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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



TOTOTA YARIS
BEST HATCHBACK UNDER 1,200 C.C.
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	 โดดเด่นในทุกมุมมองจนคณะ
กรรมการต้องเดินมาสัมผัสใกล้ๆ	 ใน
ทันทีที่เริ่มการทดสอบ	 ซึ่งเป็นเพราะ
ดีไซน์ภายนอกสุดสปอร์ตในทุกมุมมอง	
ออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์	
ด้วยมิติตัวรถมีความกว้างใหญ่มากยิ่ง
ขึ้น	 ในขณะที่ความสูงถูกปรับลดต่ำาลง	
รายละเอียดแห่งความสปอร์ตเริ่มขึ้น
จากกระจังหน้าที่เชื่อมต่อกันชนหน้า
ด้วยลายเส้นรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู
แบบใหม่	 อันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	
ประกอบกับชุดไฟหน้า-หลัง	 ดีไซน์ใหม่
ทีเ่ฉยีบคม	เสรมิดว้ยค้ิวกนักระแทกดา้น
ขา้ง	คิว้ฝากระโปรงทา้ย	และสปอยเลอร ์
หลังคา	 ที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว	

พลิกประวัติศาสตร์รถในอนุกรม YARIS ด้วยความสดใหม่ ตัวถังใหญ่ 
เคร่ืองเล็ก แต่คุณภาพคับแก้วจนต้องยกรางวัล BEST HATCHBACK 
UNDER 1,200 C.C. ให้“ ”

ให้อารมณ์สปอร์ตโฉบเฉี่ยว	 และปราด
เปรียว	แม้จอดนิ่ง
	 และจากมติติวัถงัทีใ่หญโ่ตขึน้	สง่ผล
ให้ห้องโดยสารภายในกว้างขวาง	 จาก
การเพ่ิมความยาวช่วงล้อเป็น	 2,550	
มม.	 (ยาวกว่าเดิม	 90	มม.)	ทำาให้ห้อง
โดยสารมีขนาดความยาวเพิ่มขึ้น	ระยะ
ห่างระหว่างผูโ้ดยสารตอนหน้าและหลงั
เพิ่มขึ้นเป็น	912	มม.	(มากกว่าเดิม	46	
มม.)	พ้ืนทีว่างเทา้สำาหรบัผูโ้ดยสารดา้น
หลงัมีความยาวถงึ	663	มม.	(ยาวกว่ารุน่
เดมิ	77	มม.)	แผงพนกัพงิเบาะหลงักวา้ง
ขวางขึ้น	ขนาด	1,310	มม.	(มากกว่ารุ่น
เดิม	 10	 มม.)	 เพิ่มความสะดวกสบาย
ดว้ยห้องเกบ็สมัภาระทา้ยรถมคีวามยาว
ถงึ	734	มม.	(ยาวกว่าเดมิ	140	มม.)	และ
ทำาให้มีปริมาตรความจุถึง	326	ลิตร	
	 ส่วนการตกแต่งห้องโดยสารเน้น
โทนสดีำาทีใ่ห้อารมณส์ปอรต์	พรอ้มดว้ย
การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ	 ดูหรูหรา	 

ทันสมัย	 ด้วยดีไซน์ใหม่ทั้งหมด	 เช่น	
แผงคอนโซลหน้าแบบสปอร์ต	 สี	 Dark	
Silver	 พวงมาลัยดีไซน์ใหม่	 มาตรวัด
แบบสปอรต์		แผงปรบัอากาศดีไซนใ์หม	่
พร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติ	ทั้งยัง
คับคั่งด้วยอุปกรณ์อำานวยความสะดวก
อื่นๆ	อีกครบครัน
	 และเหตุผลที่คณะกรรมการมอบ
รางวัล	 BEST	 HATCHBACK	 UNDER	
1,200	C.C.	ให้กับ	TOYOTA	YARIS	ก็
คือ	 สมรรถนะที่เหนือความคาดหมาย
ของเครื่องยนต์ขนาด	 1.2	 ลิตร	 พร้อม
ระบบ	 Dual	 VVT-i	 ให้กำาลังสูงสุด	 86	
แรงม้า	 ที่	 6,000	 รอบต่อนาที	 พร้อม
แรงบิด	108	นิวตัน-เมตร	ที่	4,000	รอบ
ตอ่นาท	ีสง่กำาลงัด้วยเกยีรอั์ตโนมตัแิบบ	
Super	CVT-i	ซึง่คณะกรรมการไดท้ำาการ
ทดสอบแล้วในสถานีอัตราเร่ง	 และ 
แรงบดิ	ว่า	TOYOTA	YARIS	นัน้	สามารถ
ส่งกำาลังได้อย่างต่อเนื่อง	 นุ่มนวล	 

ทั้งยังช่วยปรับระดับความเร็วรอบของ
เครื่องยนต์ให้คงอยู่ในระดับต่ำา	 แม้ใน
ขณะเร่งความเร็ว	ซึ่งนั่นคือข้อดีที่ได้ใน
เรื่องของการประหยัดนั้นที่จะตามมา
ด้วยเช่นกัน	
	 ในสถานี	 Handling	 Test	 และ	
Slalom	Test	นั้น	TOYOTA	YARIS	ยัง
คงโชว์ความสามารถไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม	
ทัง้ระบบพวงมาลยัพาวเวอร์ไฟฟ้า	และ
ระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบแม็คเฟอร์
สัน	 สตรัท	 พร้อมเหล็กกันโคลง	 และ
ดา้นหลงัแบบทอรช์ัน่บมีพรอ้มเหลก็กนั
โคลง	ทีท่ำางานสอดประสานกนัไดอ้ยา่ง
เปี่ยมด้วยความเฉียบคม	ตอบสนองได้
อย่างแม่นยำา	มีการทรงตัว	และการยึด
เกาะถนนที่ดี	 จนสามารถคว้ารางวัล	
BEST	HATCHBACK	UNDER	1,200	
C.C.	ไปครองได้อย่างสบายๆ	



