
BEST SPORT COUPE DIESEL 
BMW 420d Coupe Sport

BEST LUXURY SUV 5 SEAT
BMW X5 xDrive 30d M Sport

BEST SPORT COUPE PETROL 
MINI COOPER S Coupe
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Introduction…
Th

ai
la

nd 	 ในปีน้ีสนามแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ	 แก่งกระจาน	 
เซอร์กิต	 จ.เพชรบุรี	 ยังคงถูกใช้เป็นเวทีหลักสำาหรับทดสอบ	
พร้อมด้วยความเข้มงวดของคณะกรรมการที่มีมากข้ึนใน
แต่ละหัวข้อการทดสอบ	 อันจะเป็นส่วนสำาคัญที่นำาไปสู่การ
เฟ้นหา	 “สุดยอดยนตรกรรมยอดเยี่ยม”	 ในแต่ละประเภท
อย่างแท้จริง		
	 การเฟ้นหายนตรกรรมยอดเยี่ยมในแต่ละประเภท
นั้น	จะประกอบด้วย	2	ส่วนหลักๆ	คือ	ภาคทฤษฎี	ที่คณะ
กรรมการจากสมาคมวิศวกรรมยานยนตไ์ทย	ทำาการประเมิน
จากองค์ประกอบต่างๆ	เช่น	รูปลักษณ์	ความสวยงาม	ความ
สะดวกสบาย	 ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ	 ตลอดจนเรื่องของ
ความปลอดภัย	และราคา	 เมื่อเทียบกับความคุ้มค่า	 โดยนำา

คะแนนจากภาคทฤษฎมีารวมกบัคะแนนในภาคปฏบิตั	ิซึง่จะ 
คำานวณจากสมรรถนะที่ได้ทำาการทดสอบการขับข่ีจริง	 ใน
สถานีทดสอบที่จัดทำาขึ้นโดยอ้างอิงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
กับการใช้งานชีวิตประจำาวัน	
	 หลังจากที่คณะกรรมการได้ทำาการทดสอบเสร็จส้ิน	
คะแนนทั้งหมด	 2	 ส่วน	 จะถูกนำามาพิจารณาอีกครั้งโดย
ละเอียด	 ก่อนจะทำาการเปิดเผยผลสรุปอย่างเป็นเอกฉันท์	
เพื่อประกาศ	 และมอบรางวัลให้แก่เหล่ายนตรกรรมที่ผ่าน 
การทดสอบ	 และเหมาะสมที่สุดในการครอบครองรางวัล	 
“รถยอดเยี่ยมแห่งปี	2014”	หรือ	“Thailand	Car	of	The	Year	
2014	ในแต่ละประเภทอย่างเป็นทางการ
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	 ในทุกเกมการแข่งขันย่อมมีผู้ชนะ	และนี่คือการเฟ้นหาผู้ชนะของ 
ยนตรกรรมในแต่ละเซ็กเมนต์อีกครั้ง	กับการจัดงานทดสอบรถยนต ์

ครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศไทย	ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของ 
บริษัท	กรังด์ปรีซ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	ร่วมมือกับสมาคมวิศวกรรม

ยานยนต์ไทย,	สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย,	
ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	(ร.ย.ส.ท.)	

ที่มุ่งมั่นจัดกิจกรรมตลอดมา	เพื่อเป็นเป้าหมายสำาคัญของหลาย
ค่ายรถยนต์เมืองไทย	ในการรักษาและพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐาน

อุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศไทยในหลายๆ	ด้าน	ให้เทียบเท่าระดับสากล
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BMW  
Car  of  The  Year  2014

