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ	 ในประเทศไทย	
โดยได้รบัเกียรติจำก	นำย	สรุิยะ	จงึรุง่เรืองกจิ	รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวง
อุตสำหกรรม	เป็นประธำน	

เอสเอไอซี และ เอ็มจี จัดสัมมนา 
“New Generation of Automotive”

ร่วมก�าหนดทิศทางรถยนต์ไฟฟ้าไทย

เรียบเรียงโดย เตมีย์ ลิ้มตระกูล

	 ส�ำหรับบทสรุปท่ีได้จำกกำรปำฐกถำ	 “Roadmap	 ไทย	 ขับ
เคลื่อน	EV”	โดย	นำยสุริยะ	จึงรุ่งเรืองกิจ	รัฐมนตรวี่ำกำรกระทรวง
อุตสำหกรรมนั้นมีใจควำมส�ำคัญตลอดจนมำตรกำรต่ำงๆดังนี	้ ภำค
รัฐให้ควำมส�ำคัญในกำรผลักดันให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่ำนสู่สังคม
ยำนยนต์ไฟฟ้ำ	และกระตุ้นให้คนไทยเหน็ถึงควำมส�ำคัญ	ควำมจ�ำเป็น	
และประโยชน์จำกกำรใช้รถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำ	ซ่ึงจะมีส่วนส�ำคัญใน
กำรลดมลพิษในอำกำศในระยะยำว	ซ่ึงประเด็นกำรปล่อยมลพิษของ
รถยนต์สนัดำปภำยใน	ถอืเป็นตัวเร่งให้เกิดกำรพฒันำรถยนต์พลังงำน
ทำงเลือก	 เกิดเทคโนโลยียำนยนต์ใหม่ๆ	 รวมถึงกำรออกกฎหมำย
ควบคุมมลพิษจำกยำนยนต์เกดิข้ึน	ดงัจะเหน็ได้จำกก�ำหนดค่ำไอเสยี
ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกำ	 โดยเฉพำะท่ีมลรัฐแคลิฟอร์เนียท่ีมีกำร
ก�ำหนดค่ำมำตรฐำนกำรปล่อยมลพิษของตัวเอง	เพ่ือควบคุมและแก้
ปัญหำมลพษิ	รวมไปถึงภูมภิำคอืน่ๆ	อย่ำงเช่นในประเทศในกลุม่ยุโรป
ก็ ได ้มีกำรออกมำตรฐำนกำรปล่อยมลพิษของยำนยนต์อย่ำง	
มำตรฐำนยูโร	โดยเร่ิมต้ังแต่	ยูโร	1	ถึงปัจจุบันอยู่ท่ีมำตรฐำนยูโร	6	
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	 ปัจจุบันมียำนยนต์จ�ำหน่ำยท่ัวโลกรวมกันกว่ำ	1,200	ล้ำนคัน	
ย่อมก่อให้เกิดมลภำวะทำงอำกำศท่ีมำกข้ึน	 ดังนั้น	 รัฐบำลประเทศ
ต่ำงๆ	จึงได้มีกำรออกมำตรกำรท่ีเข้มงวดในเรื่องระบบท่อไอเสีย	รวม
ถึงกำรพัฒนำเทคโนโลยีให้รองรับกำรใช้ท้ังเครื่องยนต์และแบตเตอรี	่
ไม่ว่ำจะเป็น	กำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำไฮบริด	(Hybrid	Electric	Vehicle	: 
HEV)	ยำนยนต์ไฟฟ้ำไฮบริดปลั๊กอิน	 (Plug-in	Hybrid	Electric	
Vehicle	:	PHEV)	รวมทั้งยำนยนต์ไฟฟ้ำแบบแบตเตอรี	่(Battery	

Electric	Vehicle	:	BEV)	รวมถึงกำรออกนโยบำยสนับสนุนกำรใช้
รถยนต์ประเภทนี้	 อำทิ	 รัฐแคลิฟอร์เนียออกนโยบำยกำรเงินในกำร
สนับสนุนเงินให้ผู้ซื้อยำนยนต์ไฟฟ้ำสูงสุดกว่ำ	200,000	บำทต่อคัน	
และกำรสนับสนุนให้ต้ังสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำ	ท�ำให้ในปี	ค.ศ.	2018	มี
จ�ำนวนแท่นชำร์จไฟกว่ำ	450,000	มำกท่ีสุดในประเทศสหรัฐอเมริกำ	
เป็นต้น	
	 ส�ำหรับประเทศไทย	ซ่ึงเป็นฐำนกำรผลิตยำนยนต์ท่ีส�ำคัญ	โดย

ในปี	 ค.ศ.	 2019	 มีกำรผลิตอยู่ในอันดับท่ี	 11	 ของโลก	 และ
อุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่ถือเป็น	 1	 ใน	 12	 อุตสำหกรรมเป้ำ
หมำย	 (S-Curve)	 ท่ีมีศักยภำพและมีบทบำทส�ำคัญในกำรผลักดัน
เศรษฐกิจของประเทศ	รฐับำลไทยได้จดัต้ังคณะกรรมกำรนโยบำยยำน
ยนต์ไฟฟ้ำแห่งชำติ	และมีกำรบูรณำกำรท�ำงำนร่วมกันกับหน่วยงำน
ท่ีเกี่ยวข้อง	โดยกำรประชุมครั้งท่ี	1	ได้มีกำรเห็นชอบ		แผน	30@30	
โดยปี	ค.ศ.	2030	จะผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ	30%	ของกำรผลิตรถยนต์
ในไทย	โดยแบ่งกำรท�ำงำนเป็น	3	ระยะ	คือ
	 •	 ระยะสั้น	 (2020-2022)	 ผลิตรถส�ำหรับรถรำชกำร	 รถ

สำธำรณะ	รถจักรยำนยนต์สำธำรณะ	60,000-110,000	คัน
	 •	 ระยะกลำง	 (2021-2025)	 จะผลักดัน	 ECO	 EV	 จ�ำนวน	

100,000-250,000	 คัน	 และผลักดันสมำร์ท	 ซิต้ี	 บัส	 จ�ำนวน	 
300,000	คัน
	 •	 ระยะยำว	 (2026-2030)	 ให้มีกำรผลิตยำนยนต์ ไฟฟ้ำ

ประมำณ	750,000	คัน
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	 พร้อมกันนี้	กระทรวงอุตสำหกรรมยังได้หำรือร่วมกับหน่วยงำน
ท่ีเกีย่วข้องเพือ่เดินหน้ำโครงกำรมำตรกำรยำนยนต์เก่ำแลกยำนยนต์
ไฟฟ้ำ	(xEV)	โดยกำรน�ำรถเก่ำท่ีมีอำยุกำรใช้งำนมำกกว่ำ	15	ปี	มำ
เปล่ียนเป็นยำนยนต์ไฟฟ้ำ	เพือ่ส่งเสริมตลำดและกำรจดักำรซำกยำน
ยนต์	โดยจะมกีำรศกึษำกำรจดักำรซำกยำนยนต์ในประเทศไทยอย่ำง
จริงจัง	 เพื่อให้เกิดกำรจัดกำรซำกรถยนต์ท่ีเป็นระบบ	 ลงทุนกำร
รีไซเคิลซำกรถยนต์และแบตเตอรี	่และเข้ำสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน
	 ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนได้รองรบักำรส่งเสริมสถำนีอดัประจไุฟฟ้ำ	

โดยใช้อัตรำค่ำไฟฟ้ำแบบคงท่ี	2.63	บำท	ต่อหน่วย	และตั้งสถำนีอัด
ประจุไฟฟ้ำสำธำรณะให้ต้ังภำยในรัศมี	 50-70	 กิโลเมตร	 เพ่ือให้
ครอบคลุมกำรเดินทำงระยะไกล	 ซึ่งท่ีผ่ำนมำภำครัฐและภำคเอกชน
มีกำรส่งเสริมอย่ำงต่อเนื่อง	 สะท้อนให้เห็นว่ำประเทศไทยมีควำม
พร้อมในกำรเป็นฐำนกำรผลิตยำนยนต์ ไฟฟ้ำท่ีส�ำคัญแห่งหนึ่งใน
อนำคตอันใกล้