TOTOTA VIOS
BEST SEDAN UNDER 1,500 C.C
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	 คะแนนที่ได้รับอย่างล้นหลามของ	
VIOS	 เริ่มจากภายนอกที่มีดีไซน์สวย
สดงดงาม	 บนเรือนร่างท่ีมีขนาดมิติตัว
ถังใหญ่ขึ้น	 กับความยาว	 4,410	 มม.	
ความกว้าง	1,700	มม.	ความสูง	1,475	
มม.	 และฐานล้อ	 2,550	 มม.	 พร้อม
ด้วยความโดดเด่น	 สะกดสายตาจาก
รายละเอียดการออกแบบ	เช่น	กระจก
บังลมหน้าแบบ	Acoustic	Glass	ที่ช่วย
ลดเสียงรบกวนขณะขับขี่,	 กระจังหน้า
พรอ้มแถบโครเมยีมรมดำา	รบักนัชนหนา้
สไตล์สปอร์ต	 พร้อมไฟตัดหมอกหน้า	
และชุดไฟหน้าแบบโปรเจ็กเตอร์รมดำา	
เสริมความโฉบเฉี่ยว	และปลอดภัยด้วย
กระจกมองขา้งพรอ้มไฟเลีย้ว	ทีส่ามารถ

เจเนอเรชัน่ที ่4 ซึง่ไดร้บัการพฒันาขึน้ใหมอ่ย่างครบครนัในทกุๆ ดา้น แตย่งั
คงไวซ้ึง่ตวัตนของความเปน็ VIOS คอืสิง่ทีค่ณะกรรมการชืน่ชม และนัน่คอื
เหตผุลทีเ่หมาะสม และคูค่วรกบัรางวลั BEST SEDAN UNDER 1,500 C.C.“ ”

ปรับ-พับเก็บได้ด้วยไฟฟ้า	ตลอดจนมือ
จับประตแูบบโครเมียม	และไฟทา้ยแบบ
มัลติรีเฟล็กเตอร์	 ที่เติมความสปอร์ต
ด้วยฝากระโปรงท้ายคาดโครเมียมรม
ดำา	กอ่นจะปดิท้ายดว้ยลอ้อลัลอยรมดำา 
ดไีซน์ใหม่	ขนาด	16	น้ิว	พรอ้มยางขนาด	
195/50R16	
	 ต่อเนื่องกันที่ภายใน	ซึ่งน่าประทับ
ใจในการออกแบบทีด่สูปอรต์	ตัง้แตแ่ผง
คอนโซลหน้าสปอร์ต	เพิ่มความหรูด้วย
แถบตกแต่งสีดำาเปียโนแบล็ก	 ขึ้นลาย
หนังเย็บรอบคัน	 ส่วนพวงมาลัย	 และ
หวัเกยีรห์ุม้หนงั	สิง่อำานวยความสะดวก
ครบครัน	 เช่น	 พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน	
พร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวง
มาลัย,	 ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ	 Push	
Start	ตอ่เนือ่งดว้ยมาตรวดัดีไซนส์ปอรต์	
มาพร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่	 MID	
สำาหรับแสดงข้อมูลตัวรถที่สำาคัญ	ทั้งยัง
มาพรอ้มฟังกช์นับง่บอกความประหยดั	

เช่น	ไฟแสดงข้อมูลการขับขี่	ECO	ที่จะ
แสดงผลทันทีเม่ือขับขี่ในระดับที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม	 นอกจากนี้ยังมีชุด
เครื่องเสียงดีไซน์ใหม่	 ที่รองรับ	 CD,	
MP3	และ	WMA	1	แผ่น	พร้อมด้วยช่อง
เสียบ	USB	&	AUX	สำาหรับรองรับความ
บนัเทงิไดห้ลากหลาย	รวมถงึระบบปรบั
อากาศอัตโนมัติ	แสดงผลผ่านจอ	LCD	
ติดตั้งมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน	
	 สำาหรับคะแนนส่วนใหญ่ที่ได้รับ	
และสามารถคว้ารางวัล	BEST	SEDAN	
UNDER	1,500	C.C.	 ไปครองได้อย่าง
เต็มภาคภูมินั้น	ต้องยกให้กับสมรรถนะ
จากเครือ่งยนต	์รหัส	1NZ-FE	แบบ	4	สบู	
16	วาล์ว	ความจุ	1.5	ลิตร	พร้อมระบบ	
VVT-i	 ที่มีเรี่ยวแรงให้ใช้	 109	 แรงม้า	
ที่	 6,000	 รอบต่อนาที	 พร้อมแรงบิด
สูงสุด	141	นิวตัน-เมตร	ที่	4,200	รอบ
ต่อนาที	 ส่งกำาลังด้วยชุดเกียร์อัตโนมัติ	
Super	ECT	4	สปีด	แบบ	Gate	Type	

ที่มีความสามารถในการตอบสนองที่
รวดเร็ว	 สังเกตได้จากสถานีอัตราเร่ง	
และทดสอบแรงบิด	 ที่เพียงกดคันเร่ง	
TOYOTA	 VIOS	 สามารถพุ่งทะยาน
ออกตัวไปได้อย่างรวดเร็วในทันที	 จน
กระทัง่เข้าสูส่ถานีทดสอบ	Handling	ตอ่
เนือ่งมาที	่Slalom	Test	ซึง่	VIOS		ยงัโชว์
สมรรถนะในการควบคมุคลอ่งตวัอย่าง
ต่อเนื่อง	จากระบบพวงมาลัยเพาเวอร์
ไฟฟา้	ตลอดจนระบบชว่งลา่งดา้นหนา้
แบบอิสระ	แม็คเฟอร์สัน	สตรัท	พร้อม
เหลก็กนัโคลง	กบัดา้นหลงัแบบทอร์ช่ัน 
บีม	 คอยล์สปิง	 และเหล็กกันโคลง	 ที่
มีการพัฒนาขึ้นใหม่ให้มีฟีลลิ่งแบบนุ่ม
หนบึ	เพือ่ใหเ้กดิการทรงตวั	และการยดึ
เกาะถนนที่แนบแน่น	สามารถผ่านการ 
ทดสอบไปได้อย่างสบายๆ	 พร้อมกับ
โกยคะแนนจากคณะกรรมการทดสอบ
ใส่กระเป๋า	และเหมาเอารางวัล	BEST	
SEDAN	UNDER	1,500	C.C.	ไปครอง