	 สัมผัสความรู้สึกท้าทาย	 โดดเด่น	 และทุกความหมายของการเป็นผู้นำากับยนตรกรรมสุดหรูจาก	 BMW	 รถยนต์ที่มี 
สัญลักษณ์เป็นโลโก้ใบพัดฟ้าขาว	 ซ่ึงมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้รถยนต์ทั่วทุกมุมโลก	 ด้วยรูปทรงที่โดดเด่น	 หรูหรา	 
สง่างาม	แฝงความเป็นสปอร์ต	 รวมไปถึงสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมจากเทคโนโลยีอันล้ำาสมัยเกินกว่าใครจะตามทัน	 รวมทั้งการ
ใส่ใจในเรื่องของอุปกรณ์อำานวยความสะดวก	 และความปลอดภัยที่เป็นเลิศ	 จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ใครๆ	 ก็อยากจะครอบ 
ครองยนตรกรรมจาก	BMW	
								“Car	of	The	Year”		งานซึ่งเป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพของรถยนต์ที่ได้รับรางวัลว่ามีความยอดเยี่ยม	และโดดเด่น 
เหนือกว่าคู่แข่งในคลาสเดียวกัน	 รถยนต์จากค่ายใบพัดฟ้าขาวอย่าง	 BMW	 ก็ไม่เคยพลาดโอกาสในการรับรางวัลแห่ง 
ชัยชนะ	และสำาหรับงาน	Car	of	The	Year	2014	เหล่าบรรดายนตรกรรมของ	BMW	ก็สามารถแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของ 
คำาว่า	“สุดยอด”	และ	“เหนือชั้น”	โดยสามารถกวาดรางวัลแห่งชัยชนะนี้มาได้อย่างท่วมท้นถึง	13	รางวัล		คือ

	 สำาหรับรถยนต์ที่จะได้รางวัลน้ัน	 ต้องผ่านข้ันตอนการพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ	 ซึ่งในส่วนแรกจะ
พิจารณาจากองค์ประกอบส่วนต่างๆ	 ทั้งในเรื่องของความสวยงาม,	 อรรถประโยชน์การใช้สอย,	 สมรรถนะ,	 ระบบความ
ปลอดภัย	และเทคโนโลยีที่ล้ำาสมัย	รวมถึงกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม	และความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับมาตรฐานของราคา
	 ช่วงที่	 2	 คณะกรรมการจะมีการเปรียบเทียบจากการขับขี่จริง	 ในสถานีทดสอบต่างๆ	 ที่ได้มีการจัดเตรียมไว้	 โดย 
จำาลองอุปสรรคต่างๆ	 ที่อิงมาจากการใช้งานจริงในชีวิตประจำาวัน	 และนำาคะแนนที่ได้มารวมกับคะแนนในช่วงแรก	 เพื่อลง 
มติให้เป็นเอกฉันท์ว่ารถรุ่นไหน	ประเภทไหน	 เหมาะสมที่จะได้รับตำาแหน่ง	 “Car	 of	 The	 Year”	 เพื่อเป็นเครื่องการันตีถึง 
ความเป็น	“ที่สุด”

1.	 BEST	HATCHBACK	UNDER	1,600	C.C.	 	
2.	 BEST	SEDAN	UNDER	2,000	C.C.						
3.	 BEST	SEDAN	DIESEL
4.	 BEST	HYBRID	SEDAN	UNDER	3,000	C.C.
5.	 BEST	MID-SIZE	SEDAN	UNDER	3,500	C.C.
6.	 BEST	MID-SIZE	SEDAN	UNDER	2,500	DIESEL
7.	 BEST	LUXURY	CAR	DIESEL
8.	 BEST	ROADSTER
9.	 BEST	SPORT	COUPE	PETROL
10.	BEST	SPORT	COUPE	DIESEL
11.	BEST	SUV	UNDER	2,000	C.C.	DIESEL
12.	BEST	SPORT	SUV
13.	BEST	LUXURY	SUV	5	Seats



7Supplement BMW6

	 เริ่มต้นความสำาเร็จกับรถยนต์ขนาดเล็กของตระกูล	BMW	นั่นก็คือ	 รุ่น	 116i	 
M	Sport	 ที่ถูกออกแบบมาพร้อมกับสุนทรียภาพในการขับขี่	 ผสมผสานกับความ
ลงตัวในการออกแบบเครื่องยนต์วางขวาง	 ขับเคล่ือนล้อหลัง	 พร้อมช่วงล่าง
สมรรถนะสูง	 และสมดุลในการกระจายน้ำาหนัก	 เพิ่มความคล่องแคล่วมั่นใจใน 
การเข้าโค้ง	แต่ยังคงไว้ซึ่งความนุ่มนวลปลอดภัย				
	 สมรรถนะที่โดดเด่นเกินตัวมาจากเครื่องยนต์เบนซินขนาด	 1.6	 ลิตร	 136	 
แรงม้า	 ซ่ึงให้อัตราเร่งที่กระฉับกระเฉง	 พร้อมจะพุ่งทะยานไปตามเส้นทางที่คุณ
เลือกไว้	ช่วงล่างแบบสปอร์ตที่สามารถรองรับการขับเคลื่อนได้อย่างมั่นใจ	พร้อม
กับเทคโนโลยี	ECO	PRO	Mode	ที่จะคอยปรับค่าการทำางานของทุกระบบได้อย่าง
ชาญฉลาด	เพื่อผลลัพธ์ของความประหยัดและคุ้มค่าสูงสุด
	 ด้วยความเพียบพร้อมที่มีอยู่ในรถยนต์แบบแฮตช์แบ็กสุดฮอตคันนี้	 เป็น 
บทสรุปของรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้มาครอบครองสำาหรับปีนี้	 นับว่าเป็น 
ความภาคภูมิใจของ	BMW	อย่างสูง	กับรถยนต์ขนาดเล็กที่คุณภาพไม่เล็กคันนี้