	 บทสรุปสัมมนา	“New	Generation	of	Automotive”	
โดยตัวแทนจากทั้งภาครัฐ	รัฐวิสาหกิจ	และภาคเอกชน	
มร.จาง	ไห่โป	กรรมการผู้จัดการ	บริษทั	เอสเอไอซี	มอเตอร์-ซพีี	
จ�ากัด	และบริษัท	เอ็มจี	เซลส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
	 •	นิยำมของ	New	Generation	of	Automotive	ในมุมของ

เอ็มจี	ประกอบด้วย	3	ประเด็นส�ำคัญ	คือ	ระบบอิเล็กทรอนิกส์	ระบบ
ไร้คนขับ	และพลังงำนทำงเลือก	ส�ำหรับ	SAIC	Motor	ซึ่งเป็นบริษัท

แม่ของเอ็มจี	 ถือเป็นหนึ่งในผู้น�ำทำงด้ำนเทคโนโลยียำนยนต์ไฟฟ้ำ
ล�ำดับต้นๆ	ของโลกท่ีพัฒนำเทคโนโลยียำนยนต์ไฟฟ้ำอย่ำงต่อเนื่อง	
	 •	ส�ำหรบัประเทศไทยเรำท�ำตลำดด้วยแบรนด์เอม็จ	ีโดยเรำถือเป็น

ผู้จดุประกำยให้เกดิกระแสยำนยนต์ไฟฟ้ำในสงัคมไทยด้วยกำรเปิดตัว	
MG	ZS	EV	ท่ีขับเคลือ่นด้วยพลงังำนไฟฟ้ำ	100%	ทีส่ำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของคนรุน่ใหม่ด้วยคอนเซป็ต์	 “EASY”	ทีส่ำมำรถเป็น
เจ้ำของได้ง่ำย	ดูแลรักษำได้ง่ำย	ใช้งำนได้ง่ำย	เมือ่ปีท่ีผ่ำนมำ	
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	 •	 และในปีน้ี	 เอ็มจีได้เดินหน้ำสร้ำงระบบนิเวศรถยนต์ไฟฟ้ำ
อย่ำงต่อเนื่องด้วยกำรลงทุนติดต้ังจุดชำร์จในรูปแบบ	DC	โดยภำยใน
ปีนี้	จะมีจุดชำร์จจ�ำนวน	100	แห่งในโชว์รูมและศูนย์บริกำรเอ็มจีท่ัว
ประเทศ	และวำงแผนในกำรขยำยจุดชำร์จเพิ่มอีก	1	เท่ำตัวภำยในปี
หน้ำ	ส่วนแผนงำนในระยะท่ี	2	ในกำรเพิ่มจ�ำนวนสถำนีชำร์จให้มำก
ข้ึน	 จะเลือกสถำนีท่ีอยู่เส้นทำงหลักตำมทำงหลวง	 และแผนงำนใน
ระยะท่ี	 3	 จะเพิ่มสถำนีชำร์จท่ีศูนย์กำรค้ำ	 ออฟฟิศ	 หมู่บ้ำน	 ที่พัก
อำศัย	 นอกจำกนี้	 ยังมีแผนน�ำรถยนต์ไฟฟ้ำรุ่นใหม่	 รวมทั้งรถยนต์
ไฟฟ้ำปลั๊กอินไฮบริดเข้ำมำท�ำตลำดอีกด้วย	 โดยเอ็มจีมุ่งหวังให้เกิด
กำรบูรณำกำรและพร้อมท่ีจะสนับสนุนควำมร่วมมือกับทุกหน่วยงำน
ท่ีเก่ียวข้อง	เพื่อให้สังคมยำนยนต์ไฟฟ้ำไทยเติบโตมำกข้ึน	พร้อมน�ำ
เสนอให้รัฐบำลช่วยผลักดันเรื่องสิทธิพิเศษด้ำนภำษี	 หรือกำรลงทุน	
รวมถึงกำรมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ำมำกข้ึน

นายโชคดี	แก้วแสง	รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน	(BOI)	
	 •	 ในปี	 พ.ศ.	 2560	 BOI	 เตรียมกำรลงทุนเรื่องนโยบำยกำร

ลงทุนรถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำ	 ครอบคลุมทุกเรื่องกำรผลิต	 ควำม
ต้องกำรตลำด	กำรส่งเสริมกำรลงทุน	กำรสร้ำงสถำนีชำร์จ	รถยนต์ใช้
สว่นบคุคล	รถยนต์สำธำรณะ	และชิ้นสว่น	ในปัจจบุนั	มีผูเ้ข้ำมำลงทนุ
ในส่วนของรถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำท้ังหมด	16	บริษัท	รวม	26	โครงกำร	

โดยมีกำรขอส่งเสริมกำรลงทุนในกำรผลิตรถยนต์	 ประเภทไฮบริด	
(HEV)	 ปลั๊กอินไฮบริด	 (PHEV)	 รวมถึงรถพลังงำนไฟฟ้ำ	 100%	
(BEV)	 และมียอดกำรผลิตรวมกันกว่ำ	 560,000	 คัน	 เรำก�ำลัง
พิจำรณำส่งเสริมกำรลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของสำมล้อไฟฟ้ำ	 และรถ
จักรยำนยนต์ท่ีใช้พลังงำนไฟฟ้ำ	ท่ีมีแผนกำรเปิดโครงกำรในช่วงกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบีโอไอครั้งต่อไป		
	 •	ส�ำหรับประเทศไทย	BOI	มองว่ำ	เรำต้องมีขีดควำมสำมำรถ

ในกำรสร้ำงกำรรับรู้เรื่องนวัตกรรม	ต่อยอดสู่กำรพัฒนำให้ได้	เรำต้อง
เข้ำใจบริบทของควำมต้องกำร	 เพรำะประเทศเรำเป็นฐำนกำรผลิต
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รถยนต์ประเภทสันดำปภำยในมำนำน	ดังนั้น	เรำต้องรีบศึกษำเพื่อจะ
ผันตัวเป็นศูนย์กลำงในกำรผลิตรถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำ	ฉะนั้น	เรำต้อง
ปรับตัวให้ ได้และให้ทัน	 ทั้งเรื่องเครื่องมือ	 (Supply)	 และกำรขยำย
ตลำด	 (Demand)	 ต้องดูเรื่องผู้ผลิตและผู้ใช้งำนมีควำมพร้อมหรือ
ไม่	 ซึ่งจำกแผน	 30@30	 เรำต้องคิดกลยุทธ์เพื่อให้เกิดกำรลงทุนท่ี
มำกข้ึน	 อำทิ	 กำรผลิตรถบัสพลังงำนไฟฟ้ำ	 เพ่ือกำรใช้งำนขนส่ง
สำธำรณะ	ซึ่งเป็นถือเป็นจ�ำนวนกำรผลิตท่ีค่อนข้ำงสูง

นายเสกสรร	 เสริมพงศ์	 รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบ
ไฟฟ้า	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(PEA)
	 •	กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	รับผิดชอบพื้นที่ครอบคลุม	74	จังหวัด	

โดยในปัจจุบัน	 เรำมีกำรสร้ำงสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำส�ำหรับรถยนต์
พลังงำนไฟฟ้ำ	 ท้ังหมด	 11	 แห่ง	 นอกจำกนี	้ เรำยังมีแผนในกำรท�ำ
สถำนีร่วมกบับำงจำก	เพิ่มอกี	62	จุด	แบ่งเป็นสถำนีป๊ัมน�ำ้มนับำงจำก	
56	จุด	และส่วนพื้นท่ีของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอีก	6	จุด	โดยจะแล้ว
เสร็จภำยในไตรมำสท่ี	2	ของ	ปี	พ.ศ.	2564	และในระยะถดัไป	ระหว่ำง
ป	ีพ.ศ.	2564	-	พ.ศ.	2565	เรำจะด�ำเนินกำรสร้ำงสถำนีอัดประจุไฟฟำ้
อีก	64	จุด	ท�ำให้ในปี	พ.ศ.	2565	ทำงกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	จะมี
สถำนีอัดประจุไฟฟ้ำท้ังหมด	 137	 จุด	 ซึ่งจะครอบคลุมพื้นท่ี	 75	
จังหวัด(รวมกรุงเทพมหำนคร)	
	 •	ส�ำหรบัต้นทุนในกำรสร้ำงสถำนีอดัประจไุฟฟ้ำ	เฉลีย่	2.5	ล้ำน

