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	 ในทุกเกมการแข่งขันย่อมมีผู้ชนะ	 และนี่คือการเฟ้นหาผู้ชนะ
ของยนตรกรรมในแต่ละเซ็กเมนต์อีกครั้ง	 กับการจัดงานทดสอบ
รถยนต์ครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศไทย	 ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือ
ของ	 บริษัท	 กรังด์ปรีซ์	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 จำากัด	 ร่วมมือกับ
สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย,	 สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และ 
รถจักรยานยนต์ไทย,	 ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย	 ใน
พระบรมราชูปถัมภ์	(ร.ย.ส.ท.)	ที่มุ่งมั่นจัดกิจกรรมตลอดมา	เพื่อ
เป็นเป้าหมายสำาคัญของหลายค่ายรถยนต์เมืองไทย	 ในการ
รักษาและพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์
ประเทศไทยในหลายๆ	ด้าน	ให้เทียบเท่าระดับสากล	

	 ในปน้ีีสนามแข่งขันรถยนตท์างเรยีบ	แกง่กระจาน	เซอรก์ติ	
จ.เพชรบรุ	ียงัคงถกูใชเ้ปน็เวทหีลกัสำาหรบัทดสอบ	พรอ้มด้วย 
ความเข้มงวดของคณะกรรมการที่มีมากขึ้นในแต่ละหัวข้อ
การทดสอบ	 อันจะเป็นส่วนสำาคัญที่นำาไปสู่การเฟ้นหา	 
“สดุยอดยนตรกรรมยอดเยีย่ม”	ในแตล่ะประเภทอยา่งแทจ้รงิ		
	การเฟ้นหายนตรกรรมยอดเย่ียมในแต่ละประเภทน้ัน	 
จะประกอบดว้ย	2	สว่นหลกัๆ	คอื	ภาคทฤษฎ	ีทีค่ณะกรรมการ 
จากสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย	 ทำาการประเมินจาก
องค์ประกอบต่างๆ	 เช่น	 รูปลักษณ์	 ความสวยงาม	 ความ
สะดวกสบาย	 ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ	 ตลอดจนเรื่อง
ของความปลอดภัย	 และราคา	 เม่ือเทียบกับความคุ้มค่า	 

โดยนำาคะแนนจากภาคทฤษฎมีารวมกบัคะแนนในภาคปฏบิตั	ิ 
ซึ่งจะคำานวณจากสมรรถนะท่ีได้ทำาการทดสอบการขับขี่จริง	
ในสถานทีดสอบทีจ่ดัทำาขึน้โดยอา้งองิเหตุการณท์ีอ่าจเกดิข้ึน 
กับการใช้งานชีวิตประจำาวัน	
	 หลังจากท่ีคณะกรรมการได้ทำาการทดสอบเสร็จสิ้น	
คะแนนทั้งหมด	 2	 ส่วน	 จะถูกนำามาพิจารณาอีกครั้งโดย
ละเอียด	 	 ก่อนจะทำาการเปิดเผยผลสรุปอย่างเป็นเอกฉันท์	
เพ่ือประกาศ	 และมอบรางวัลให้แก่เหล่ายนตรกรรมที่ผ่าน
การทดสอบ	 และเหมาะสมที่สุดในการครอบครองรางวัล	
“รถยอดเยี่ยมแห่งปี	2014”	หรือ	“Thailand	Car	of	The	Year	
2014	ในแต่ละประเภทอย่างเป็นทางการ
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	 Mercedes-Benz	คือความทรงคุณ
ค่าของยนตรกรรมที่มีมาต้ังแต่ในอดีต
จวบจนถึงปัจจุบัน
	 “Car	 of	 The	 Year”	 งานซึ่งเป็น
เครือ่งหมายการนัตคีณุภาพของรถยนต์
ที่ได้รับรางวัลว่ามีความยอดเยี่ยม	และ
โดดเดน่เหนอืกว่าคูแ่ขง่ในคลาสเดยีวกนั	
ยนตรกรรมชัน้นำาจาก	Mercedes-Benz	

ดวงดาวทีฉ่ายแสงจรสัเจดิจา้ บง่บอกไดถึ้งสิง่ท่ีสวยงาม ความมีคุณค่า และเป็น
พลงัแหง่ความหวงั กเ็ปรยีบเสมอืนกบัโลโก้ดาวสามแฉกของ  Mercedes-Benz  
ที่เป็นสัญลักษณ์ของรถยนต์ชั้นนำาของโลก ด้วยความสวยงามจากการดีไซน์
ชั้นเลิศ ความหรูหราสง่างามจนเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็น พร้อมกับ
สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมจนสามารถครองใจผู้ใช้รถยนต์จากทั่วโลก
มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน

“
”

สามารถครองรางวัลแห่งชัยชนะได้อย่างต่อเนื่อง
	 สำาหรบังาน	Car	of	The	Year	2014	เหลา่บรรดายนตรกรรม 
ชั้นยอดของ	Mercedes-Benz	สามารถแสดงให้เห็นถึงความ
เป็นรถยนต์ชั้นยอด	โดยสามารถคว้ารางวัลแห่งเกียรติยศมา
ได้ถึง	7	รางวัล		คือ
 1. BEST SEDAN UNDER 2,500 C.C.   
 2. BEST MID-SIZE SEDAN UNDER 2,000 C.C.
 3. BEST HYBRID MID-SIZE HATCHBACK 
  UNDER 3,000 C.C.
 4. BEST LUXURY CAR
 5. BEST SPORT HATCHBACK
 6. BEST LUXURY SUV 7 seat
 7. BEST PERFORMANCE SPORT HATCHBACK