TOTOTA PRIUS HYBRID
BEST HYBRID HATCHBACK UNDER 2,000 C.C.
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	 TOYOTA	 PRIUS	 Hybrid	 ยังคง
ความโดดเด่นเอาไว้อย่างเหนียวแน่น	
ด้วยรูปลักษณ์ที่นำามาปรับงานดีไซน์
ให้โฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นตามหลักอากาศ
พลศาสตร์	 และนำาเสนอความโดดเด่น
ภายนอกในส่วนของชุดกันชนหน้า		ชุด
ไฟหน้า	 ไฟตัดหมอกหน้า	 และไฟท้าย
ใหม่แบบ	LED	รวมถึงล้ออัลลอยขนาด	
15	นิว้	ทีช่่วยสรา้งความสะดดุตาไดเ้ปน็
อย่างดี	
	 ส่วนภายในอัพเกรดดีไซน์และ
ความสะดวกสบายแบบเต็มพิกัด	 ด้วย
การคัดสรรวัสดุที่สามารถนำากลับมา
รีไซเคิลใหม่ได้เป็นองค์ประกอบหลัก	
ส่วนส่ิงอำานวยความสะดวกแบบครบ

ยังคงแสดงความเป็นผู้นำาได้อย่างต่อเนื่องกับ TOYOTA PRIUS Hybrid ที่
มากดว้ยสมรรถนะ ความประหยัด และความคุ้มค่า อนัเป็นสิง่ทีน่ำาพาใหย้งัคง
คว้ารางวัลเอาไว้ได้อีกครั้งในปีนี้“ ”

ครันน้ัน	 ประกอบด้วย	 ระบบสตาร์ท
อัจฉริยะ	Push	Start,	ระบบเปิดประตู
อัจฉริยะ	 Smart	 Entry	 ที่เปิด-ปิดล็อก
ประตูได้	 3	 ด้าน	 โดยไม่ต้องใช้กุญแจ,	
เบาะคนขบัปรบัดว้ยไฟฟา้ได	้8	ทศิทาง,	
ชุดเครื่องเสียงใหม่มาพร้อมกับระบบ
นำาทาง	(Navi	&	DVD)	ลำาโพง	8	ตำาแหนง่
และ	Amplifier	คุณภาพเยี่ยมจาก	JBL,	
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมกับระบบ
ควบคุมความเร็วอัตโนมัติ,	 ปุ่มควบคุม
เครื่องเสียง	 และระบบปรับอากาศ	 ซึ่ง
แสดงผลผ่านหน้าจอ	MID	 แบบออพติ
ตรอนรุ่นใหม่ที่คมชัดข้ึนถึง	 16	 ระดับ	
และแสดงผลได้	 3	 รูปแบบ	 คือ	 โหมด
การทำางานของระบบไฮบริด	 (Energy	
Monitor),	 โหมดแสดงผลการขับขี่แบบ
เปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม	(Hybrid	System	
Indicator)	 และโหมดแสดงผลอัตราสิ้น
เปลืองน้ำามัน	 (Consumption	 Record)	
ทั้งยังมีระบบ	Head-up	Display	รุ่นใหม่	
ทีแ่สดงตวัเลขความเรว็บนกระจกบงัลม
หน้า	 ช่วยเพ่ิมความสะดวก	 และความ
ปลอดภัยในขณะขับขี่มากขึ้น
	 อีกหนึ่งจุดเด่นท่ียังคงน่าสนใจ
และเหนือกว่าคู่แข่งในระดับเดียวกัน
ก็คือ	 เทคโนโลยีอัจฉริยะกับหลังคา	
Moonroof	และ	Solar	Roof	ที่นอกจาก

เปี่ยมด้วยความทันสมัยในดีไซน์	 และ
การถ่ายเทอากาศที่ดีแล้ว	ระบบ	Solar	
Ventilation	 System	 สามารถระบาย
อากาศอัตโนมัติได้ด้วยพลังงานแสง
อาทิตย์	 จากการเปลี่ยนเป็นพลังงาน
ไฟฟ้าสู่แบตเตอรี่ไฮบริด	 เพ่ือให้พัดลม
ทำาการลดอุณหภูมิภายในห้องโดยสาร
ขณะจอดรถกลางแดด		สามารถสั่งการ
ได้อย่างง่ายดายผ่านกุญแจรีโมต	 Re-
mote	Air-Conditioning	System	ทัง้ยงัมี
การตดิตัง้กลอ้งมองหลงั	Back	Camera	
มาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานเพ่ือความ
ปลอดภัย	 โดยกล้องมองหลังจะแสดง
ผลผ่านจอ	Touch	Screen	ขนาด	7	นิ้ว	
นอกจากน้ียังมีระบบสัญญาณไฟเบรก
กะพรบิเมือ่เบรกกะทนัหนั	Energy	Stop	
Lamps	 เพ่ือแจ้งเตือนรถที่อยู่ด้านหลัง
ในทันที
	 ขมุพลงัยงัคงเปน็เครือ่งยนตเ์บนซิน	
รหัส	2ZR-FXE	VVT-i	 4	สูบ	1.8	ลิตร		
Atkinson	 Cycle	 ผสานการทำางานร่วม
กับมอเตอร์ไฟฟ้า	 82	 แรงม้า	 ให้กำาลัง
สงูสดุรวม	136	แรงมา้	พรอ้มแรงบดิจาก
เครื่องยนต์	142	นิวตัน-เมตร	ที่	4,000	
รอบต่อนาที	และจากมอเตอร์ไฟฟ้าอีก	
207	นิวตัน-เมตร	ส่งกำาลังด้วยชุดเกียร์
ไฟฟ้าอัตโนมัติ	 Electronic	 Gear	 Shift	