บำท	ต่อหนึ่งแท่นชำร์จ

นายพรศักดิ์	อุดมทรัพยากุล	ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนา
องค์กร	การไฟฟ้านครหลวง	(MEA)	
	 •	 ส่วนงำนของกำรไฟฟ้ำนครหลวง	 ครอบคลุมพื้นท่ีใน	 3	

จังหวัด	ได้แก่	กรุงเทพมหำนคร	นนทบุร	ีและสมุทรปรำกำร	ในปัจจุบัน	
เรำมีสถำนีอัดประจุไฟฟำ้	10	จุด	จ�ำนวน	15	แท่นชำร์จ	โดยมีแผนกำร
ขยำยสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำ	 เพิ่มข้ึนอีก	 118	 จุด	 รวมเป็น	 128	 จุด	
ภำยในปี	พ.ศ.	2565	พร้อมทั้งมีกำรพัฒนำแอพพลิเคชั่น	ในกำรค้นหำ
สถำนีชำร์จไฟฟ้ำท้ังประเทศ	 และสำมำรถจองแท่นชำร์จก่อนเข้ำรับ
บริกำรได้ในเชงินโยบำยนั้น	ทำงกำรไฟฟ้ำนครหลวงได้มีกำรเร่งด�ำเนิน
กำรขยำยสถำนีชำร์จอย่ำงเป็นรูปธรรม	ทั้งนี	้เรำจะส่งเสริมให้ผู้บริโภค
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เข้ำใจในกำรใช้งำนรถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจ�ำวัน	 หำกไม่ได้
ออกนอกบริเวณจังหวัดท่ีใกล้เคียง	รถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำ	ในปัจจุบัน
มีระยะทำงวิ่งมำกกว่ำ	 200	 กิโลเมตร	 ถือว่ำเพียงพอต่อกำรใช้งำน	
สะดวกต่อกำรชำร์จพลังงำนไฟฟ้ำท่ีท่ีพักอำศัยของผู้ใช้งำน

นายพิสิฐ	รังสฤษฎ์วุฒิกุล	ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต	์
	 •	สถำบันยำนยนต์เป็นหน่วยงำนที่ท�ำหน้ำที่เป็นกลไกของภำค

รฐัเพือ่สนบัสนนุให้กบักระทรวงอตุสำหกรรมมพีนัธกิจในเรื่องของกำร
ศึกษำวิจัยในด้ำนเทคโนโลยียำนยนต์ร่วมกับท้ังทำงภำครัฐและ
เอกชน	 รวมถึงกำรพัฒนำบุคลำกรในแวดวงอุตสำหกรรมยำนยนต์	
ฝึกอบรม	ศูนย์ทดสอบ	ตำมมำตรฐำน	มอก.	และตำมมำตรฐำนต่ำง
ประเทศด้วย	 ปัจจุบันสถำบันยำนยนต์มีท่ีต้ัง	 3	 แห่ง	 ประกอบด้วย	
กล้วยน�้ำไท	 ท�ำหน้ำท่ีเป็นศูนย์กลำงข้อมูล	 นิคมอุตสำหกรรมบำงปู	
จ.สมุทรปรำกำร	 ท�ำหน้ำท่ีทดสอบเรื่องมลพิษ	 และสนำมไชยเขต		
จ.ฉะเชิงเทรำ	 ท�ำหน้ำท่ีทดสอบด้ำน	 EV	 ทั้งรถยนต์ ไฟฟ้ำและรถ
จักรยำนยนต์ไฟฟ้ำ	 ส�ำหรับ	 ศูนย์ทดสอบสนำมไชยเขต	 คำดว่ำจะ
แล้วเสร็จในช่วงเดือนตุลำคม-พฤศจิกำยนนี้	
	 •	ในส่วนของเครื่องมอืท่ีจ�ำเป็นต่อกำรทดสอบ	ในปี	พ.ศ.	2562	

ทำงสถำบันฯ	 ได้รับอุปกรณ์มำแล้วท้ังสิ้น5	 ช้ิน	 เป็นเครื่องทดสอบ
ควำมแข็งแรง	กำรชำร์จไฟ	กำรปล่อยประจุเกิน	กำรทนต่ออุณหภูม	ิ
ไฟรั่วหรือไฟฟ้ำลัดวงจร	 ส่วนอุปกรณ์อีก	 4	 ชิ้น	 จะเป็นงบประมำณ
ของปี	พ.ศ.	2563	ซ่ึงจะท�ำให้ทำงสถำบันฯมีเครื่องมือในกำรทดสอบ
รวมท้ังสิน้	 9	 เครื่อง	 ในส่วนงำนด้ำนบุคลำกร	 เรำก�ำลังจะมีกำรท�ำ	
MoU	 กับทำงศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์	
(PTEC)	
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ดร.	ไกรสร	อัญชลีวรพันธุ์	ผู้อ�านวยการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์	(PTEC)	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	
	 •	 ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์	 นับได้ว่ำ

เป็น	 Think	 Tank	 ในด้ำนกำรท�ำ	 R&D	 เพรำะกำรวิจัยท่ีดีจะท�ำให้
ประเทศสำมำรถพัฒนำไปได้ ไกล	 ในอนำคตเรำได้มีกำรจัดท�ำ
มำตรฐำนแกนกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรม	 ไม่ว่ำจะเป็นในเรื่องของ
แบตเตอรี	่Charging	Station	ในด้ำนของกำรก�ำหนดมำตรฐำนเรำ
ใช้	IEC	&	ISO	เป็นตัวก�ำหนด	และมีกำรพัฒนำระบบยำนยนต์	รวม
ถึงระบบช่วยขับขี่	ADAS	ที่มีกำรใช้มำกขึ้น	เรำต้องกำรให้มีมำตรฐำน
ของเครื่องชำร์จ	หัวชำร์จ	แบตเตอร่ี	แท่นชำร์จ	และหัวใจส�ำคัญของ
ยำนยนต์ ไฟฟ้ำอย่ำงแบตเตอรี่	 เพรำะฉะนั้นมำตรฐำนในเรื่องนี้จึง
ส�ำคัญมำก	
	 •	 PTEC	 จะเป็นฝ่ำยดูแลและควบคุมเรื่องแบตเตอรี่ผ่ำนข้ัน

ตอนกำรท�ำ	Lab	Test	ที่เป็นมำตรฐำนบังคับรวมไปถึงกำรน�ำ	Cell	
Battery	ท่ีมีโมดูลและวงจรควบคุมแบตเตอรี่	(Battery	Manage-
ment	 System)ในกำรจัดกำรและควบคุมประจุของแบตเตอรี่	 กำร
วิจัยเรื่องกำรปล่อยประจุไฟฟ้ำ	และกำรชำร์จไฟฟ้ำ	ทั้งในรูปแบบ	AC	
และ	 DC	 กำรตรวจสอบกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ	 และกำรระบำย
ควำมร้อนของแบตเตอรี	่													
	 •	ในด้ำนกำรทดสอบเรำทดสอบต้ังแต่เรื่องอุณหภูมิแบตเตอรี่