	 สมัผสักบัความลงตวัอย่างสมบรูณแ์บบกบัสปอรต์ซีดาน	ทีไ่ดร้บัการออกแบบ
เพ่ือความเร้าใจในทุกครั้งที่ได้ขับข่ี	 ภายในห้องโดยสารมีการตกแต่งด้วยวัสดุชั้นดี 
ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์อำานวยความสะดวกอย่างที่คุณต้องการ	 ทุกสัมผัสรับรู้ได้ 
ถึงความภาคภูมิใจในการออกแบบที่ชาญฉลาดของเหล่าวิศวกร	 เพ่ือให้ได้สิ่งที่ดี 
ที่สุดสำาหรับยนตรกรรมของวันนี้
	 ทุกเส้นทางม่ันใจด้วยพลังการขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์	 บีเอ็มดับเบิลยู	 
ทวิน	 พาวเวอร์	 เทอร์โบ	 ขนาด	 2.0	 ลิตร	 ที่สามารถสร้างกำาลังสูงสุดได้ถึง	 218	
แรงม้า	 แถมยังเลือกได้จากปลายเท้าของคุณเอง	 ว่าต้องการความเร้าใจที่รุนแรง	
หรือความประหยัดที่คู่ควร
	 BMW	 328i	 M	 Sport	 เป็นความลงตัวของรถสปอร์ตในรูปทรงแบบซีดาน 
ที่มีความสมบูรณ์แบบ	ทั้งระบบความปลอดภัย	เทคโนโลยีอันล้ำาสมัย	สมรรถนะที่ 
น่าประทับใจ	 และน่ีคือหน่ึงในยนตรกรรมภายใต้โลโก้ใบพัดฟ้าขาว	 ที่น่าจะรับ
ประกันความผิดหวังได้ดี	

116i 
M Sport

328i 
M Sport

BMW

BMW

HATCHBACK UNDER 1,600 C.C. SEDAN UNDER 2,000 C.C. 
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	 สุดยอดของพลังแห่งการขับเคล่ือนที่มาพร้อมกับความประหยัด	 สำาหรับ 
ยนตรกรรมที่โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์แบบดีเซล	 คอมมอนเรล	 ขนาด	 2.0	 ลิตร	
ที่มีระบบช่วยเพิ่มพลังอย่างเทอร์โบชาร์จ	 ทำาให้	 BMW	 320d	 Sport	 ก้าวขึ้น
มาสู่หัวแถวของกลุ่มได้อย่างสมศักดิ์ศรี	 และถ้าย้อนกลับไปปีก่อนๆ	 ก็จะเห็น
ได้ว่า	 320d	 ในเจเนอเรชั่นท่ีแล้ว	 ก็สามารถครอบครองตำาแหน่งน้ีมาได้อย่าง 
ต่อเนื่องและยาวนาน	
	 ความสนุกสนานในการขับขี่มาจากแรงบิดอันมหาศาลถึง	 380	 นิวตัน-เมตร	
ซึ่งเริ่มมาให้สัมผัสตั้งแต่ในรอบต่ำาๆ	ที่	 1,750	รอบ/นาที	แรงดึงที่สร้างความรู้สึก
ให้เกิดความเร้าใจ	 สมรรถนะจากช่วงล่างที่ไว้วางใจได้	 ทำาให้ผู้ที่อยู่หลังพวงมาลัย
มีความสุขทุกครั้งที่ได้สัมผัส	 แถมท้ายกับของขวัญจากเทคโนโลยี	 นั่นก็คือ	 ความ
ประหยัดน้ำามันเช้ือเพลิงท่ีโดดเด่น	 จนทำาให้บางครั้งคุณอาจจะลืมว่า	 ‘เติมน้ำามัน
ครั้งสุดท้ายไปเมื่อไหร่’
	 สมรรถนะความแรงที่มาควบคู่กับความประหยัดเช่นนี้	 จึงทำาให้เกิดความคุ้ม
คา่ทีโ่ดดเดน่จนแซงหนา้รถยนตท์กุคนัในกลุม่	จนมายนือยูห่วัแถวไดอ้ยา่งสงา่งาม