แบบ	 E-CVT	 ที่มีคุณสมบัติในการใช้
งานคล้ายกัน	 เช่นเดียวกับเทคโนโลยี	
Driving	Mode	 Function	 สำาหรับตอบ
สนองทุกรูปแบบการขับขี่	 	 เช่น	 PWR	
Mode,	Eco	Mode	และ	EV	Mode	ส่วน
ชดุชว่งลา่งยงัคงเปน็พืน้ฐานอสิระ	แมค็
เฟอรส์นั	สตรทั	ดา้นหนา้	และด้านหลัง
เป็นแบบทอร์ชั่นบีม	
	 นอกจากเทคโนโลยีความสะดวก
สบาย	และความประหยัดแลว้	TOYOTA	 
PRIUS	 ยังมากับสมรรถนะไม่ธรรมดา	
จนสามารถครองใจคณะกรรมการ
ทดสอบได้ในทุกสถานี	 ตั้งแต่อัตรา
เร่ง	 และแรงบิดที่มีทั้งเครื่องยนต์	 และ
มอเตอร์ไฟฟ้าทำางานร่วมกัน	สร้างแรง
บิดที่มากพอจะดึงให้หลังจมเบาะทันที
เมื่อกดคันเร่งออกตัว
	 ทั้งยังมี	 Handling	 ที่ดีเย่ียมจาก
การแปรผันของพวงมาลัยไฟฟ้า	 และ
ชุดช่วงล่างที่นุ่มหนึบ	แต่ให้การทรงตัว	
และการยึดเกาะถนนที่ทำาให้มั่นใจได้
มากพอ	 แม้จะใช้ความเร็วสูงในการ
ทดสอบก็ตาม	และนี่คือเหตุผลที่ทำาให้	
TOYOTA	 PRIUS	 Hybrid	 ยังคงยอด
เยี่ยมไร้ที่ติ	 สามารถคว้ารางวัล	 BEST	
HYBRID	HATCHBACK	UNDER	2,000	
C.C.	ไปครอง



TOTOTA ALPHARD HYBRID
BEST LUXURY MPV 
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	 TOYOTA	ALPHARD	Hybrid	ยนตร 
กรรม	 MPV	 ระดับหรู	 เต็มทั้งการ
ออกแบบ	 ความสะดวกสบาย	 และ
ความหรูหรา	 อันเป็นจุดขายหลัก	 โดย
เฉพาะภายในห้องโดยสารที่พกพา
ความสะดวกสบายมาให้อย่างครบครัน	
เช่น	เบาะนั่งคู่หน้าที่ปรับไฟฟ้าได้อย่าง
สะดวกสบาย,	เบาะนัง่ด้านหลงัแถวที	่1	 
(แถวกลาง)	 แบบ	 first	 class	 ที่หรูหรา
เหนือระดับ	 นั่งสบายราวกับโซฟาใน
ห้องพักผ่อน	 ส่วนเบาะนั่งแถวหลังสุด	
เพิ่มความสบายด้วยพนักพิงศีรษะ	และ
พนักวางแขนกลาง	
	 อุปกรณ์มาตรฐานสำาหรับอำานวย
ความสะดวกยังคงติดต้ังมาให้อย่าง

เป็นยนตรกรรมที่ยังคงรักษามาตรฐานของการโดยสาร และการ 
เดินทางเอาไว้อย่างดี จนสามารถทำาคะแนน และสามารถคว้ารางวัลไป 
ได้อีกครั้งในปีนี้เช่นกัน“ ”

พรอ้มสรรพเช่นเดมิ	อาท	ิประตสูไลดท์ัง้	
2	ฝัง่	ควบคมุด้วยระบบไฟฟา้,	ระบบปรบั
อากาศแยกอิสระ	 ซ้าย-ขวา	 มาพร้อม 
ระบบฟอกอากาศนาโนอี	 ต่อเน่ืองมา
ที่ชุดพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน	 ซึ่งมากับ
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ	Cruise	
Control,	 เคร่ืองเสียงชั้นเลิศที่รองรับ	
DVD/CD/MP3/WMA	 พร้อมช่องเชื่อม
ต่อ	AUX,	USB,	 iPod	และระบบเชื่อม
ต่อโทรศัพท์ไร้สาย	 Bluetooth	 รวม
ถึงระบบนำาทาง	 Navigator	 ได้	 โดย
ระบบท้ังหมดจะแสดงผา่นหนา้จอ	LED	
Touch	screen	ขนาด	7	นิ้ว	ที่คอนโซล
กลาง	 รวมถึงระบบกล้องมองหลัง	 ทั้ง
ยังเพิ่มความหรูหราข้ึนอีกระดับด้วย
หลังคาซันรูฟควบคุมด้วยไฟฟ้า	 เพียง
ปลายนิ้วสัมผัส
	 ส่วนปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้	TOYOTA	
ALPHARD	 Hybrid	 2.4	 ครองรางวัล	
BEST	 LUXURY	MPV	 ไปอีกปี	 คงหนี
ไม่พ้นสมรรถนะที่เกิดข้ึนจากขุมพลัง	
2	 ส่วน	 ทั้งเครื่องยนต์	 2.4	 ลิตร	 150	
แรงม้า	 ที่	 6,000	 รอบต่อนาที	 พร้อม
แรงบิด	190	นิวตัน-เมตร	ที่	4,000	รอบ
ต่อนาที	ผสานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำาลัง
แรงถึง	 190	 กิโลวัตต์	 	 ถ่ายทอดกำาลัง

ผ่านชุดเกียร์อัตโนมัติ	ECVT	เพื่อนำาพา
เรือนร่างใหญ่โตน้ำาหนักเกือบ	 2.2	 ตัน	
พลิ้วไหวไปตามสถานีทดสอบได้อย่าง
ง่ายดาย	 ตั้งแต่สถานีอัตราเร่ง	 ที่ทั้ง
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าจะหนุน
ส่งกำาลังกันอย่างต่อเนื่อง	 เคลื่อนไหว
ร่างกายขนาดใหญ่	 พร้อมด้วยการส่ง
แรงดงึให้สมัผสัตัง้แตร่อบเครือ่งยนตเ์ริม่
กวาด	จนกระทั่งขยับขึ้นสู่ความเร็วสูง
	 ทั้งยังไม่มีปัญหากับการทดสอบ	
Handling	 Test	 และ	Slalom	Test	 อีก
ด้วย	แม้จะมีเรือนร่างขนาดใหญ่โต	แต่
ระบบช่วงล่างแบบอิสระ	 แม็คเฟอร์สัน 
สตรัท	 พร้อมเหล็กกันโคลง	 ด้านหน้า	
และด้านหลังแบบทอร์ชั่นบีม	 ยั ง
สามารถรับมือได้อย่างสบายๆ	 โดย
ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการออกแบบ
ให้ตำาแหน่งนั่งที่ทำาให้รู้สึกราวกับขับ
รถ	 SUV	 คันใหญ่	 ตลอดจนการลดค่า	
CG	 ให้ต่ำาลง	 ติดตั้งล้ออัลลอยขนาด	
16	 นิ้ว	 พร้อมยางซีรีส์	 215/65	 ปิด
ท้ายด้วยพระเอกหลักอย่างระบบพวง
มาลัยแบบ	แร็ค	แอนด์	พิเนี่ยน	พร้อม
เพาเวอร์ไฟฟ้าแบบ	 EPS	 ที่สามารถ
แปรผันน้ำ าหนักได้อย่างเหมาะสม	 
ส่ ง เสริ มกับหลายองค์ประกอบที่  