ขณะขับข่ี	 ระบบระบำยควำมร้อน	 	กำรสั่นสะเทือนขณะขับข่ี	 ระบบ

ควำมปลอดภัย	 และอ่ืนๆ	 ที่เก่ียวข้องกับประสิทธิภำพและคุณภำพ
กำรขับข่ี		ในประเทศไทย	นอกจำกนี้	เรำก�ำลังด�ำเนินกำรสร้ำง	Lab	
ทดสอบ	ท่ีสำมำรถน�ำรถบัส	2	ชั้นท่ีขับเคลื่อนด้วยพลังงำนไฟฟ้ำและ
มีเป็นยำนยนต์อัตโนมัติ	 ไร้คนขับ	 พร้อมท้ังทดสอบโครงสร้ำงท่ีน�้ำ
หนักเบำ	และรูปแบบต่ำงๆ	รวมทั้งกำรควบคุมเรื่องควำมถ่ีของรถท่ีจะ
ไม่กวนกำรท�ำงำนของเครื่องยนต์หรือ	ซอฟต์แวร์	อ่ืนๆ	
	 •	ท้ังนี้	PTEC	มองว่ำประเทศไทย	อุตสำหกรรมยำนยนต์ของ

เรำไม่ได้มีควำมห่ำงชั้นกับประเทศเพื่อนบ้ำน	 เพรำะเรำมีศักยภำพท่ี
ค่อนข้ำงพร้อม	และประเทศไทยก็ยังเป็นศูนย์กำรผลิตรถยนต์ท่ีใหญ่
ท่ีสุดเป็นอับดับ	 2	 ของภูมิภำคอำเซียน	 และส่วนส�ำคัญท่ีจะเร่งกำร
พัฒนำของประเทศไปอีกข้ัน	คือกำรแลกเปล่ียนเทคโนโลยีท่ีโดดเด่น
จำกประเทศอืน่ๆ	เข้ำมำปรบัใช้ในเมอืงไทย	หำกเรำได้เรียนรูน้วตักรรม
ใหม่ๆ	ก็จะสำมำรถท�ำให้เกิดกำรพัฒนำได้อย่ำงรวดเร็วมำกข้ึน		
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	 เกรท	วอลล์	มอเตอร์ส	ประเทศไทย	
จัดทัพผู้บริหำรครบทีม	 พร้อมบุกตลำดไทย	
สร้ำงฐำนยุทธศำสตร์สู ่ผู ้น�ำตลำดเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้	 น�ำโดยสำมแม่ทัพใหญ ่
ผู้คร�ำ่หวอดในวงกำรรถยนต์	“จำง	เจียหมงิ”	
ประธำน	 เกรท	 วอลล์	 มอเตอร์ส	 ภูมิภำค
อำเซียนและประเทศไทย,	 “หวัง	 ซื่อฮุย”	
รองประธำนฝ่ำยขำยและกำรตลำด	 เกรท	 
วอลล์	 มอเตอร์ส	 ภูมิภำคอำเซียนและ
ประเทศไทย	 และ	 “ณรงค์	 สีตลำยน”	
กรรมกำรผู้จัดกำร	 เกรท	 วอลล์	 มอเตอร์ส	
ประเทศไทย	 เตรียมควำมพร้อมในกำรส่ง
มอบประสบกำรณ์ในกำรขับข่ีอันยอดเย่ียม
ในฐำนะ	 “บริษัทท่ีให้บริกำรกำรขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก”	(Global	Mobility	
Technology	Company)	

เกรท วอลล์ มอเตอร์ส
 เปิดทีมผู้บริหารพร้อมขับเคลื่อนเทคโนโลยี

ยานยนต์ระดับโลก

มร.หวัง	ซื่อฮุ่ย	(Steven	Wang)
รองประธำนฝ่ำยขำยและกำรตลำด

เกรท	วอลล์	มอเตอร์ส	ภูมิภำคอำเซียนและ
ประเทศไทย

มร.จำง	เจียหมิง	(Elliot	Zhang)
ประธำน

เกรท	วอลล์	มอเตอร์ส	ภูมิภำคอำเซียนและ
ประเทศไทย

ณรงค์	สีตลำยน	
กรรมกำรผู้จัดกำร	

เกรท	วอลล์	มอเตอร์ส	ประเทศไทย
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 มร.จาง	เจียหมิง	(Elliot	Zhang)	ด�ำรงต�ำแหน่ง	
ประธำน	 เกรท	 วอลล์	 มอเตอร์ส	 ภูมิภำคอำเซียนและ
ประเทศไทย	หัวเรือใหญ่ซึ่งเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรพัฒนำ
ธุรกิจท้ังด้ำนกำรผลิต	 กำรขำย	 และกำรตลำดของ
ประเทศไทยและกลุ่มประเทศในภูมิภำคอำเซียน	 ด้วย
ประสบกำรณ์อันเชี่ยวชำญในอุตสำหกรรมรถยนต์ 
มำหลำยทศวรรษ	ทั้งในด้ำนนวัตกรรมกำรวิจัยยำนยนต	์
กำรผลิต	กำรจัดซื้อ	จนไปถึงด้ำนกำรขำยและกำรตลำด	
และควำมส�ำเร็จท่ีพิสูจน์ได้จำกกำรน�ำแบรนด์รถกระบะ
เกรท	 วอลล์	 (GWM	 Pickup)	 สร้ำงยอดขำยเพิ่มถึง	
7.85%	 จนครองอันดับหน่ึงรถกระบะท่ีขำยดีท่ีสุดใน
ประเทศจีน	 รวมถึงเป็นอันดับหนึ่งของแบรนด์รถกระบะ
ท่ีมียอดกำรส่งออกสูงสุดติดต่อกันเป็นเวลำ	23	ปี	ท�ำให้	
มร.จำง	คือบุคคลส�ำคัญท่ีจะน�ำพำเกรท	วอลล์	มอเตอร์ส	
ทะยำนสู่ควำมส�ำเร็จอีกครั้งในฐำนะผู้น�ำตลำดอำเซียน

ผู้สร้างความส�าเร็จท่ีพิสูจน์ได้จากการน�า
แบรนด์รถกระบะเกรท วอลล์ (GWM Pickup) 
สรา้งยอดขายเพิม่ถึง 7.85% จนครองอนัดับ
หน่ึงรถกระบะท่ีขายดีท่ีสุดในประเทศจนี 
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 มร.หวัง	ซื่อฮุ่ย	(Steven	Wang)	ด�ำรงต�ำแหน่ง	รองประธำน
ฝ่ำยขำยและกำรตลำด		เกรท	วอลล์	มอเตอร์ส	ภูมิภำคอำเซียนและ
ประเทศไทย	ทัพหน้ำผู้เชีย่วชำญกำรท�ำตลำดของเกรท	วอลล์	มอเตอร์ส	 
เปิดตลำดต่ำงประเทศมำแล้วท่ัวโลก	 มีประสบกำรณ์อย่ำงเหนือชั้น
ด้ำนกำรวำงกลยุทธ์กำรตลำด	 กำรสื่อสำร	 และกำรบริหำรกำรขำย
อย่ำงแข็งแกร่ง	จำกประสบกำรณ์กว่ำ	20	ปีในอุตสำหกรรมยำนยนต	์
และมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรตลำดในระดับสำกล		มร.หวัง	จึงเป็น
ก�ำลังส�ำคัญท่ีท�ำให้เกรท	วอลล์	มอเตอร์ส	ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำง
มำกในกำรขยำยธุรกิจไปยังต่ำงประเทศ	ทั้งใน	รัสเซีย	ทวีปอเมริกำใต้	
ภมูภิำคตะวนัออกกลำง	ทวีปแอฟริกำ	และออสเตรเลยี	ภำยใต้กลยุทธ์ 
โลกำภวิตัน์	(Globalization)	ซึง่	มร.หวงั	จะน�ำควำมเช่ียวชำญระดับ
โลกมำขับเคลื่อนเกรท	วอลล์	มอเตอร์ส	ในอำเซียนและประเทศไทย
ให้เติบโตไม่แพ้ตลำดอื่นในต่ำงประเทศ