	 สำาหรับรถยนต์ที่จะได้รางวัลนั้น	 ต้องผ่านข้ันตอนการ
พิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ	ซึ่งในส่วนแรก
จะพจิารณาจากองคป์ระกอบสว่นตา่งๆ	ทัง้ในเรือ่งของความ
สวยงาม,	อรรถประโยชน์การใชส้อย,	สมรรถนะ,	ระบบความ
ปลอดภัย	 และเทคโนโลยีที่ล้ำาสมัย	 รวมถึงกฎเกณฑ์ด้านสิ่ง
แวดล้อม	และความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับมาตรฐานของราคา

	 ส่วนที่	 2	 คณะกรรมการจะมีการ
เปรียบเทียบจากการขับข่ีจริง	 ในสถานี
ทดสอบต่างๆ	 ที่ได้มีการจัดเตรียมไว้	
โดยจำาลองอุปสรรคต่างๆ	 ที่อิงมาจาก
การใช้งานจริงในชีวิตประจำาวัน	 และ
นำาคะแนนทีไ่ดม้ารวมกบัคะแนนในชว่ง
แรก	เพื่อลงมติให้เป็นเอกฉันท์ว่ารถรุ่น
ไหน	ประเภทไหน	เหมาะสมที่จะได้รับ
ตำาแหน่ง	“Car	of	The	Year”	เพื่อเป็น
เครื่องการันตีถึงความเป็น	“ที่สุด”



MERCEDES-BENZ	CLA 250 AMG Sport
BEST SEDAN UNDER 2,500 C.C.
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	 สำาหรับยุคแรกเริ่มของ	 Coupe	 4	
ประตูนั้น	 ถือเป็นคำาบรรยายที่ชัดเจน
ของคำาว่า	Avantgarde	โดยมีคุณสมบัติ
อันโดดเด่นของความเป็นสปอร์ตใน
เซ็กเมนต์ที่เป็นแบบพิเศษโดยเฉพาะ
	 ภายนอกออกแบบด้วยเส้นสาย
ที่ช่วยดึงดูดสายตา	 โดยให้ความรู้สึก
สปอร์ต	 กระจังหน้ามีการดีไซน์ที่ให้
ความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็น	 เมื่อบวกกับ
ชุดแต่ง	 AMG	 Sport	 จึงทำาให้เกิดการ
รังสรรค์ที่สร้างความโดดเด่นน่าประทับ
ใจ	จนเป็นที่โดนใจของผู้ที่ได้พบเห็น

ยนตรกรรมรุ่นใหม่ล่าสุดของ Mercedes-Benz ที่ออกมาเรียกเสียงฮือฮา
จากผู้บริโภคได้อย่างสวยงาม ด้วยการดีไซน์ที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์
เฉพาะ และความท้าทายแบบสุดขั้วในการออกแบบของ Mercedes-Benz“ ”

	 ที่สำาคัญ	CLA	250	AMG	Sport		มี
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน	 หรือค่า	
Cd.		ที่ต่ำาเพียง	0.28	นับว่ามีความลู่ลม
ที่สุดในโลกก็ว่าได้
	 ภายในห้องโดยสารสัมผัสได้ถึง
ความหรหูราทีอั่ดแนน่ไปดว้ยความรูส้กึ
แบบสปอร์ต	จากการดีไซน์ช่องลมแบบ
ไดนามิกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูป
ทรงของเคร่ืองยนต์ไอพ่น	 ปุ่มควบคุม
ใช้วัสดุสีเงินผสมกับเข็มเกจ์วัดสีแดง	
และพวงมาลัย	 3	 ก้าน	 ทรงกระชับมือ	
พร้อมปุ่มควบคุมฟังก์ชัน	 12	ปุ่ม	 เพิ่ม
ความรู้สึกที่ล้ำาสมัยจนผู้ที่ได้สัมผัสต่าง
รู้สึกประทับใจทุกครั้งเมื่อได้สัมผัส
	 สมรรถนะอัน เร่ า ร้ อนมาจาก
เครื่องยนต์เบนซิน	 4	 สูบ	 เทอร์โบ	
พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์	ขนาด	2.0	ลิตร	
ที่ผลิตกำาลังได้สูงสุดถึง	 211	 แรงม้า	 ที่	
5,500	รอบ/นาที	แรงบิดสูงสุด	350	นิว
ตัน-เมตร	 ที่	 1,200-4,000	 รอบ/นาที	