เอื้ ออำ านวยใ ห้ เกิ ดสมรรถนะอัน
น่าประทับใจ	 และทำาให้	 TOYOTA	 
ALPHARD	Hybrid	เป็นรถที่ควบคุมได้
ง่าย	และคล่องมือ	ทำาให้น้ำาหนักตัวรถ
ที่มากกว่า	 2	 ตัน	 เคลื่อนที่ผ่านสถานี
ทดสอบไปได้อย่างสบายๆ	
	 อีกทั้งคุณสมบัติความประหยัด	
คืออีกหนึ่งประเด็นที่คณะกรรมการ
ถูกใจ	 นอกจากจะประหยัดเชื้อเพลิง
แล้ว	TOYOTA	ALPHARD	Hybrid	ยัง
สามารถชดเชยพลงังานทีเ่สยีไปในขณะ
เบรกหรือยกคันเร่ง	 โดยการเปลี่ยน
พลงังานดงักลา่วมาเปน็กระแสไฟชาร์จ
เกบ็ไว้ในแบตเตอรีอ่ยา่งมีประสทิธภิาพ	
ทั้งยังมีฟีลลิ่งสปอร์ตเล็กๆ	 แอบซ่อน
ไว้ตอบสนองผู้ขับข่ี	 เม่ือต้องการใช้
ความเร็วที่สูงกว่าปกติทั่วไป	โดยที่ยังมี
เสถียรภาพอันมั่นใจหนุนส่ง	ในทุกการ
เคลือ่นไหวและทกุสถานการณก์ารขบัขี่
อยา่งลงตวั	และทัง้หมดคอืรายละเอยีด
ที่การันตีให้	 TOYOTA	 ALPHARD	
Hybrid	 เหมาะสมกับรางวัล	 BEST	
LUXURY	MPV	อีกครั้งในปีนี้



TOTOTA HILUX VIGO C-Cab CNG
BEST PICKUP CNG
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	 TOYOTA	 HILUX	 VIGO	 C-Cab	
CNG	 คือความ	 “คุ้มค่า”	 ที่สามารถ
จับต้องได้ในแบบฉบับของรถเพื่อการ
พาณิชย์	 ซึ่งเปี่ยมด้วยคุณภาพ	 และ
สมรรถนะอย่างแท้จริง	 โดยพื้นฐานตัว
รถหลักๆ	 ยังคงเป็น	 TOYOTA	 HILUX	
VIGO	 C-Cab	 ที่มากับขุมพลังเบนซิน	
พิกัด	2.7	ลิตร	VVT-i		ที่มีเรี่ยวแรงมาให้
ใช้ได้	160	แรงม้า	ที่	5,200	รอบต่อนาที	
พร้อมแรงบิดสูงสุด	241	นิวตัน-เมตร	ที่	
3,800	รอบต่อนาที	ส่งกำาลังด้วยระบบ
เกียร์ธรรมดา	5	สปีด	ขับเคลื่อนล้อหลัง
ด้วยสมรรถนะสุดเร้าใจตามสไตล์รถ

อีกทางเลือกที่มั่นใจได้ดีในเรื่องของคุณภาพ และสมรรถนะกับระบบ CNG 
ที่ควบคุมการผลิตจากโรงงานโตโยต้าโดยตรง ด้วยคุณสมบัติท่ีสามารถ
ตอบโจทยค์วามคุม้คา่ไดอ้ยา่งลงตวันีเ้อง คอืความเหมาะสมกบัรางวลั BEST 
PICKUP CNG“ ”

เครื่องยนต์เบนซินที่มีพิกัดถึง	2.7	ลิตร
	 แตน่ี่คืออกีหน่ึงทางเลอืกแห่งความ
คุ้มค่า	ด้วยการติดตั้งชุดก๊าซ	CNG	มา
ให้เปน็อุปกรณม์าตรฐาน	ซึง่จะประกอบ
ด้วย	 หัวรับก๊าซคุณภาพสูง	 (CNG	 
Receptacle)	 พร้อมฐานยึดที่ออกแบบ
พเิศษ,	ลิน้กันกลบั	(Double	Check	Valve)	 
บริเวณหัวรับก๊าซ	และวาล์วหัวถัง	เพื่อ
เสริมความปลอดภัย	 2	 ชั้น,	 อุปกรณ์
ควบคุมแรงดันก๊าซ	 (Regulator)	 ทำา
หน้าที่ป้องกันการความเสียหายกรณี
แรงดันเกิน	 ตามด้วยกรองก๊าซขนาด
ใหญ่	 (CNG	 Filter)	 สำาหรับป้องกัน
คราบน้ำามันสะสมบริเวณชุดหัวฉีด	
ส่วนหัวฉีดก๊าซนั้นเลือกใช้ระบบหัวฉีด
ก๊าซแบบ	3	ทาง	(Sequential	Injection	
System)	 ซึ่งช่วยให้หัวฉีดทำางานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ	 ทำางานโดยการควบคุม
ของกล่องระบบก๊าซอัจฉริยะ	 (ECU:	
Electric	Control	Unit)	ทีส่ามารถคำานวณ
การสั่งจ่ายก๊าซได้อย่างแม่นยำา	 ช่วยให้
เครื่องยนต์ทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ	
และประหยัดข้ึนอีกระดับ	 ส่วนผู้ขับข่ี
นัน้	สามารถเลอืกระบบเชือ้เพลงิไดจ้าก
สวติชส์ัง่การระบบ	CNG	พรอ้มจอแสดง
ผล	(CNG	Control	Switch	&	Display)	
ซึง่ติดตัง้อยูภ่ายในหอ้งโดยสาร	ในขณะ