ทัพหน้าผู้เชีย่วชาญการท�าตลาดของเกรท วอลล ์
มอเตอรส์ เปิดตลาดต่างประเทศมาแล้วท่ัวโลก มี
ประสบการณ์อย่างเหนือชัน้ด้านการวางกลยุทธก์าร
ตลาด การส่ือสาร และการบริหารการขายอย่าง
แข็งแกรง่ จากประสบการณ์กวา่ 20 ปี
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 นายณรงค์	สีตลายน	ผู้บริหำรชำวไทย	ที่ได้รับกำรแต่งต้ัง
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร	 	 เกรท	 วอลล์	 มอเตอร์ส	
ประเทศไทย	 ผู้ซึ่งข้ึนชื่อว่ำเป็นนักวำงกลยุทธ์ท่ีเย่ียมยอดและได้
รับกำรยอมรับว่ำเป็นหนึ่งในผู้น�ำท่ีมีบทบำทในวงกำรรถยนต์ของ
ประเทศไทยมำอย่ำงยำวนำน	จะเขำ้มำกุมบังเหียนในส่วนของงำน
บริหำรกำรขำย	 กำรตลำด	 เครือข่ำยผู้จ�ำหน่ำย	 และบริกำรของ
ธุรกิจในเครือเกรท	วอลล์	มอเตอร์ส	ในประเทศไทยท้ังหมด	โดย
นำยณรงค์มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนกำรเพิ่มยอดขำยและส่วนแบ่ง
กำรตลำด	กำรสร้ำงแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จัก	 เพ่ือให้ ได้รับกำรยอมรับ
และพัฒนำประสบกำรณ์และควำมพึงพอใจของลูกค้ำ	 จำก
ประสบกำรณ์ในแวดวงอุตสำหกรรมรถยนต์มำกกว่ำ	 20	 ปีท้ังใน
ด้ำนกำรขำย	 กำรตลำด	 บริกำรหลังกำรขำย	 กำรขยำยเครือข่ำย 
ผู้จัดจ�ำหน่ำย	เกิดจำกกำรสั่งสมประสบกำรณ์กำรท�ำงำนกับบริษัท
ข้ำมชำติท้ังในสหรัฐอเมริกำ	 สิงคโปร์	 และอีกหลำยประเทศใน
ภูมิภำคเอเชีย	 ด้วยวิสัยทัศน์ท่ีกว้ำงไกลและปณิธำนควำมตั้งใจ

เชีย่วชาญในด้านการเพิม่ยอดขายและส่วนแบ่ง
การตลาด การสรา้งแบรนด์ใหเ้ป็นท่ีรูจ้กั เพื่อใหไ้ด้
รบัการยอมรบัและพัฒนาประสบการณ์และความ
พึงพอใจของลูกค้า จากประสบการณ์ในแวดวง
อตุสาหกรรมรถยนต์มากกวา่ 20 ปี
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อย่ำงแรงกล้ำท่ีจะน�ำประสบกำรณ์ท้ังหมด	ร่วมผลักดันให้ผู้บริโภคได้
รับประโยชน์สูงสุดจำกกำรเปลี่ยนถ่ำยเทคโนโลยี	 ไปสู ่กำรใช้
นวตักรรมอญัชำญฉลำดเพือ่พฒันำคุณภำพชวีิต	ตลอดจนน�ำรปูแบบ
กำรท�ำธุรกิจใหม่ๆ	เขำ้มำสร้ำงประสบกำรณ์ในกำรรับบริกำรให้เกิดขึ้น
อย่ำงเป็นรูปธรรม	ซ่ึงจะส่งผลลัพธ์ไปสู่กำรยกระดับเศรษฐกิจมหภำค
และอุตสำหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย

	 ท้ังนี	้กลุ่มบริษัท	เกรท	วอลล์	มอเตอร์ส	ประเทศไทย	ยังเสริม
แกร่งด้วยทีมผู้บริหำรท่ีจะมำช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในเมืองไทยและ
ภูมิภำคอำเซียนให้เติบโต	ได้แก่
	 1.	นำยครรชิต	ไชยสุโพธิ	์ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยประสำนงำนกิจกำร

ภำยนอกองค์กรและส่วนรำชกำร
	 2.	นำงสำวปิยะนุช	จตุรภัทร	์ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขำย
	 3.	นำยฐำนิศร	กำญจนกูล	ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรหลงักำรขำย
	 4.	นำงสำวศุภรำงศุ์	อนุชปรีดำ	ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยสื่อสำรองค์กร
	 5.	นำยชำญศกัด์ิ	หลำยเจริญโชคชยั	ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผน

ผลิตภัณฑ์
	 6.	 นำยจิรศักด์ิ	 ชื่นอำรมณ์	 ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยกำรตลำด

ผลิตภัณฑ์

	 ด้วยกลยุทธ์โลกำภิวตัน์	(Globalization	Strategy)	ทีเ่กรท	วอลล์	 
มอเตอร์ส	 ใช้เป็นแนวทำงกำรขยำยธุรกิจและแบรนด์ ไปท่ัวโลก	 
โดยมีเป้ำหมำยท่ีจะเป็น	 “บริษัทท่ีให้บริกำรกำรขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีระดับโลก”	หรือ	Global	Mobility	Technology	Company	
ท่ีสร้ำงสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมำช่วยยกระดับคุณภำพชีวิต
ของผู้คน	ประเทศไทยถูกปักหมุดให้เป็นจุดหมำยปลำยทำงแห่งแรก
ในอำเซียนของ	 เกรท	 วอลล์	 มอเตอร์ส	 ในกำรรุกเข้ำสู่ภูมิภำคนี	้
เนื่องจำกศักยภำพและควำมพร้อมในด้ำนปัจจัยต่ำงๆ	ท่ีแข็งแกร่ง
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	 	 โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นฐำนด้ำนอุตสำหกรรมอยู่
ในระดับแนวหน้ำ	มีโรงงำนผลิตและซัพพลำยเชนระดับโลก	และเป็น
ศูนย์กลำงกำรผลิตยำนยนต์ท่ีดีท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก	 ด้วยควำม
พร้อมของบุคลำกรแรงงำนท่ีมีทักษะระดับสูง	 ตลอดจนระบบนิเวศท่ี
พัฒนำอย่ำงสมบูรณ์และพื้นท่ีกว้ำงขวำงเพื่อรองรับอุตสำหกรรม 
ยำนยนต์ท่ีจะเติบโตอย่ำงรวดเร็วในอนำคต	นอกจำกนี	้ประเทศไทย	
ยังมีควำมพร้อมในกำรเป็นฐำนผลิตรถยนต์พลังงำนทำงเลือก	

	 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดหมำยของ	เกรท	วอลล์	มอเตอร์ส	ท่ีมุ่งหวัง
ให้ ไทยเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตรถยนต์พลังงำนทำงเลือก	 ตลอดจน
สำมำรถส่งออกไปยังประเทศท่ีเป็นตลำดรถยนต์พวงมำลัยขวำ	อำทิ	
ออสเตรเลียและประเทศอ่ืนๆ	เพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำยและวิสยัทัศน์ของ	
เกรท	 วอลล์	 มอเตอร์ส	 ในกำรก้ำวเป็นผู้น�ำแห่งกำรเปลี่ยนแปลง
อุตสำหกรรมยำนยนต์ระดับโลก	 กำรเข้ำสู่ตลำดในประเทศไทยของ	
เกรท	วอลล์	มอเตอร์ส	ครั้งนี้จึงเป็นกลยุทธ์ทำงธุรกิจท่ีน่ำจับตำมอง
ในอุตสำหกรรมยำนยนต์ในภูมิภำคอำเซียน	เกรท	วอลล์	มอเตอร์ส	
จะน�ำจุดแข็งทำงเทคโนโลยีและนวัตกรรม	มำเสริมสร้ำงประสบกำรณ์
ของผู้บริโภค	 และพัฒนำตลำดในประเทศไทยอย่ำงเจำะลึกทุกเซก
เมนต์	 ตลอดจนเป็นหนึ่งในฟันเฟืองท่ีจะช่วยยกระดับกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจของจังหวัดระยอง	ประเทศไทย	และภูมิภำคอำเซียนอย่ำง
ยั่งยืน