โดยสามารถทำาอัตราเร่ง	0-100	กม./ชม.	ได้ภายในเวลา	6.7	
วินาที	และทำาความเร็วสูงสุดได้ถึง	240	กม./ชม.	
	 ระบบสง่กำาลงัเปน็เกยีรอ์ตัโนมตั	ิ7	เกยีรเ์ดนิหนา้	7G-DCT	 
ทีถ่่ายทอดกำาลงัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	พรอ้มให้ความนุม่นวล 
อย่างน่าประทับใจ	 และยังเป็นส่วนช่วยทำาให้เกิดความ
ประหยัดน้ำามันเชื้อเพลิงในการขับขี่อีกด้วย
	 นับเป็นรถยนต์สปอร์ตคูเป้แบบ	 4	 ประตู	 พันธุ์หรูจาก	 
Mercedes-Benz	ที่ออกมาเรียกเสียงฮือฮา	และพกคุณสมบัติ
มาอยา่งครบถว้น	จนสามารถควา้รางวลั	BEST	SEDAN	UNDER	 
2,500	C.C.	ไปครอบครองได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

เครื่องยนต์และสมรรถนะเครื่องยนต์ 	 4	สูบ	16	วาล์ว

ปริมาตรกระบอกสูบ (ลูกบาศก์เซนติเมตร)	 1,991

กำาลังสูงสุด (แรงม้า/กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)	 211/155/5,500

แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	 350/1,200-4,000

อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง	 6.7	วินาที

ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)	 240

อัตราสิ้นเปลืองน้ำามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย (กิโลเมตร/ลิตร) 	 17.2-17.5

ระบบขับเคลื่อน	 เกียร์อัตโนมัติ	7	เกียร์เดินหน้า	7G-DCT

มิติรถยนต์  ยาว/กว้าง/สูง (มิลลิเมตร)	 4,630/1,777/1,432
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MERCEDES-BENZ E 200 Executive
BEST MID-SIZE SEDAN UNDER 2,000 C.C.
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	 การออกแบบทีเ่นน้ถงึความหรหูรา	
สง่างาม	 ภูมิฐาน	 และเน้นความเป็น
สปอร์ตที่มากขึ้น	 ความโดดเด่นของ
กระจังที่รับกับโคมไฟคู่หน้าซึ่งเป็นแบบ
กึ่ง	 LED	 และไฟท้ายเป็นแบบ	 LED	 
fibre-optic
	 ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานท่ีต่ำา
ในระดับ	0.26	นอกจากจะช่วยลดเสียง
รบกวนเวลาวิ่งด้วยความเร็วสูงแล้ว	 ยัง
มีส่วนช่วยในเรื่องของความประหยัด 
เชื้อเพลิงอีกทางหนึ่งด้วย

นบัวา่เปน็การประสบความสำาเรจ็อยา่งสงูกับ Mercedes-Benz ตระกูล E-Class  
ในทกุๆ เจเนอเรชัน่ทีผ่า่นมา  สำาหรบัในปน้ีี E200 Executive สามารถควา้รางวลั 
แห่งเกียรติยศไปครองได้อย่างสมศักดิ์ศรี“ ”

	 ภายในหอ้งโดยสารมกีารออกแบบ
ให้เข้ากับรูปแบบภายนอกที่เน้นความ
เป็นสปอร์ตมากขึ้น	 แต่ก็ยังคงไว้ซึ่ง
ความหรูหราตามสไตล์ของ	Mercedes-
Benz	สว่นพืน้ทีใ่ชส้อยนัน้	มมีาใหอ้ยา่ง
กว้างขวาง	 จึงทำาให้เกิดความสะดวก
สบายในการเดินทาง	ไม่ว่าจะเป็นระยะ
ทางใกล้หรือไกลสักแค่ไหนก็ตาม
	 ด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด	
จงึมัน่ใจไดก้บัวสัดแุละอปุกรณท์ีเ่นน้แต่
ใช้ของดี	คุณภาพสูง
	 BlueDIRECT	เปน็เทคโนโลยอีนัล้ำา
สมัยที่ช่วยให้เครื่องยนต์แบบแถวเรียง	 
4	 สูบ	 ขนาด	 2.0	 ลิตร	 กำาลังสูงสุด	
184	 แรงม้า	 มีทั้งสมรรถนะที่ดี	 พร้อม
กับความประหยัดเป็นเยี่ยม	 และมีค่า
มลพิษที่ต่ำา	 ซึ่งเทคโนโลยีน้ีเป็นแบบ
เดียวกันกับที่ใช้ในเครื่องยนต์	 V6	 และ	
V8	สบูรุน่ใหมข่อง	Mercedes-Benz	นบั
ว่าเป็นครั้งแรกที่มีการนำาเทคโนโลยีชั้น

ยอดแบบนี้มาใช้กับเครื่องยนต์	4	สูบ	
	 ช่วงล่างด้านหน้าเป็นระบบกันสะเทือนแบบทรีลิงค์	 (แขน
ยึด	3	จุด)	ด้านหลังเป็นระบบกันสะเทือนแบบมัลติลิงค์	 (แขน
ยึดหลายจุด)	 ซึ่งมาพร้อมกับระบบ	 Direct	 Control	 ที่จะช่วย
ปรับระดับตามสภาพถนน	 โดยผู้ขับขี่จะรู้สึกได้ถึงความสบาย
ที่นุ่มนวล	แต่ให้ความมั่นใจสูงในการขับขี่	
	 ด้วยความเพียบพร้อมและความสมบูรณ์แบบที่ลงตัว		จึง
ทำาให้	Mercedes-Benz	E	200	Executive	โดดเด่นและชนะใจ
คณะกรรมการ	จนสามารถควา้รางวลั	BEST	MID-SIZE	SEDAN	
UNDER	2,000	C.C.	ไปได้อย่างสำาเร็จ