ที่ถังก๊าซซึ่งอยู่ด้านหลังจะถูกติดตั้งเอา
ไว้อย่างดีด้วยพื้นปูกระบะ	 (Bed	Liner)	
แข็งแกร่ง	ทนทาน
	 นอกจากการติดตั้ งชุดก๊าซที่ มี
ประสิทธิภาพแล้ว	 ยังมีการปรับเซ็ตให้
เหมาะสม	 เพื่อเพิ่มคุณสมบัติและอายุ
การใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น	 กับการใช้
วสัดเุสรมิบา่วาลว์ใหมท่ีเ่คลอืบผวิวาลว์
ไอเสียให้เครื่องยนต์ทนทาน	 แข็งแกร่ง
เป็นเยี่ยม	 รองรับการใช้งานระบบก๊าซ	
CNG	 ได้เป็นอย่างดี	 นอกจากน้ีมีท่อ
ร่วมไอดีออกแบบพิเศษ	 ผลิตจากวัสดุ
คุณภาพสูง	 ตลอดจนการออกแบบ
ตำาแหน่งช่องรับก๊าซอย่างเหมาะสม
ตามหลักวิศวกรรม	 เพ่ือความทนทาน
และความปลอดภัย	 ซึ่งม่ันใจได้อย่าง
เต็มที่	 เพราะนี่คือ	 TOYOTA	 HILUX	
VIGO	 C-Cab	 CNG	 ที่ผลิตสำาเร็จจาก
โรงงาน	 โดยไม่มีการตัดเจาะ	 เพราะ
ฉะนั้น	 จึงแน่ใจได้อย่างเต็มที่ในเรื่อง
ของความแข็งแรง	 สามารถรองรับ
การใช้งานหนักได้เป็นอย่างดี	 เพราะ
มีการเสริมโครงสร้างนิรภัยพิเศษ	 ที่
ผ่านมาตรฐานการทดสอบการชนเช่น
เดียวกับโครงสร้างนิรภัย	 GOA	 รวม
ถึงโครงสร้างเสริมพิเศษใต้กระบะ	 (Sill	
Cross	Reinforcement)	ซึง่เปน็แนวคาน

เหล็ก	 ที่เพิ่มความหนาข้ึนกว่า	 90%		
เพ่ือปกปอ้งถงักา๊ซจากอบุตัเิหตหุรือสิง่
ไม่คาดคิด
	 อีกทั้งถังบรรจุก๊าซ	 CNG	 (Super	
Cylinder	Tank)	ผลติจากเหลก็กลา้ชนดิ
พิเศษทีแ่ขง็แกรง่และทนทาน	รวมถึงยงั
มีโครงสร้างนิรภัยสำาหรับวาล์วหัวถัง	
(Side	Impact	Protector)	ที่สามารถทน
แรงกระแทกไดดี้เยีย่ม	วาลว์หัวถงันริภยั	
(Cylinder	 Safety	 Valve)	 ม่ันใจเต็มที่	
ด้วยระบบความปลอดภัย	 5	 ชั้น	 และ
ท่อนำาก๊าซแรงดันสูงแบบพิเศษ	(Super	
High	Pressure	Tube)	ทนทานกว่าด้วย
สเตนเลสเคลือบโพลีเอทิลีนหนา	2	ชั้น
	 แ ล ะ ทั้ ง ห ม ด นี้ คื อ อุ ป ก ร ณ์
มาตรฐานที่ติดตั้งมาให้ใน	 TOYOTA	
HILUX	 VIGO	C-Cab	CNG	ยนตรกร
รมทีน่ำาความคุม้คา่มาใหส้มัผสักันแบบ
ชัดเจน	จนได้รางวัล	TOYOTA	HILUX	
VIGO	C-Cab	CNG	ไปครอง
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	 เหตผุลทีส่ือ่มวลชนสายรถยนตไ์ทย
ตา่งรว่มโหวตรางวลั	POPULAR	MEDIA	
AWARD	 ให้แก่	 ALL	 NEW	 TOYOTA	
ALTIS	 ด้วยความประทับใจในความ
เป็น	ALL	NEW	TOYOTA	ALTIS	ที่ได้
รับการพัฒนาขึ้นใหม่	 ตั้งแต่	 งานดีไซน์
รปูลกัษณภ์ายนอกใหมต่ามหลกัอากาศ
พลศาสตร์	 ที่สร้างความโดดเด่น	 เช่น	
ไฟหน้าแบบ	LED	Projector	มาพร้อม
ระบบปรับระดับ	 และเปิด-ปิดอัตโนมัติ	
ออกแบบรบักบัชดุไฟ	Daytime	Running	 
Lights	 แบบ	 LED	 รวมถึงกระจังหน้า
แบบโครเมียม	และกันชนหน้าแบบใหม่

ALL NEW TOYOTA ALTIS ยนตรกรรมที่สื่อมวลชนกล่าวถึง และให้ความ
สนใจมากที่สุดในกิจกรรมการเฟ้นหารถยอดเยี่ยมประจำาปี 2014 ถ้างานนี้
ไม่ได้มอบรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนให้ ก็คงจะดูแปลกไม่น้อยทีเดียว“ ”

พร้อมไฟตัดหมอก	 ส่วนรายละเอียด
ในด้านข้างนั้น	 สะดุดตาด้วยมือจับ
เปิดประตูแบบ	 Grip-type	 เสริมดีไซน์
ด้วยโครเมียม	 โดดเด่นเช่นเดียวกับล้อ
อัลลอยขนาด	 16	 นิ้ว	 ในขณะที่ด้าน
หลังนั้นดูสปอร์ตและดุดันด้วยกันชน
หลงัแบบใหม	่ทีเ่พิม่ความโฉบเฉ่ียวดว้ย
งานดไีซน์ชดุไฟทา้ย	LED	แบบ	Surface	
illumination	อนัหรหูรา	และปลอดภยัใน
ยามค่ำาคืน
	 ส่วนห้องโดยสารนั้นดีไซน์ล้ำาสมัย	
กว้างขวาง	 และเพียบพร้อมไปด้วยสิ่ง
อำานวยความสะดวก	 เช่น	 พวงมาลัย
มัลติฟังก์ชัน	 ปรับระดับได้	 4	 ทิศทาง	
พร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ	
Cruise	 Control	 และระบบเช่ือมต่อ
โทรศัพท์ไร้สายแบบ	 Bluetooth	 เข้า
ระบบ	 Hand-Free	 ในรถ	 สามารถ
ควบคุมผ่านหน้าจอ	 LCD	 และโทร.
ออกด้วยเสียง	 พร้อมปุ่มรับ-วางสายที่
พวงมาลยัอนัสะดวกสบายในการใชง้าน	
ส่วนมาตรวัดของ	ALL	NEW	TOYOTA	
ALTIS	เป็นแบบ	Optitron	ที่มองเห็นได้
อยา่งชดัเจน	พรอ้มหนา้จอ	MID	สำาหรบั
แสดงข้อมลูการขับข่ี	และสญัญาณเตอืน
ในลักษณะของสัญลักษณ์หรือข้อความ	
ทั้งยังมีปุ่ม	Push	Start	และกระจกมอง

หลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ	 พร้อม
จอแสดงผล	เมือ่เข้าเกยีรถ์อยหลงั	ตดิตัง้ 
มาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานอีกด้วย
เช่นกัน
	 ด้านระบบความบันเทิงเต็มพิกัด	
กับเครื่องเสียงที่สามารถรองรับได้ทั้ง	
DVD/CD/MP3	และ	WMA	ซึ่งควบคุม
ได้จากหน้าจอสัมผัสขนาด	 6.1	 น้ิว	 ที่
รองรับ	 Smart	G-Book	 รวมถึงรองรับ
การเชื่อมต่อจาก	USB	และ	AUX	เพื่อ
ความบันเทิงเต็มรูปแบบ	 ทั้งยังสะดวก
สบายด้วยระบบนำาทางที่แม่นยำา	 จาก
การประมวลผลผ่าน	 GPS	 และแสดง
แผนที่ผ่านหน้าจอ	LCD	เช่นกัน	
	 ขุมพลังของ	 ALL	NEW	TOYOTA	
ALTIS	มีให้เลือก	2	บล็อกด้วยกัน	คือ	
พิกัด	1.6	ลิตร	รหัส	1ZR-FE	Dual	VVT-i	
แบบ	4	สูบ	16	วาล์ว	มีพละกำาลังสูงสุด	
122	แรงมา้	ที	่6,000	รอบตอ่นาที	พรอ้ม
แรงบิด	154	นิวตัน-เมตร	ที่	5,200	รอบ
ต่อนาที	 ส่วนบล็อกใหญ่สุดจะมากับ
พกิดั	1.8	ลติร	รหสั	2ZR-FBE	Dual	VVT-i	 
แบบ	 4	 สูบ	 16	 วาล์ว	 ขยับพละกำาลัง
ขึ้นมาที่	141	แรงม้า	ที่	6,000	รอบต่อ
นาที	 พร้อมแรงบิด	 177	 นิวตัน-เมตร	
ที่	4,000	รอบต่อนาที	และความพิเศษ
ตรงที่สามารถรองรับเชื้อเพลิง	E85	 ได้

อย่างเต็มสมรรถนะ	และประหยัดมาก
ยิ่งขึ้นอีกระดับ
	 ด้านระบบส่งกำาลังนั้น	 เป็นเกียร์
อตัโนมตั	ิNew	Super	CVT-i	7	สปดี	แบบ	 
Gate-Type	 พร้อม	 Sequential	 Shift	
ที่สามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ตาม
ต้องการ	เพียงขยับไปที่โหมด	+/-	หรือ
เลือกใช้แป้นเปลี่ยนเกียร์	Paddle	Shift	
ที่หลังพวงมาลัยก็จะได้อรรถรสความ
สปอร์ตดุจเกียร์ธรรมดาได้เช่นกัน	ส่วน
ระบบช่วงล่างได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่
ให้มีความนุ่มนวล	มั่นคง	และยึดเกาะ
ถนนได้มากยิ่งขึ้นทุกสภาพถนน	 และ
ทกุสถานการณ์การขบัขี	่พรอ้มทัง้ม่ันใจ
และปลอดภัยกับระบบความปลอดภัย
อันครบครัน	 กับระเบบเบรก	 ABS,	
ระบบกระจายแรงเบรก	 EBD,	 ระบบ
เสริมแรงเบรก	 BA	 ตลอดจนระบบ
ป้องกันล้อหมุนฟรี	 TRC	 และระบบ
ควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว	VSC	ที่
ปกป้องได้ทุกสถานการณ์
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รางวัลปิดท้ายของโตโยต้า BEST FUEL 
ECONOMY PICKUP 3,000 C.C. คือสิ่ง
ยนืยนัความสำาเรจ็ในการพฒันาอย่างไม่หยดุ
ยั้ง ในด้านเทคโนโลยีสำาคัญที่นำามาติดตั้งลง
ในยนตรกรรมรุ่นต่างๆ ของ TOYOTA 
และสิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือเทคโนโลยีแห่งความ
ประหยัดที่ติดตั้งลงใน TOYOTA HILUX 
VIGO CHAMP รุ่นเครื่องยนต์ดีเซล คอม
มอนเรล ไดเร็กอินเจ็กชั่น

“
”

	 ความจุ	 3.0	 ลิตร	 รหัสเครื่องยนต์	
1KD-FTV	แบบ	4	สูบ	 16	 วาล์ว	พ่วง
ระบบอัดอากาศ	 VN	 Turbo	 ที่แปรผัน
ครีบองศาตามรอบเครื่องยนต์อย่าง
เหมาะสม	พรอ้มอนิเตอรคู์ลเลอรข์นาด
ใหญ่เสริมประสิทธิภาพในการระบาย
ความร้อนได้อย่างยอดเย่ียม	 เผาไหม้
หมดจด	 จนได้พละกำาลังสูงถึง	 171	
แรงม้า	ที่	3,600	รอบต่อนาที	และแรง
บิดสูงสุดที่	360	รอบต่อนาที	ตั้งแต่รอบ
ต่ำาราว	 1,400	 รอบ	 ต่อเนื่องไปจนถึง	
3,200	รอบตอ่นาท	ีมาพรอ้มเทคโนโลย	ี
Diamond	Tech	ที่ประกอบด้วย	3	ส่วน
หลักสำาคัญ	 คือ	 ระบบเรียนรู้การฉีด
จ่ายเชื้อเพลิงแม่นยำาสูง	 ควบคุมด้วย