อีกหน่ึงจุดหมายของ เกรท วอลล์ มอเตอรส์  
มุ่งหวังให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์
พลังงานทางเลือก ตลอดจนสามารถส่งออกไปยัง
ประเทศท่ีเป็นตลาดรถยนต์พวงมาลัยขวา อาทิ 
ออสเตรเลียและประเทศอื่นๆ
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	 บริษัท	 ฮอนด้ำ	 ออโตโมบิล	 (ประเทศไทย)	 จ�ำกัด	 เสริม
เอกลักษณ์ควำมแข็งแกร่ง	 เพิ่มดีกรีควำมสปอร์ตหรูหรำข้ึนอีก
ข้ันของพรีเมียมเอสยูวีไอคอน	ฮอนด้ำ	ซีอำร์-วี	ใหม่	เอำใจสำย
แต่งรถ	ด้วยชุดอุปกรณ์ตกแต่งระดับพรีเมียมโมดูโล	(Modulo)	
รอบคัน	 ท่ีสะท้อนถึงดีไซน์กำรออกแบบท่ีโดดเด่นลงตัว	 เสริม
ด้วยหลำกหลำยไอเท็มพิเศษ	 ท่ียกระดับเอกลักษณ์ควำม
อเนกประสงค์	ตอบโจทย์ทุกกำรใช้งำนอย่ำงสมบูรณ์แบบ	โดยมี
ให้เลือก	2	แพ็กเกจ	ได้แก่

ฮอนด้าอัปเลเวลความสปอร์ต 

“ซีอาร์-วี ใหม่” 
ด้วยชุดแต่งโมดูโล
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 • Sport Package ราคา 36,000 บาท	ประกอบด้วย	ชุด
ตกแต่งกันชนด้ำนหน้ำ	(แบบ	2	ชิ้น)	ชุดตกแต่งกันชนด้ำนหลัง	
(แบบ	2	ชิ้น)	ชุดแผงใต้กันชนด้ำนหน้ำ	บันไดข้ำง	(แบบ	2	ชิ้น)	
ชุดตกแต่งกระจกมองข้ำง(แบบ	2	 ช้ิน)	 และ	ชุดตกแต่งฝำท้ำย
ค้ิวโครเมียม

 • Smart Package ราคา 30,500 บาท ประกอบด้วย	ชุด
ตกแต่งกันชนด้ำนหน้ำ	(แบบ	2	ชิ้น)	ชุดตกแต่งกันชนด้ำนหลัง	
(แบบ	2	ชิ้น)	ชุดแผงใต้กันชนด้ำนหน้ำ	และ	สปอยเลอร์หลังแบบ
สปอร์ต
	 พร้อมแนะน�ำไอเท็มพิเศษใหม่	ได้แก่	คิว้ตกแต่งซุ้มล้อด้ำน

หน้ำ	(แบบ	2	ชิ้น)	รำคำ	2,500	บำท	ปลอกท่อไอเสียสเตนเลส	
รำคำ	1,750	บำท	และ	ชดุป้องกนัรอยบริเวณท่ีเปิดประตูโครเมยีม	
(1	ชุด	มี	4	ชิ้น)	รำคำ	1,200	บำทอีกท้ังไอเท็มชุดแต่งอื่นๆ	ที่มี
ให้เลือกสรรอย่ำงหลำกหลำย	รองรับทุกไลฟ์สไตล์กำรใช้งำน	อำทิ	
แผงครอบกันรอยขอบห้องสัมภำระ	กระบะใส่ของท้ำยรถ	แผ่นกั้น
ห้องสัมภำระ	ค้ิวบันไดสเตนเลสพร้อมไฟ	LED	เป็นต้น

Sport Packag
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	 ฮอนด้ำ	ซีอำร์-วี	ใหม่	มำพร้อมดีไซน์ภำยนอกท่ีสปอร์ตหรูหรำ
และแข็งแกร่งในทุกมติิ	โดดเด่นด้วยหลังคำซนัรูฟไฟฟ้ำแบบพำโนรำมำ	 
(Panoramic	Sunroof)	พรอ้มระบบเปิด-ปิดแบบ	One-Touch	และ
ไฟเลี้ยวด้ำนหน้ำแบบ	LED	Sequential	มั่นใจย่ิงข้ึนด้วยเทคโนโลยี
ควำมปลอดภัยอัจฉริยะ	ฮอนด้ำ	เซนส์ซิ่ง	(Honda	SENSING)	และ	
ฮอนด้ำ	คอนเนค	(Honda	CONNECT)	ภำยในห้องโดยสำรกว้ำงขวำง	 
ครบครนัด้วยฟังก์ชันอ�ำนวยควำมสะดวกสบำยล�ำ้สมยัระดับพรีเมยีม	
	 อำท	ิอุปกรณ์ชำร์จไฟแบบไร้สำย	 ระบบบันทึกต�ำแหน่งเบำะนั่ง

ของผู้ขับข่ี	 กระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติ	 ฝำกระโปรงท้ำย 
เปิด-ปิดอัตโนมัติด้วยระบบไฟฟ้ำพร้อมระบบแฮนด์ฟร	ีโดยมีให้เลือก	
ทั้งแบบ	7	ที่นั่งและ	5	ที่นั่งกับ	2	ขุมพลังทำงเลือก	เครื่องยนต์ดีเซล	
1.6	ลิตร	i-DTEC	DIESEL	TURBO	และเครื่องยนต์เบนซิน	2.4	ลิตร	
DOHC	i-VTEC	มำพร้อมทำงเลือกระบบขับเคลือ่นสองล้อ	2WD	และ
ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ	4WD	ตอกย�้ำกำรเป็นยนตรกรรมพรีเมียมเอส
ยูวีไอคอนที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์กำรใช้งำนได้อยำ่งสมบูรณ์แบบ

Smart Package
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	 ลูกค้ำท่ีสนใจ	ฮอนด้ำ	ซีอำร์-วี	 ใหม่	และชุดอุปกรณ์ตกแต่ง
ระดับพรีเมียมโมดูโล	(Modulo)	หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ	สำมำรถ
สอบถำมข้อมลูเพิ่มเติมได้กับท่ีปรึกษำกำรขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์
ท่ี	www.honda.co.th/autoshow	หรือศูนย์บรกิำรข้อมูลฮอนด้ำ	
24	ชั่วโมง	 (Honda	Call	 Center)	 โทร.	 0	 2341	 7777	หรือท่ี 
โชว์รูมฮอนด้ำท่ัวประเทศ
อ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับ	 ฮอนด้ำ	 ซีอำร์-วี	 ใหม่	 ได้ท่ี	

www.honda.co.th/crv	รำยละเอียดโปรโมชันและข้อเสนอพิเศษ
ส�ำหรับรถยนต์ฮอนด้ำได้ท่ี	 www.honda.co.th/promotions	 
และข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ฮอนด้ำ	 ได้ที	่
www.hondaaccess.co.th		
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IN first drive



TEXT : จุฑามาศ สุภณชัย

trend first drive

ALL NEW SUZUKI XL7
THINK XL 
คิดได้เกินคาด ไปได้เกินใคร กับ
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เมือ่เร็วๆนี้ ทาง incarsmagazine ได้เข้าร่วมทดลอง
ขับสอบรถ ALL NEW SUZUKI XL7 รถ Crossover 
ท่ีมาแรงในขณะนี้ หลังจากท่ี บริษัท ซูซูกิ มอเตอร ์
(ประเทศไทย) จ�ากัด ได้ท�าการเปิดตัว ALL NEW  
SUZUKI XL7 ที่มาพร้อมกับนิยามว่า “THINK XL  
คิดได ้เกินคาด ไปได ้เกินใคร” กับราคาเริ่มต ้น  
779,000 บาท

 ALL NEW SUZUKI XL7 ท่ีมาพร้อมด้วย
เครื่องยนต์ K15B ขนาด 1.5 ลิตร ก�าลังสูงสุดถึง  
105 แรงม้า/6,000 รอบต่อนาที แรงบดิท่ี 138 นิวตัน
เมตรท่ี 4,400 รอบต่อนาที พร้อมเกียร์อตัโนมติั 4 สปีด 
โดยมีการปรับเปลี่ยนให้การขับข่ีลงตัวมากย่ิงข้ึน  
การออกแบบตัวรถภายนอก ถขนาดใหญ่ท่ีมคีวามยาว 
4,450 มลิลเิมตร ความกว้าง 1,775 มลิลเิมตร และ 
ความสงู 1,710 มลิลเิมตร 