เครื่องยนต์และสมรรถนะเครื่องยนต์	 4	สูบ	16	วาล์ว

ปริมาตรกระบอกสูบ (ลูกบาศก์เซนติเมตร)	 1,991

กำาลังสูงสุด (แรงม้า/กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)	 184/135/5,500

แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	 300/1,200-4,000

อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง	 7.9	วินาที

ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)   	 233

อัตราสิ้นเปลืองน้ำามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย (กิโลเมตร/ลิตร) 	 16.4-17.2

ระบบขับเคลื่อน 	 เกียร์อัตโนมัติ	7	เกียร์เดินหน้า	7G-TRONIC	PLUS

มิติรถยนต์  ยาว/กว้าง/สูง (มิลลิเมตร) 	 4,879/1,854/1,474
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MERCEDES-BENZ	E 300 BlueTEC HYBRID Estate AMG Dynamic

BEST HYBRID MID-SIZE HATCHBACK UNDER 3,000 C.C.
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	 แตกต่างอย่างโดดเด่นด้วยรูปทรงแบบ	
Estate	ที่หาดูได้ยากบนท้องถนน	แถมเพิ่มเติม
ความเป็นสปอร์ตแบบครบเครื่องกับชุดแต่ง	
AMG	ที่ทำาให้ทุกสายตาต้องหยุดมาเหลียวมอง	
และมาพร้อมกับความโฉบเฉี่ยวนำาสมัยกับไฟ
หน้าที่เป็น	 Full	 LED	 (LED	 Intelligent	 Light	
System)
	 ความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารที่
มีอยู่อย่างเต็มเป่ียม	 บวกกับวัสดุช้ันดีที่ทาง	 
Mercedes-Benz	 นำามาใช้ในการตกแต่ง	 ผสม
ผสานกับความเพลิดเพลินในการเดินทางที่ได้
รับจากระบบมัลติมีเดีย	 Command	Online	 ซึ่ง
จะควบคุมการทำางานของวิทยุและ	 DVD	 โดย
สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต	พร้อม	Controller	

ตอกย้ำาความสำาเร็จของรถยนต์ในตระกูล E-Classs กับ E 300 BlueTEC 
HYBRID Estate AMG Dynamic ที่สามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรติไปได้
อีก 1 รางวัล“ ”

ระบบนำาทาง	 และสามารถเชื่อมต่อกับ
สมาร์ทโฟนได้ด้วยบลูทูธ	 ด้วยความ
บันเทิงและความสะดวกสบายขนาด
นี้	 จึงไม่แปลก	 ถ้าใครๆ	 ก็หลงรักห้อง
โดยสารของ	E-Class
	 พลังแห่งการขับเคลื่อนมาจาก
เครื่องยนต์ดีเซล	ขนาด	2.1	ลิตร	กำาลัง
สูงสุด	 204	 แรงม้า	 และมีแรงบิดอัน
มหาศาลถึง	500	นวิตนั-เมตร	ผสมผสาน
การทำางานกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบใหม่	
ซึ่งให้กำาลังเสริมที่	 27	 แรงม้า	 บวกกับ 
แรงบิดอีก	 280	 นิวตัน-เมตร	 จึงให้
สมรรถนะการทำางานทีเ่รา้ใจ	แตมี่อตัรา
ความสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิทีต่่ำา	ซึง่เหมาะ
กบัการใชง้านในยคุสมัยทีร่าคาค่าน้ำามัน
ถีบตัวขึ้นสูงตลอดเวลา
	 ระบบส่งกำาลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ
เดนิหนา้	7	จงัหวะ	(7G-TRONIC	PLUS)	
สามารถควบคุมได้จากการเปลี่ยนเกียร์
ที่พวงมาลัยแบบ	 Direct	 Select	 ซึ่งจะ
ช่วยให้การถ่ายทอดกำาลังลงสู่ล้อคู่หลัง
เป็นไปได้ตามที่ผู้ขับขี่ต้องการ

	 เพียบพรอ้มด้วยระบบความปลอดภยัทีผ่สานความสะดวก
สบายเขา้ไวด้ว้ยกนั	กบัระบบ	“Intelligent	Drive”	ซึง่เปน็แนวคดิ
ปอ้งกันกอ่นการเกดิเหต	ุโดยมกีารทำางานทีส่อดประสานกนัทัง้	
โปรแกรมการควบคมุการทรงตวัอตัโนมตั	ิ(ESP),	พนกัพิงศรีษะ
คู่หน้าแบบ	Neck-Pro	Head	Restraints	 	 เพื่อลดอาการบาด
เจ็บกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ	และถุงลมนิรภัยรอบคัน	เป็นต้น
	 ด้วยคุณสมบัติที่ดีอย่างมากมายขนาดนี้	 จึงทำาให้	 E	
300	 BlueTEC	 HYBRID	 Estate	 AMG	 Dynamic	 ไม่พลาด 
ที่จะคว้ารางวัล	 BEST	 HYBRID	 MID-SIZE	 HATCHBACK	
UNDER	3,000	C.C.	มาครอบครอง