	 ทีส่ดุของความล้ำาหนา้ทางด้านเทคโนโลยกีบัพลงัของเครือ่งยนตเ์บนซนิ	6	สบู	
ทวิน	พาวเวอร์	เทอร์โบ	ที่ผสมผสานการทำางานกับระบบไฮบริดอันชาญฉลาด	จึง
ทำาให้เกิดความโดดเด่นในด้านสมรรถนะ	 โดยมาพร้อมกับความประหยัดน้ำามัน
เชื้อเพลิงที่ยอดเยี่ยม	และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต่ำาเพียง	139	กรัม/
กิโลเมตร
	 การถ่ายทอดพลงัสูล่อ้คูห่ลงัทำาไดอ้ยา่งมหัศจรรย	์ดว้ยเกยีรอ์ตัโนมตั	ิ8	จังหวะ	
ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดนวัตกรรมที่เติมเต็มสำาหรับสมรรถนะแห่งการขับเคลื่อน	 โดย 
มาพรอ้มกบัความสะดวกสบาย	ความนุม่นวล	การลดเสยีงดังเมือ่ใชร้อบเครือ่งยนต์
สูง	และยังช่วยในเรื่องของความประหยัดน้ำามันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 BMW	 ActiveHybrid	 3	M	 Sport	 คือบทสรุปแห่งความลงตัวที่สมบูรณ์แบบ
ของรถยนต์ในรูปแบบสปอร์ตซีดาน	 ที่มาพร้อมกับไฮบริดเต็มระบบรายแรกของ
โลก	นับว่าเป็นยนตรกรรมที่โดดเด่น	ล้ำาสมัย	คู่ควรกับผู้บริหารสมัยใหม่ที่ชื่นชอบ
ในเรื่องของเทคโนโลยี	และความคุ้มค่าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสมรรถนะ

320d 
Sport

 ActiveHybrid 3 M Sport

BMW

BMW

SEDAN DIESEL HYBRID SEDAN UNDER 3,000 C.C.
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	 ยนตรกรรมที่ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งการดีไซน์	 โดยมีความสมบูรณ์แบบใน
ทุกด้าน	ด้วยรูปลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์	พร้อมจุดเด่นในการออกแบบ	 โดดเด่นจาก 
ความเป็นสปอร์ตที่หรูหรา	และสะดุดทุกสายตาที่พบเห็น
	 ภายในห้องโดยสารถูกออกแบบให้ใช้วัสดุที่ประณีต	 พร้อมใส่ใจในทุกราย
ละเอียด	 เพื่อตอบสนองการนั่งของผู้ขับขี่	 ให้ความรู้สึกเหมือนกำาลังล่องลอย 
อยู่ในเรือที่หรูหรา	โดยให้ความภาคภูมิใจที่เหนือระดับเป็นสิ่งตอบแทน
	 สมรรถนะการขับขี่ที่ทรงพลังจากเครื่องยนต์เบนซิน	เทอร์โบ	ขนาด	3.0	ลิตร	
ที่สามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจน	 แม้เป็นเพียงการเดินทางระยะสั้นๆ	 พละกำาลัง	 
320	 แรงม้า	 เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ท่ีโดดเด่น	 โดยมาพร้อมกับ 
โครงสร้างยนตรกรรมที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาด	 ผนวกกับการจัดวางให้ 
ทำางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 จึงทำาให้ผู้ที่ได้ขับขี่เกิดความรู้สึกเร้าใจทุก
ครั้งเมื่อได้อยู่หลังพวงมาลัย	
	 BMW	 640i	 Gran	 Coupe	 เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติในทุกด้าน	 ไม่ว่าจะ 
เป็นเรื่องสมรรถนะ	 ความสะดวกสบาย	 และความหรูหรา	 จึงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้า 
จะบอกว่า	นี่คือสุดยอดยนตรกรรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ

	 รูปลักษณ์ที่มาพร้อมความปราดเปรียวและสมรรถนะ	 ด้วยสัดส่วนของโครง 
สร้างที่ลงตัวตั้งแต่หัวจดท้าย	 กระจังหน้าคู่ที่มีลักษณะยื่นไปด้านหน้าเพิ่มความ
เคร่งขรึม	 ไฟหน้า	 LED	 ให้ความโดดเด่นสง่างาม	ดีไซน์ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์
ที่มาพร้อมกับความล้ำาหน้าในสมรรถนะ	 และคงไม่แปลก	 ถ้า	 BMW	 525d	 จะ 
สะกดทุกสายตาเมื่อได้เหลียวมอง
	 ทกุครัง้ทีแ่ตะเบรก	พลงังานของรถจะถกูปลอ่ยให้สญูเสยีไปโดยเปลา่ประโยชน	์
แตด่ว้ยเทคโนโลยอีนัชาญฉลาดของ	BMW	จงึมวีธิจีดัการกบัพลงังานนีโ้ดยใชร้ะบบ	
Brake	Energy	Regeneration	หรือระบบชาร์จไฟแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ	ด้วยการ
เปลีย่นพลงังานจากเครือ่งยนตใ์นขณะทีถ่อนคนัเรง่หรือเหยยีบเบรก	ใหช้ารจ์เขา้สู่
แบตเตอรี่	เพื่อลดภาระให้กับไดชาร์จ	จึงช่วยลดการสิ้นเปลืองและเพิ่มสมรรถนะ
	 ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนของความสุดยอดทางยนตรกรรม	 ที่มีความ
โดดเด่นทั้งในเรื่องสมรรถนะและเทคโนโลยี	 โดยมาพร้อมกับความประหยัดที่คุณ
ต้องประทับใจ	 และนี่คงเป็นความลงตัวตามแบบฉบับของผู้บริหารแถวหน้า	 ที่มี
เอกลักษณ์ของความเป็นผู้นำา

640i Gran Coupe

BMW

BMW

525d

MID-SIZE SEDAN UNDER 3,500 C.C. MID-SIZE SEDAN UNDER 2,500 DIESEL
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	 	 การออกแบบภายนอกที่แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์แห่งผู้นำาที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว	 รูปลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความทรงพลัง	 และนำาหน้าด้วยนวัตกรรมท่ีทัน
สมัยในทุกรายละเอียด
	 ระบบการทำางานที่ผสมผสานนวัตกรรมที่ล้ำาหน้าและการประสานการทำางาน
ของเทคโนโลยี	BMW	ConnectedDrive	อาทิ		การประสานการทำางานต่างๆ	ของ
ตัวรถ	ตั้งแต่โครงสร้างเครื่องยนต์	ระบบเบรก	ยาง	และเทคโนโลยีการตรวจสอบ
อันล้ำาสมัย	 การเตรียมพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	 ช่วยเพิ่มความมั่นใจใน
สถานการณ์คับขัน	จึงทำาให้เกิดความมั่นใจในการขับขี่สำาหรับทุกสถานการณ์
	 สมรรถนะการขับขี่ที่มีทั้งความแรงและความประหยัด	 ความมั่นใจที่เกิดขึ้น 
ทุกครั้งเมื่อขับขี่	ไม่ใช่มาจากความบังเอิญ	แต่เกิดขึ้นจากความทุ่มเทให้การคิดค้น
ของเหล่าวิศวกรชั้นนำาของโลกจาก	BMW
	 ขุมพลังที่แฝงไว้ในความสุขุม	 พร้อมด้วยโหมดการขับเคลื่อนแบบ	Comfort	 
ที่จะปรับจูนเพื่อความนุ่มนวลในการขับขี่	 สร้างสุดยอดสุนทรียภาพในการใช้งาน	
และชว่ยใหผ้อ่นคลายไปกบัทกุการเดนิทางกบัสดุยอดรถยนตห์รจูากตระกลูซรีีส่	์7		