 รวมถึงการออกแบบความสงูของรถให้มรีะยะห่าง
จากพืน้ถึงตัวรถมคีวามสงูถึง 200 มลิลเิมตร เพือ่เพิ่ม
วิสยัทัศน์ในการขับข่ีให้ดีย่ิงข้ึน ระบบช่วงล่างได้รบัการ
ออกแบบและปรับแต่งอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให ้
ตอบสนองการขับข่ีได้ในทุกไลฟ์สไตล์ และ ยังสร้าง 
ความนุม่นวลในการขับข่ีได้ดีอกีด้วย 

trend first drive
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 อีกท้ังยังสร้างความมัน่ใจในทุกสภาวะถนนกบัเหลก็กนัโคลงด้าน
หน้า (Front Stabilizer) ขนาดใหญ่พเิศษเพือ่สามารถลดอาการโคลง
ของตัวรถและเพิ่มการยึดเกาะถนนท่ีดีเย่ียม ในด้านความปลอดภยัมา
พร้อมกบัระบบถุงลมนิรภยั SRS คู่หน้า ระบบเบรก ABS ช่วยป้องกัน
ล้อลอ็กขณะเบรกกระทันหนั  พร้อมระบบ EBD ช่วยกระจายแรงเบรก
ได้อย่างสมดุล เสรมิด้วยระบบควบคุมเสถียรภาพในการทรงตัว ESP 

 และการปรับแต่ง module ท่ีพวงมาลยัท่ีเพิ่มสมรรถนะในการขับข่ี
ให้เข้าโค้งได้แม่นย�า รวมท้ังระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชนั 
(Hill Hold Control) จุดยึดเบาะส�าหรับเด็ก ISOFIX และ Top 
tether กล้องมองภาพพร้อมเซน็เซอร์ท่ี กะระยะในขณะถอยหลงัได้
อย่างแม่นย�า ปลอดภัยย่ิงข้ึนด้วยการป้องกันการโจรกรรมด้วยระบบ
กญุแจนิรภัย Immobilizer

trend first drive
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 ส�าหรบั ALL NEW SUZUKI XL7 รถยนต์ท่ีตอบโจทย์ความ
กว้างขวางและสะดวกสบายด้วยท่ีนัง่ 3 แถว 7 ท่ีนัง่ เบาะนัง่แถว
ท่ีสองปรับพับแยกเบาะแบบ 60:40 สามารถเลื่อนสไลด์ ได้  
240 มิลลิเมตรเพื่อการเข้า-ออกแถวท่ีสามได้อย่างสะดวกและ
ง่ายดาย 

 และเบาะนั่งแถวท่ีสามปรับพับแยกเบาะแบบ 50:50 
สามารถปรบัพบัเบาะนัง่ได้หลายรปูแบบเพือ่ตอบสนองการใช้งาน
ท่ีหลากหลาย ระบบปรบัอากาศด้านหลังส�าหรบัท่ีนัง่แถวสองและ
แถวสามเพือ่ความเย็นสบายอย่างท่ัวถึงท้ังห้องโดยสาร สะดวก 
ย่ิงกว่าด้วยช่องเคร่ืองด่ืม 8 ต�าแหน่ง

trend first drivetrend first drive
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 มาเริ่มกนัท่ีการขับข่ีแต่ช่วงแรกแอดมนิได้รบัเป็นผู้โดยสารท้ังด้าน
หน้าและด้านหลงั บอกได้เลยว่าส�าหรบัความสงู 158 นัง่ได้สบายยืดขา
ได้เต็มท่ี หน้าจอสมัผัสขนาดใหญ่ 10 นิ้ว มาพร้อมระบบปรบัแต่งเสยีง
และประมวลผลในแบบดิจทัิล (Digital Sound Processor) เพิ่มมติิ
และความสนุทรีย์ให้กับเสยีงเพลง พร้อมฟังก์ชันเช่ือมต่อ Bluetooth 
การเช่ือมต่อสมาร์ทโฟน Apple CarPlay, Android Auto   

trend first drive

 รวมไปถึงช่องเช่ือมต่อ USB และ HDMI  ท่ีบริเวณคอนโซลหน้า 
อกีท้ังช่องจ่ายไฟส�ารอง 12V มากถึง 3 ต�าแหน่ง เพิ่มความสะดวกสบาย
ให้กับผู้ขับข่ีและผู้โดยสารได้อย่างลงตัว หลังจากได้ทดสอบการนัง่แล้ว
กม็าถึงช่วงขับของแอดมนิ ปรบัเปลีย่นระดับพวงมาลัยและท่ีนัง่ให้ลงตัว 
เหยียบคันเร่งก็พุ่งเลย ไม่ต้องรอรอบไม่อืด หนืด คันนี้รับรองทันใจวยัรุน่
แน่นอน 
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 การขับเข้าโค้งกห็นึบหนบัแถมไปต่อได้อย่างสบายใจ ยอมรบัได้
เลยว่าทางซูซุกิได้ท�าการบ้านมาดีจริง พอช่วงเข้าทางเขาใหญ่ถนนก็ 
ค่อนข้างบบี กพ็อมจีงัหวะได้แซงลองเร่งเครื่องแบบไม่ต้องรอรอบก็ไปได้
สวย สวยไม่รอใครเลย ระยะทางกว่า 100 กโิลก็ท�าให้รับรู้ ได้ว่ายอดขาย
น่าจะไปได้ดี 

ท้ายนี้หากใครสนใจลองแวะไปโชว์รมูเพือ่ทดลองขับและรบัโปรโมทชัน่
ดีกนัได้ ใกล้ท่ีไหนก็ไปท่ีนัน่นะจ๊ะ    
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TEXT : ทีมข่าว. incarsmagazine

trend first drive

VROOM
เชิญสื่อมวลชนทดสอบ 
BAJAJ Pulsar & Dominar กว่า 1,300 กิโลเมตร

VROOM
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 นายวรท กมลโชติรส รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท 
วรมู จ�ากัด กล่าวว่าภายหลงัจากท่ีทางบริษัทฯ ได้ท�าการเปิดตัว
รถจกัรยานยนต์บาจาจครบทุกรุน่ในงานมอเตอร์โชว์ท่ีผ่านมา 
เราได้ผลตอบรบัท่ีดีจากสือ่มวลชนและลกูค้า โดยเฉพาะเรื่อง
การทดสอบขับข่ีท่ีเป็นส่วนส�าคัญท่ีจะท�าให้ลกูค้าได้พิจารณา
ตัดสนิใจเลอืกแบรนด์บาจาจของเรา 

trend first drive
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ดังนัน้เพ่ือเป็นสร้างความเชือ่มัน่ให้กับลกูค้ามาก
ย่ิงข้ึน ทางบริษทัฯ จงึได้เชญิสือ่มวลชนสายยานยนต์
ร่วมทดสอบสมรรถนะ และสัมผัสประสบการณ์การ
ขับข่ีรถจักรยานยนต์บาจาจครบทุกรุ่นในทุกสภาพ
ถนน 3 วนั 3 เส้นทาง เริ่มจากกาญจนบรุี ระยอง และ
จบทริปสดุท้ายท่ีเขาใหญ่