เครื่องยนต์และสมรรถนะเครื่องยนต์	 4	สูบ	16	วาล์ว	

ปริมาตรกระบอกสูบ (ลูกบาศก์เซนติเมตร)	 2,143

กำาลังสูงสุด (แรงม้า/กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)	 204/150/4,200

แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	 500/1,600-1,800

อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง	 7.8	วินาที

ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)	 232

อัตราสิ้นเปลืองน้ำามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย (กิโลเมตร/ลิตร)	 22.2-22.7

ระบบขับเคลื่อน	 เกียร์อัตโนมัติ	7	เกียร์เดินหน้า	7G-TRONIC	PLUS

มิติรถยนต์  ยาว/กว้าง/สูง (มิลลิเมตร)	 4,905/1,854/1,507
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MERCEDES-BENZ	S 400 HYBRID AMG Premium
BEST LUXURY CAR
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	 การออกแบบอย่างพิถีพิถัน	 ใส่ใจในทุกรายละเอียดขั้น
ตอน	ทั้งเรื่องรูปลักษณ์	สมรรถนะ	และความปลอดภัยที่เหนือ
กว่า	แต่ยังคงไว้ซึ่งความสปอร์ตที่ปราดเปรียว	
	 มิติตัวถัง	ความยาว	5,246	มิลลิเมตร	ความกว้าง	1,899	
มิลลิเมตร	 และความสูง	 1,496	 มิลลิเมตร	 จนกล่าวได้ว่า	 S	
400	 HYBRID	 AMG	 Premium	 เป็นรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่โต
มาก	 แต่ด้วยความชาญฉลาดในการออกแบบทั้งรูปทรงและ
เส้นสายต่างๆ	 บนตัวรถ	 ทำาให้รถยนต์ที่มีขนาดบิ๊กไซส์แบบ
นี้	มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำาเพียงแค่	0.26	เท่านั้น	ซึ่ง
ตัวเลขที่ออกมานี้	 คงทำาให้รถสปอร์ตหลายๆ	 คันต้องอิจฉา
อย่างแน่นอน
	 เทคโนโลยีส่องสว่างแบบ	 LED	 ทั้งภายในและภายนอก	
ทำาให้ต้องใช้หลอดไฟ	 LED	 รวมกันเกือบ	 500	 ดวง	 ช่วย

ใหม่ล่าสุดของยนตรกรรมสุดหรูตระกูล S-Class  ซึ่งใช้รหัสตัวถัง V222 
ทีไ่ดร้บัการพฒันาภายใตแ้นวคดิ ‘Vision Accomplished’ โดยมีหวัใจหลกั 3 
ประการ คือ ระบบการขับขี่อัจฉริยะ (Intelligent Drive), เทคโนโลยีประหยัด
พลังงาน (Efficient Technology) และองค์ประกอบที่หรูหรา (Essence of 
Luxury)“ ”

ให้ประหยัดพลังงานโดยรวมกว่า	 75	
เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับหลอดไฟแบบ
ธรรมดา
	 การตกแต่งภายในใช้วัสดุคุณภาพ
สูง	 พร้อมกับอุปกรณ์อำานวยความ
สะดวกแบบไฮเทค	 ทั้งไฟเรืองแสงรอบ
ห้องโดยสาร	Ambient	Lighting	ที่ปรับ
ได้	7	เฉดสี	จอดิสเพลย์แบบ	TFT	ขนาด	
31.2	 ซม.	 2	 จอ	 ที่คอยทำาหน้าที่บอก
ข้อมูลต่างๆ	ให้กับผู้ขับขี่	ส่วนที่นั่งด้าน
หลังมาแบบจัดเต็มกับจอแสดงผล	 2	
ตำาแหน่ง	 บริเวณด้านหลังของพนักพิง
คู่หน้า	พร้อมระบบ	Command	Online	
ทีค่วบคมุการทำางานของวิทยุ/ดีวดี	ีและ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต	แบบแยกอิสระ
	 ขุมพลังเป็นเครื่องยนต์เบนซิน	
V6	 ขนาด	 3.5	 ลิตร	 กำาลังสูงสุด	 306	
แรงม้า	แรงบิดสูงสุด	37.7	กก.-ม.	โดย
ทำางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำาลัง	
27	แรงม้า	แรงบิด	25.4	กก.-ม.	ระบบ
ส่งกำาลังเป็นเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า	 7	
จังหวะ	 (7G-TRONIC	 PLUS)	 พร้อม

ระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย	(Direct	Select)
	 ระบบความปลอดภัยแบบเต็มรูปแบบกับโครงสร้างตัวถัง
อะลมูเินยีมผสม	ซึง่ทำาใหม้นี้ำาหนกัเบาแตแ่ขง็แรงขึน้	และระบบ
ปกป้องก่อนเกิดเหตุ	(Pre-Safe)	ที่เพิ่ม	Pre-Safe	Impulse	ที่จะ
ทำางานเมือ่เกดิอบุตัเิหตทุางดา้นหนา้	โดยเขม็ขดันริภยัจะดงึให้
ออกหา่งจากทศิทางทีเ่กดิเหต	ุตัง้แตจั่งหวะแรกกอ่นถกูชน	และ
ลดแรงดึงกลับ	พื่อช่วยลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ
	 นีเ่ปน็เพยีงแคค่ณุสมบตับิางสว่นของ	MERCEDES-BENZ	
S	400	HYBRID	AMG	Premium	ที่มีความโดดเด่นกว่ารถยนต์
ในกลุ่มเดียวกัน	 จนสามารถครองตำาแหน่ง	 BEST	 LUXURY	
CAR	ได้อย่างสง่างาม