	 ที่สุดแห่งสุนทรียภาพแห่งการขับข่ีที่มีการผสมผสานรูปลักษณ์	 กับสมรรถนะ
ไว้ในหน่ึงเดียวกัน	 ผลลัพธ์คือความสมบูรณ์แบบแห่งดีไซน์อันหรูหรา	 ที่เร้าใจใน 
ทุกเส้นสาย	และความประทับใจทุกครั้งเมื่อได้สัมผัส
	 การออกแบบภายในที่พิถีพิถันตามแบบฉบับของรถโรดสเตอร์	 ตั้งแต่การ
เลือกสรรวัสดุคุณภาพสูง	 การดีไซน์รูปทรง	และมีฟังก์ชันที่สามารถตอบสนองทุก
ความต้องการของผู้ขับขี่	จึงก่อให้เกิดความสุนทรีย์ไปกับการเดินทาง
	 เทคโนโลยีอัจฉริยะของ	BMW	TwinPower	Turbo	จากเครื่องยนต์เบนซิน	4	
สูบ	 ขนาด	 2.0	 ลิตร	 ที่ให้ทั้งประสิทธิภาพในการขับขี่	 และความประหยัดน้ำามัน 
เชื้อเพลิง	 ซึ่งจะทำาให้คุณสนุกเพลิดเพลินไปกับการขับขี่	 ในแบบท่ีหาไม่ได้จาก 
โรดสเตอร์คันไหนอีก	
	 BMW	 z4	 sDrive20i	 Pure	 Traction	 จะสะกดทุกความรู้สึกให้อิ่มเอมไปกับ 
ความสวยงามของธรรมชาติ	 และจะประทับไม่รู้ลืม	 เมื่อได้สัมผัสกับโรดสเตอร์สุด
เปรี้ยวคันนี้

730Ld
BMW

BMW

sDrive20i 
Pure 
Traction

Z4

LUXURY CAR DIESEL ROADSTER
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	 ใหม่ล่าสุดกับการดีไซน์ที่สะท้อนความสง่างาม	 เร้าใจ	 และคงเอกลักษณ์
สุนทรียภาพแห่งการขับขี่ได้อย่างแท้จริง	 จึงทำาให้ทุกการเดินทางเป็นได้มากกว่า
แค่การเดินทาง
	 ดีไซน์อัจฉริยะที่สร้างสรรค์ยนตรกรรมตามแนวคิด	BMW	EfficientDynamics	
โดยทุกเส้นสายในการออกแบบ	 เน้นให้ถูกต้องตามหลักอากาศพลศาสตร์	 และ
พัฒนาให้ชายล่างด้านหน้ากับใต้ท้องลดแรงเสียดทาน	เพื่อความประหยัดน้ำามัน
	 การออกแบบภายในห้องโดยสารที่แสดงออกถึงพลังแห่งการควบคุม	 รวมถึง
การจัดวางอุปกรณ์ต่างๆ	ที่ทำาให้สามารถใช้งานได้ง่าย	โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้ขับขี่
เป็นจุดศูนย์กลาง	 เพื่อความสะดวกและปลอดภัยที่เหนือกว่าสำาหรับทุกสไตล์ของ
การขับขี่
	 สมรรถนะท่ีเชิญชวนให้สัมผัสกับความแรงท่ีเดินคู่มากับความประหยัดของ
เครื่องยนต์ดีเซลอัจฉริยะ	ขนาด	2.0	ลิตร	184	แรงม้า	จะทำาให้คุณต้องหลงใหล 
ไปกับความสมบูรณ์แบบของสปอร์ตคูเป้	ในตระกูลซีรี่ส์	4	จาก	BMW

	 การออกแบบที่ชาญฉลาดทำาให้รู้สึกได้ถึงเส้นสายความคมชัดบนพื้นผิวที่ 
เน้นความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็น	 X3	 ส่วนลายเส้นเหนือซุ้มล้อก็บ่งบอก 
ถึงระบบขับเคลื่อนสี่ล้ออัจฉริยะ	 (xDrive)	 และตะเข็บลายเส้นบนที่จับประตู	 ซึ่ง 
ลากยาวลงมาถึงบันไดประตู	ก็แสดงความเป็นแบบฉบับ	X	model
	 BMW	 X3	 xDrive20d	 เป็นยนตรกรรมในแบบ	 SAV	 ที่เต็มเปี่ยมด้วยความ 
สปอร์ต	 โดยให้ความคล่องตัวในการใช้งาน	 และพลังขับเคลื่อนที่โดดเด่นเหนือ 
กว่าคู่แข่ง	 โดยมีความโอ่อ่ากว้างขวางของห้องโดยสารที่คอยให้ความสะดวก 
สบายในตอนขับข่ี	 จึงทำาให้เกิดความสนุกเพลิดเพลิน	 พร้อมกับความม่ันใจใน 
เรื่องของความปลอดภัย	ในทุกครั้งที่มีการเดินทาง	
	 พละกำาลัง	184	แรงม้า	จากเครื่องยนต์ดีเซล	เทอร์โบ	ขนาด	2.0	ลิตร	จะทำาให้
คณุรบัรูถึ้งสมรรถนะทีน่่าประทบัใจ	โดยมาพรอ้มกบัความประหยดัท่ีคุณคาดไมถึ่ง	
	 ตอบโจทยท์กุความตอ้งการสำาหรบัความอเนกประสงคท์ีม่าพรอ้มกับสมรรถนะ	
ความหรูหรา	และความมีสไตล์ตามแบบฉบับที่คุณเลือกเอง	