 ซึง่ในการทดสอบครัง้นี้สือ่มวลชนจะได้สมัผัส
ถึงเทคโนโลยีของรถจักรยานยนต์บาจาจ รวมถึง
สมรรถนะท่ีทรงพลงัของเครื่องยนต์ท่ีให้อ�านาจในการ
ควบคุมให้กบัผู้ขับข่ี ท�าให้ทุกเส้นทางการเดินทางไม่ว่า
จะเป็นทางโค้ง คดเค้ียว หรือในสถานการณ์ท่ีต้องการ
อตัราเร่ง เต็มไปด้วยความสะดวกสบาย สนกุสนาน 
และมคีวามปลอดภยั

trend first drive
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 วรมู ไทยแลนด์ได้วางคอนเซป็ต์ในการทดสอบ
ขับข่ีตามคอนเซป็ต์ของรถจกัรยานยนต์บาจาจคือ แรง 
แกร่ง เท่ เราเตรียมรถจกัรยานยนต์บาจาจให้สือ่มวลชน
สายยานยนต์ได้ร่วมทดสอบสมรรถนะท้ังหมด 4 รุน่
ด้วยกันคือ Pulsar NS 160, Pulsar NS 200, Pul-
sar RS 200 และ Dominar 400 โดยเลือกเส้นทาง
ท่ีแตกต่างถึง 3 เส้นทางใน 3 วนั แต่ละวนัจะเดินทาง
ทดสอบขับข่ีในสถานท่ีท่ีต่างกันไป วันแรกเร่ิมจาก
กรงุเทพ – กาญจนบรุี – กรงุเทพ วนัท่ีสองเริ่มจาก
กรงุเทพ – ระยอง – กรงุเทพ วนัท่ีสามเริ่มจากกรงุเทพ 
– เขาใหญ่ – กรุงเทพ ระยะทางรวมท้ังหมดมากกว่า 
1,300 กโิลเมตร 

 โดยก�าหนดเส้นทางให้มีความหลากหลายใน
แต่ละวนั เผชิญทุกสภาพถนนเพือ่ทดสอบรายละเอยีด
ต่างๆ เร่ิมจากส�านักใหญ่ท่ี แฟลกชิพ ลาดพร้าว 
ซอย 122 ซึ่งช่วงนี้ทุกคนจะได้มีโอกาสส�ารวจราย
ละเอียดของตัวรถ ท้ังในส่วนการออกแบบรถในส่วน
ต่างๆท่ีผสมผสานความหรหูรา โฉบเฉี่ยว สปอร์ต และ
ความเรียบง่ายไว้ด้วยกนัได้อย่างลงตัว ท�าให้พร้อมท่ีจะ
โจนทะยานไปข้างหน้าทนัทเีมื่อมีโอกาสได้เปิดคันเร่ง 
จากน้ันจะใช้เส้นทางผ่านถนนช่วงน้ีมพ้ืีนท่ีโล่งๆ 

trend first drive
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 ให้ทดสอบการตอบสนองของเครื่องยนต์ ท้ังในเรื่องของการท�า 
ความเร็ว อัตราเร่ง การเร่งแซง ระบบเกียร์ รวมถึงความคล่องตัวเมื่อมี
ความจ�าเป็นต้องเปลี่ยนเลนไปมาในบางสถานการณ์ การขบัขีใ่นรูปแบบ
นี้ต้องอาศยัความพร้อมหลายอย่างของตัวรถ ท้ังอตัราการเร่งท่ีดี ช่วงล่าง
ที่ยึดเกาะถนน ถ่ายทอดสภาพถนนและสถานการณ์ต่างๆ มายังผู้ขับขี่
ได้เป็นอย่างดี รถทุกรุ่นจะผ่านเส้นทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นถนนที่มีสภาพ
การจราจรที่แออัด ถนนทางตรง ถนนโค้ง หรือสภาพถนนขรุขระ ความ
คล่องตัวและสมรรถนะของเครื่องยนต์ของรถจกัรยานยนต์บาจาจทุกรุน่
ท�าให้ ไม่มีใครรู ้สึกเครียดแต่อย่างใด ในทางกลับกันให้ความรู ้สึก

สนุกสนานเข้ามาแทน และท่ีส�าคัญคือสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายได้
อย่างปลอดภัยและตรงเวลา

 รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท วรูม จ�ากัด กล่าว “ตลอดการ
เดินทางไป-กลบัของทริปนี้ ผมมัน่ใจว่าสือ่มวลชนจะได้สมัผัสถึงความโดด
เด่นของเทคโนโลยีขุมพลงัของเครื่องยนต์บาจาจท่ีทรงประสทิธิภาพ ตอบ
สนองการขับข่ีได้อย่างดีเย่ียม ท�าให้การเดินทางตลอดท้ังวันมีแต่ความ
เพลิดเพลิน สนุกสนาน และประจักษ์ได้ว่ารถจักรยานยนต์บาจาจท่ีอัด
แน่นไปด้วยความแรง อารมณ์สปอร์ต รวมถึงคุณสมบัติเด่นอื่นๆ ในทุกๆ 
รุ่นจะสร้างประสบการณ์การขับขี่ใหม่ๆ ให้กับสื่อมวลชน”   
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รถจักรยานยนต์บาจาจทั้ง 4 รุ่น ในแต่ละรุ่นมีรายละเอียดดังต่อไป
นี้

  เครื่องยนต์ DTSI ระบบหัวฉีด ขนาด 160 ซีซี ระบบสองหัว
เทียน ดิสก์เบรกหน้าและหลัง เฟรมแบบ Perimeter

ราคาจ�าหน่ายพิเศษช่วงแนะน�า 69,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, 
ไม่รวมทะเบียน และพ.ร.บ.)

 2. BAJAJ Pulsar NS 200 FI ABS
 เครื่องยนต์ DTSI ระบบหัวฉีด โดดเด่นด้วยตัวจุดระเบิดแบบ 

Triple Spark Plug ขนาด 200 ซีซี 24.5 แรงม้า  ระบายความร้อน
ด้วยน�้า 

 ระบบเบรกมาพร้อม ABS ด้านหน้า ไฟเรืองแสงแบบ Blue Light 
เบาะนั่งแยกชิ้นสไตล์รถบิ๊กไบค์ เฟรมแบบ Perimeter

ราคาจ�าหน่ายพิเศษช่วงแนะน�า 79,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, 
ไม่รวมทะเบียน และพ.ร.บ.)
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 3. BAJAJ Pulsar RS 200 FI ABS
 รถสไตล์สปอร์ตไบค์ รูปลักษณ์โฉบเฉี่ยวดุดัน  โดดเด่นด้วยไฟ

หน้าคู่แบบ Projector ไฟท้ายแบบเส้นโค้งเว้าท่ีไม่เหมือนใคร  
เครื่องยนต์ DTSI ระบบหวัฉีด  โดดเด่นด้วยตัวจดุระเบดิแบบ Triple 
Spark Plug ขนาด 200 ซีซี 24.5 แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน�า้ 

 ระบบเบรกมาพร้อม ABS ด้านหน้า ท่อไอเสยีดีไซน์แบบสปอร์ต  
ไฟเรืองแสงแบบ Blue Light เบาะนั่งแยกชิ้นสไตล์รถบิ๊กไบค์ เฟรม
แบบ Perimeter

ราคาจ�าหน่ายพิเศษช่วงแนะน�า 89,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, 
ไม่รวมทะเบียน และพ.ร.บ.)

 4. BAJAJ Dominar 400
 เน็คเก็ตไบค์ สไตล์ Sport Tourer เครื่องยนต์ DTSI ระบบ 

หัวฉีดแบบ Dual Overhead Camshaft โดดเด่นด้วยตัวจุดระเบิด
แบบ Triple Spark Plug ขนาด 400 ซีซี 40 แรงม้า ท�าความเร็ว 0 
ถึง 100 ก.ม. ในเวลา 7.1 วินาที

 ไฟหน้าแบบ Full LED Headlamp เกียร์ 6 สปีด พร้อมด้วย 
Slipper Clutch  โช้คหน้า Upside Down ขนาด 43 มิลลิเมตร 
โช้คหลังแบบ Mono Shock ระบบเบรกมาพร้อม ABS จาก Bosch 
แบบ Dual Channel ดิสก์เบรกคู่ขนาด 320 มิลลิเมตร

 ท่อไอเสียแบบท่อคู่ สไตล์รถแข่ง เทคโนโลยีหน้าจอ LCD คู่
เฟรมแบบ Solid Stamp Perimeter Frame

ราคาจ�าหน่ายพเิศษช่วงแนะน�า 115,000 บาท (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม, 
ไม่รวมทะเบียน และพ.ร.บ.)

ตดิต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ทีแ่ผนกประชาสัมพันธ์หมายเลข 
02 123 3888  
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