เครื่องยนต์และสมรรถนะเครื่องยนต์	 6	สูบ	24	วาล์ว	

ปริมาตรกระบอกสูบ (ลูกบาศก์เซนติเมตร)	 3,498

กำาลังสูงสุด (แรงม้า/กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)	 306/225/6,500

แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	 370/3,500-5,250

อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง	 6.8	วินาที

ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)	 250

อัตราสิ้นเปลืองน้ำามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย (กิโลเมตร/ลิตร)	 14.7-15.9

ระบบขับเคลื่อน	 เกียร์อัตโนมัติ	7	เกียร์เดินหน้า	7G-TRONIC	PLUS

มิติรถยนต์  ยาว/กว้าง/สูง (มิลลิเมตร)	 5,246/1,899/1,496
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MERCEDES-BENZ	A 250 AMG Sport
BEST SPORT HATCHBACK
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	 กระจังหน้าแบบ	 Diamond	 grille	
พร้อมตราสัญลักษณ์	Mercedes-Benz	
ตรงกลาง	พรอ้มเสน้สายการออกแบบที่
สวยงามอย่างลงตัว	จนเป็นเสน่ห์ดึงดูด
ให้ทุกคนต้องเหลียวมอง
	 ภายในหอ้งโดยสารท่ีไดแ้รงบนัดาล
ใจในการออกแบบมาจากเครื่องบิน
เจ็ต	 จึงทำาให้ดูล้ำาสมัย	 พร้อมกับเลือก
ใช้วัสดุคุณภาพสูง	 การใช้สีสันภายใน
แบบสีดำาล้วน	ตัดกับขอบโครเมียมและ
ขอบวงกลมสแีดงทีช่อ่งปรบัอากาศ	รวม

คำาว่า “เล็กพริกขี้หนู” คงใช้ได้ดีกับน้องเล็กจาก Mercedes-Benz คันนี้  
“A 250 AMG Sport” เป็นรถยนต์ประเภทคอมแพ็กต์ แบบแฮตช์แบ็ก  
5 ประตู 5 ที่นั่ง โดยมีการดีไซน์ที่เน้นเอาใจวัยรุ่นหนุ่มสาวยุคใหม่ ที่ต้องการ 
ความทันสมัย กระฉับกระเฉง ปราดเปรียว โดยมีความสปอร์ตที่ผสมผสาน 
กับความหรูหราเร้าใจ“ ”

ถึงการใช้วัสดุลายคาร์บอนที่บริเวณ 
คอนโซลหน้า	 ส่วนเบาะน่ังเป็นแบบ
สปอร์ต	 หุ้มด้วย	 ARTICO	 สลับ	 
DINAMICA	microfibre	
	 หัวใจสำาคัญของการขับข่ีเป็นขุม
พลังเครื่องยนต์เบนซิน	แถวเรียง	4	สูบ	
ขนาด	2.0	ลิตร	DOHC	16	วาล์ว	กำาลัง
สูงสุด	211	แรงม้า	ที่	5,500	รอบ/นาที	
แรงบดิสงูสดุ	350	นวิตนั-เมตร	ที	่1,200-
4,000	 รอบ/นาที	 โดยทำางานร่วมกับ
เกียร์อัตโนมัติ	7	สปีด	(7G-DCT)	พร้อม
แพดเดิลชิฟต์ที่พวงมาลัย
	 สมรรถนะการขับขี่ที่จัดจ้านมา
พร้อมกับความสปอร์ตที่หรูหรา	 ความ
รู้สึกสนุกสนานมีมาให้สัมผัสอยู่ตลอด
เวลาเมื่อได้นั่งอยู่บริเวณหลังพวงมาลัย	
อัตราเร่งที่สั่งได้ตามที่ใจต้องการ	 ช่วง
ล่างที่เกาะถนนแบบมั่นใจได้ในทุกช่วง

ความเร็ว	 ระบบเบรกพร้อมระบบความปลอดภัยที่ทำาให้อุ่น
ใจทุกครั้งเมื่อขับขี่	 และคุณสมบัติท่ีดีเหล่านี้	 ได้รวมอยู่ในรถ
แฮตช์แบ็กแบบสปอร์ตคันนี้ไว้อย่างเต็มเปี่ยม
	 MERCEDES-BENZ		A	250	AMG	Sport	เปน็ความลงตวั
อย่างสมบูรณ์แบบ	จนสร้างกระแสความร้อนแรงให้กับตลาด
รถยนต์	และด้วยคุณภาพที่จี๊ดจ๊าดคับแก้วขนาดนี้	จึงสามารถ
คว้ารางวัล	BEST	SPORT	HATCHBACK	ประจำาปี	2014	ไป
ได้อย่างเป็นเอกฉันท์

เครื่องยนต์และสมรรถนะเครื่องยนต์	 4	สูบ	16วาล์ว	

ปริมาตรกระบอกสูบ (ลูกบาศก์เซนติเมตร)	 1,991

กำาลังสูงสุด (แรงม้า/กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)	 211/155/5,500

แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) 350/1,200-4,000

อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง 	 6.6	วินาที

ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)	 240

อัตราสิ้นเปลืองน้ำามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย (กิโลเมตร/ลิตร)	 16.6-19.9

ระบบขับเคลื่อน	 7G-DCT

มิติรถยนต์  ยาว/กว้าง/สูง (มิลลิเมตร)	 4,292/1,780/1,430
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MERCEDES-BENZ	GL 350 BlueTEC AMG Premium
BEST LUXURY SUV 7seat 
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	 รูปทรงอันสง่างามมาจากการออกแบบที่ชาญฉลาด	 การ
ดีไซน์ทั้งภายนอกและภายใน	เน้นที่ความหรูหราสง่างาม	โฉบ
เฉีย่ว	แตด่ภูมูฐิานตามแบบฉบบั	Mercedes-Benz	โดยมาพรอ้ม
อปุกรณม์าตรฐานทีจ่ดัมาใหอ้ยา่งอดัแนน่	เชน่	ไฟหนา้แบบไบ
ซีนอน	 (bi-xenon)	 พร้อมระบบฉีดน้ำาทำาความสะอาด,	 ระบบ
ส่องสว่างอัจฉริยะ	 (ILS	 -	 Intelligent	Light	System),	หลังคา
พาโนรามิกซันรูฟ	 และชุดบอด้ีพาร์ทดีไซน์สปอร์ตจาก	 AMG	
เป็นต้น
	 ภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุช้ันดีท่ีผ่านการ
เลือกสรร	 โดยมากับความกว้างขวาง	 สะดวกสบาย	 ที่พร้อม
จะพาครอบครัวอันเป็นรักของคุณเดินทางไปด้วยกันได้อย่าง
อบอุ่น	กับเบาะนั่งแบบ	3	แถว	สามารถนั่งได้ถึง	7	ที่นั่ง	โดย
เพิม่ความสะดวกสบายอยา่งเตม็เปีย่มกบัการทำางานดว้ยระบบ
ไฟฟา้	และเพลดิเพลนิไปกบัระบบความบนัเทงิเตม็รปูแบบจาก	

สุดยอดรถอเนกประสงค์ ที่มีคุณสมบัติแห่งการขับเคลื่อนอย่างครบถ้วน 
ด้วยตัวถังในรูปแบบ SUV แบบ 7 ที่นั่ง ที่พร้อมจะพาคุณและครอบครัว
เดินทางไปในทุกแห่งตามที่หัวใจต้องการ“ ”

COMAND	Online	ที่ควบคุมการทำางาน
ของวิทยุ/ดีวีดี	 เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต	
พร้อมระบบนำาทาง		
	 หัวใจแห่งพลังมาจากเครื่องยนต์
ดเีซล	V6	เทอรโ์บ	พรอ้มอนิเตอรค์ลูเลอร ์
ขนาด	3.0	ลิตร	กำาลังสูงสุด	258	แรงม้า	
ที่	3,600	รอบ/นาที	แรงบิดสูงสุด	620	
นิวตัน-เมตร	ที่	1,600-2,400	รอบ/นาที	
อัตราเร่งจาก	 0-100	 กม./ชม.	 ภายใน
เวลา	7.9	วินาที	และทำาความเร็วสูงสุด
ได้ที่	220	กม./ชม.	
	 ขับเคลือ่นดว้ยระบบเกยีรอ์ตัโนมตัิ
เดนิหนา้	7	จงัหวะ	(7G-TRONIC	PLUS)	
แบบ	 DIRECT	 SELECT	 พร้อมระบบ
เปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย	 (Gearshift	
Paddles)	
	 เพียบพร้อมไปด้วยระบบความ
ปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น	 อาทิ	 ระบบ
รกัษาสมดลุของตวัรถเมือ่มลีมมาปะทะ
ด้านข้าง	 (Crosswind	 Assist),	 ระบบ

รักษาการทรงตัวขณะเข้าโค้ง	 ขณะเปลี่ยนเลนท่ีความเร็วสูง	
หรือเมื่อขับขี่แบบออฟโรด	(Active	Curve	System)	และเพิ่ม
ความปลอดภัยอีกระดับด้วยกล้องแสดงภาพ	360	องศา	
	 นับเป็นเรื่องของความสมบูรณ์แบบที่โดดเด่น	 เต็มเปี่ยม
ไปด้วยสมรรถนะ	 เทคโนโลยี	 และความสะดวกสบาย	 ด้วย
คุณสมบัติที่ครบเครื่องแบบนี้	 จึงสามารถชนะใจเหล่าคณะ
กรรมการจนสามารถคว้ารางวัล	BEST	LUXURY	SUV	7seat	
ไปครอบครองได้อย่างสมศักดิ์ศรี

เครื่องยนต์และสมรรถนะเครื่องยนต์	 6	สูบ	24	วาล์ว

ปริมาตรกระบอกสูบ (ลูกบาศก์เซนติเมตร)	 2,987

กำาลังสูงสุด (แรงม้า/กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)	 258/190/3,600

แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	 620/1,600-2,400

อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง	 7.9	วินาที

ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)	 220

อัตราสิ้นเปลืองน้ำามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย (กิโลเมตร/ลิตร)	 12.5-13.5