420d 
Coupe Sport

BMW

BMW

xDrive20d
X3

SPORT COUPE DIESEL SUV UNDER 2,000 C.C. DIESEL
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	 การพัฒนาที่ต่อเนื่องอย่างมีระบบ	 จึงทำาให้เกิดความสมบูรณ์แบบของ 
ยนตรกรรมที่เพียบพร้อม	และอุดมไปด้วยเทคโนโลยี	ยนตรกรรมที่สามารถจะลุย 
ไปได้ทุกที่ตามที่ใจต้องการ	 จากระบบการขับเคลื่อนแบบอัจฉริยะที่ให้ความ
ปลอดภัยแบบ	xDrive	จึงช่วยให้	BMW	X5	xDrive30d	M	Sport	สามารถรักษา
เสถียรภาพในการยึดเกาะถนนได้อย่างดีเยี่ยมแม้ในสภาวะถนนที่ยากต่อการขับขี่	
	 ระบบอัจฉริยะดังกล่าว	 ทำางานโดยใช้เซ็นเซอร์ของระบบควบคุมเสถียรภาพ
แบบไดนามิกคอยตรวจจับสัญญาณของความไม่มั่นคงล่วงหน้า	 เพื่อตอบสนอง
ให้ได้อย่างทันท่วงที	ระบบจะกระจายกำาลังเครื่องยนต์ไปยังเพลาแต่ละข้าง	ซึ่งทำา
หน้าที่เกาะถนนเป็นเยี่ยมตามแต่สถานการณ์	 เพื่อช่วยให้ควบคุมการทรงตัวได้
อย่างดีที่สุด	และมีสมรรถนะในการขับขี่ที่เป็นเลิศ	
						บทสรุปความลงตัวของเทคโนโลยี	ทำาให้เกิดความล้ำาสมัยจนยากเกินกว่าที ่
ใครจะตามทัน	 ถ้าคุณชอบอิสระในการเดินทาง	 ไม่กลัวอุปสรรคที่รออยู่ข้างหน้า	
และต้องการค้นหาสิ่งใหม่ๆ	 เข้ามาในชีวิต	 BMW	 X5	 xDrive30d	 M	 Sport	 ก็ 
พร้อมจะพาคุณโลดแล่นตามที่ใจต้องการ

X5 
xDrive30d 
M Sport

BMW

BMW
X6 
xDrive30d 
M Sport

	 การออกแบบที่ผสมผสานรถอเนกประสงค์	 SUV	 กับสปอร์ตสไตล์คูเป้	 ให้ 
เป็นหน่ึงเดียวกัน	 จึงเกิดความโดดเด่นแปลกตาที่ไม่เหมือนใคร	 ด้วยความลงตัว
ที่รวมเอาขนาดของตัวรถและความคล่องตัวเข้าด้วยกัน	 หรืออาจจะเรียกว่าเป็น 
การรวมความเร้าใจของรูปลักษณ์สปอร์ตเข้ากับความหรูหราสง่างาม	 จนเกิด 
รถยนต์สปอร์ตอเนกประสงค์ที่มีความหรูหรา	 และความสะดวกสบายสำาหรับทุก
การเดินทาง
	 จุดเด่นของการขับขี่อยู่ที่ระบบปรับแชสซีอันชาญฉลาด	ที่มาพร้อมกับระบบ
ขับเคลื่อนอัจฉริยะ	 xDrive	 ซึ่งจะช่วยสร้างสุนทรียภาพในการขับข่ีสำาหรับทุก
สถานการณ	์และยงัมรีะบบอัจฉรยิะตา่งๆ	อยา่งอืน่อกี	เชน่	Dynamic	Performance	
Control	เพื่อตอบสนองการขับขี่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

	 เครื่องยนต์ดีเซล	 เทอร์โบ	 ขนาด	 3.0	 ลิตร	 ที่โดดเด่นในเร่ือง 
สมรรถนะ	ให้พละกำาลังสูงในรอบที่ต่ำา	ทำาให้เกิดความประหยัดในการ
ใช้งาน	 จึงนับเป็นอีกหน่ึงของความฉลาดทางเทคโนโลยีของ	 BMW	
ที่ทำาให้สมรรถนะความแรงเดินเคียงคู่กับความประหยัดได้อย่างน่า
อัศจรรย์

LUXURY SUV 5 Seats SPORT SUV
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MINI Cooper S
 Coupe

	 ปิดท้ายความสำาเร็จอันยิ่งใหญ่กับรางวัลแห่งเกียรติที่ได้รับของค่าย	 	 BMW	
กับรถยนต์ซึ่งมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นโดยสืบทอดตามแบบสายพันธุ์ที่มีมาอย่าง
ยาวนาน	ความสวยงามทีมี่เสน่ห์ดงึดดูจนยากทีใ่ครจะกลา้ปฏเิสธ		นับเปน็รปูแบบ
การดีไซน์ที่เปรียบเสมือนผู้นำาแฟชั่นในโลกของยนตรกรรม	
	 มิติตัวถังยาว	3,714	มิลลิเมตร	กว้าง	1,683	มิลลิเมตร	สูง	1,356	มิลลิเมตร	
เมื่อดูจากตัวเลขจะทราบถึงความเล็กกะทัดรัด	 ที่กลายเป็นความน่ารักที่เย้ายวน	
เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้ชวนสัมผัส
	 การออกแบบภายในบ่งบอกถึงกลิ่นอายความเป็น	 MINI	 ที่มีเอกลักษณ์ 
เฉพาะตัว	 แผงมาตรวัดต่างๆ	 รวมถึงช่องแอร์เป็นแบบวงกลม	 สอดรับกับแผง 
ประตูข้างรูปวงรี	 แถมมีลูกเล่นจากการที่สามารถปรับเปลี่ยนโทนสีไฟภายในห้อง
โดยสารให้เป็นไปในแบบที่ต้องการได้
	 จี๊ดจ๊าดจัดจ้านด้วยขุมพลังขนาด	 1.6	 ลิตร	 ที่พ่วงด้วยระบบอัดอากาศแบบ
เทอร์โบ	 สร้างกำาลังสูงสุดได้ถึง	 184	 แรงม้า	 ที่	 5,500	 รอบ/นาที	 แรงบิดสูงสุด	 
240	นวิตนั-เมตร	ตัง้แตท่ี	่1,600-5,000	รอบ/นาท	ีจงึทำาให้	MINI	Cooper	S	Coupe	
มีสมรรถนะที่โดดเด่นจนน่าประทับใจ	และยิ่งไปกว่านั้นยังมีโหมด	Over	Boost	ที่
จะช่วยกระชากแรงบิดให้เพ่ิมมากขึ้น	 ในยามที่คิกดาวน์คันเร่งเพื่อเรียกสมรรถนะ
มาใช้แบบเต็มที่
		 สำาหรับการใช้งานในเมืองหลวงที่วุ่นวาย	 หรือเมื่อพบกับสภาพการจราจร
ที่มีความหนาแน่น	 หรือในการหาที่จอดรถตามแหล่งธุรกิจชั้นนำา	 ก็จะยิ่งเห็นถึง
ศักยภาพในเรื่องของความคล่องตัวที่ยากจะได้จากรถยนต์อื่นๆ	
	 MINI	 Cooper	 S	 Coupe	 คือรถสปอร์ตคูเป้แบบ	 2	 ที่นั่ง	 ขนาดเล็ก	 ที่เต็ม 
เปี่ยมไปด้วยสมรรถนะ	 และโดดเด่นแบบมีเอกลักษณ์	 จนทำาให้เกิดเสน่ห์ที่ 
เย้ายวน	ชวนให้ผู้ใช้รถยนต์จากทั่วโลกได้ตกหลุมรัก
	 นับเป็นการปิดท้ายผลรางวัล	 Car	 of	 The	 Year	 2014	 ที่ยิ่งใหญ่กับรถยนต ์
คันเล็กๆ	 จากค่าย	 BMW	 ที่สามารถครองใจคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติได้ 
อย่างเต็มความภาคภูมิใจ
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