ระบบขับเคลื่อน 	 เกียร์อัตโนมัติ	7	เกียร์เดินหน้า	7G-TRONIC	PLUS

มิติรถยนต์  ยาว/กว้าง/สูง (มิลลิเมตร)	 5,120/1,934/1,850
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MERCEDES-BENZ	A 45 AMG
BEST PERFORMANCE SPORT HATCHBACK
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	 นับเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่
ให้กับยนตรกรรมขนาดเล็ก	 โดยฝีมือ
ของ	AMG		ด้วยสุดยอดเทคโนโลยีการ
ออกแบบทั้งภายในและภายนอก	 จาก
การนำาเทคโนโลยีล่าสุดมาบรรจุไว้ใน
ตระกูล	 A-Class	 โดยทีมวิศวกรได้นำา
เทคโนโลยีสำาหรับการแข่งขันรถยนต์
เข้ามาบรรจุในพื้นท่ี	 ซึ่งนับได้ว่าเล็ก
มาก	 เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้	 A	 45	
AMG	 เป็นรถยนต์ที่มีแรงม้าสูงสุดใน
กลุ่มเครื่องยนต์	4	สูบ	เทอร์โบ
	 ความโดดเด่นที่ แตกต่ างจาก
รถยนตใ์นตระกลู	A-Class	ทัว่ไปกค็อื	ชดุ

ที่สุดของพลังแห่งการขับเคลื่อนที่พร้อมจะกระชากทุกอารมณ์ ความรู้สึก 
ให้พลุ่งพล่านไปกับอรรถรสแห่งการขับขี่ด้วยจิตวิญญาณแห่งสปอร์ต
อย่างแท้จริง“ ”

แตง่	AMG	Night	package		ชดุคิว้กนัชน	
ขอบกันชน	 สเกิร์ตข้าง	 สปอยเลอร์ 
หลัง	 และครีบบริเวณกันชนหน้าเป็นสี
ดำาเงาทัง้หมด	ภายในห้องโดยสารกเ็ช่น
กนั	เปน็การอพัเกรดความสวยงามแบบ
สปอร์ตจาก	AMG	แบบเต็มยศ
	 พระเอกอยา่งเครือ่งยนตส์มรรถนะ
สูงที่ได้รับจากการพัฒนาเทคโนโลยีข้ัน
สูงของ	 A	 45	 AMG	 ทำาให้เคร่ืองยนต์ 
ขนาด	2.0	ลิตร	4	สูบ	เทอร์โบ	สามารถ
ผลิตกำาลังออกมาได้สูงสุดถึง	 360	
แรงมา้	แรงบดิ	450	นวิตนั-เมตร	นบัเปน็ 
มาตรฐานใหม่ของวงการรถยนต์ใน
เรื่องแรงม้าต่อขนาดของเครื่องยนต์	
ส่วนระบบส่งกำาลังเป็นหน้าที่ของเกียร์
อัตโนมัติ	 AMG	 DCT7-speed	 sport	
พร้อมกับระบบเพลาแบบพิเศษจาก	
AMG	อีกเช่นกัน
	 ผลลัพธ์จากการสร้างสรรค์ของ
เทคโนโลยีจาก	 AMG	 คือสมรรถนะที่
รนุแรงเรา้ใจ	ดว้ยตวัเลขอตัราเรง่	0-100	

กม./ชม.	ที่ทำาได้ภายในเวลา	4.6	วินาที	ส่วนความเร็วสูงสุด
นั้น	ถูกบังคับไว้ที่	250	กม./ชม.	ซึ่งถ้าไม่มีกฎในเรื่องของการ
บังคับเพดานความเร็วสูงสุดไว้		ก็คงมีตัวเลขที่น่าสะพรึงกลัว
ออกมาให้เห็นแน่นอน
	 ความเรา้ใจแบบสดุข้ัวท่ีสามารถสมัผสัไดจ้ากยนตรกรรม
ของ	Mercedes-Benz	เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ถึงเทคโนโลยีอันล้ำา
สมัย	การทุ่มเทในการพัฒนา	และการก้าวล้ำาเกินกว่ารถยนต์
ทัว่ไปในปจัจบุนั	นบัเปน็ยนตรกรรมท่ีคูค่วรกบัผูท้ีไ่มช่อบตาม
หลงัใคร	และคงเปน็คำาตอบสำาหรบัรางวลัอนัทรงคณุคา่	BEST	
PERFORMANCE	SPORT	HATCHBACK	ประจำาปี	2014

เครื่องยนต์และสมรรถนะเครื่องยนต์	 4	สูบ	16	วาล์ว

ปริมาตรกระบอกสูบ (ลูกบาศก์เซนติเมตร)	 1,991

กำาลังสูงสุด (แรงม้า/กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)	 360/265/6,000

แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	 450/2,250-5,000

อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง	 4.6	วินาที

ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)	 250

อัตราสิ้นเปลืองน้ำามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย (กิโลเมตร/ลิตร)	 14.1-14.5

ระบบขับเคลื่อน	 AMG	SPEEDSHIFT	DCT	7-Speed

มิติรถยนต์  ยาว/กว้าง/สูง (มิลลิเมตร)	 4,359/1,780/1,430
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