แปรผัน	 VN	 Turbo	 คือปัจจัยที่ช่วยให้
มีแรงบิดสูงในรอบต่ำา	 นอกจากจะช่วย
ให้การขับขี่เป็นไปได้อย่างสะดวกแล้ว	
ยังช่วยให้เกิดการใช้น้ำามันเชื้อเพลิงได้
อย่างคุ้มค่าที่สุด	
	 นอกจากนี้ ยั งมี ระบบช่วงล่าง
เทคโนโลยี	 DTS	 -	 DIAMOND	 TECH	
SUSPENSION	 พื้นฐานด้านหน้าแบบ
อิสระ	 ปีกนกคู่	 พร้อมคอยล์สปริง
และเหล็กกันโคลง	 กับด้านหลังแบบ
แหนบซ้อน	 และโช้คอัพทรงกระบอก	
ติดตั้งทแยงมุม	 พร้อมด้วยเทคโนโลยี	
TOP	Platform	ที่ประกอบด้วยช่วงล่าง
โครงสร้างเหล็กชิ้นเดียวตลอดคัน	 อัน
แข็งแกร่ง	 ทนทาน	 ตลอดจนชุดแหนบ

เหนือเพลาที่ช่วยเพิ่มความสูงจากพื้น	
เพื่อให้การข้ามอุปสรรคเป็นเรื่องง่าย
ข้ึน	 รวมถึงการติดต้ังแผ่นกันกระแทก
ใต้ท้องรถ	และแผ่นรองใต้ท้องรถ	เพื่อ
ให้อากาศไหลผ่านได้ดีขึ้น	 ส่งเสริม
การประหยัดน้ำามันได้อีกระดับ	 ทั้งยัง
เป็นการเพิ่มสมรรถนะให้มากข้ึนใน
เรือ่งของการทรงตวั	และการตอบสนอง
อันยอดเยี่ยม	 ยึดเกาะถนนอย่างแนบ
แน่น	 ให้ความมั่นใจได้อย่างสูงสุดใน
ทุกๆ	เส้นทาง
	 และนั่นก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอ
สำาหรับการรับรางวัล	 BEST	 FUEL	
ECONOMY	PICKUP	3,000	C.C.	ไป
อีกครั้งในปีนี้

คอมพิวเตอร์อัจฉริยะ	 32	 บิต	 ตามมา
ด้วยหัวฉีดจ่ายเชื้อเพลิงอัจฉริยะที่ฉีด
จ่ายได้ลื่น	สะอาดหมดจด	และทนทาน
ระดับเพชร	 ส่วนสุดท้าย	 คือ	 เทอร์โบ
แปรผัน	 VN	 ที่ควบคุมครีบปรับแรงดัน
อากาศด้วยมอเตอร์	 สั่งการผ่านกล่อง
อจัฉริยะ	32	บติ	ทีแ่มน่ยำา	ควบคมุองศา
ครีบเปิด-ปิดได้อย่างเหมาะสมกับรอบ
เครื่องยนต์	ทำาให้	VIGO	สามารถใช้เชื้อ
เพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
	 ซึ่งด้วยองค์ประกอบดังกล่าวคือ
สิ่งที่ทำาให้	TOYOTA	HILUX	VIGO	เป็น
ยนตรกรรมที่ทรงสมรรถนะด้วยพละ
กำาลัง	 อัตราเร่งที่ตอบสนองได้อย่าง
ฉับไว	 ขณะเดียวกันเทคโนโลยีเทอร์โบ
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ความเชื่อมั่ นของผู้บ ริ โภคต่อแบรนด์   
TOYOTA ตลอด 50 กว่าปี ในการดำาเนิน
ธุรกิจในประเทศไทย คือ ส่วนสำาคัญที่ทำาให้ 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด 
มุ่งมั่นพัฒนายนตรกรรมใหม่ๆ เพื่อป้อนสู่
ตลาด  ควบคูไ่ปกบัการทำากจิกรรมเพ่ือสงัคม 
ตลอดมา

“
”

	 จากปัจจัยดังกล่าว	 ทำาให้แบรนด์	
TOYOTA	 ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำาตลาด
ยนตรกรรมได้อย่างเต็มภาคภูมิ	 รวม
ถึงการเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคให้ความ
สนใจมากทีส่ดุในตลาด	ดว้ยยนตรกรรม 
หลากหลายรูปแบบที่ครอบคลุม	 และ
ตอบสนองทุกการใข้งานไดอ้ยา่งแทจ้รงิ	
ยืนยันความเป็นผู้นำาด้วยตัวเลขยอด
ขายรถยนตร์วมในประเทศไทย	ป	ี2556	
มียอดขายอยู่ที่	 1,330,668	 คัน	 และ
โตโยต้าสามารถทำายอดจำาหน่ายได้ถึง	
445,464	คัน	
	 โดยยอดปริมาณการขายโตโยต้า
ทั้งหมด	445,464	คันนั้น	แบ่งออกเป็น
รถยนต์นั่ง	190,101	คัน	

	 รถเพือ่การพาณชิย	์255,363	คนั		รถกระบะ	1	ตนั	(รวม
รถกระบะดัดแปลง)	236,751	คัน	และรถกระบะ	1	ตัน	(ไม่
รวมรถกระบะดัดแปลง)	รวมจำานวนทั้งหมด	206,936	คัน
	 ความเป็นผู้นำาด้านยอดขายของโตโยต้าไม่ได้มีแค่
เฉพาะในประเทศเท่านั้น	 เพราะในปีที่ผ่านมา	 โตโยต้าได้
ส่งออกรถยนต์สำาเร็จรูปจำานวน	430,929	คัน	เพิ่มขึ้นราว	
6.0%	คิดเป็นมูลค่า	 188,445	ล้านบาท	ตลอดจนการส่ง
ออกชิ้นส่วนเป็นมูลค่า	63,008	ล้านบาท	รวมมูลค่าการส่ง
ออกทีน่ำารายไดก้ลบัสูป่ระเทศไทยเปน็เงนิทัง้สิน้	251,453	
ล้านบาท
	 และด้วยตัวเลขปริมาณยอดขายภายในประเทศ	 และ
ยอดส่งออก	 อันเป็นสิ่งยืนยันถึงความสำาเร็จของ	 บริษัท	 
โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	จำากัด	คือเหตุผลอันควรค่า
ในการตอกย้ำาความเปน็ทีส่ดุ	และเหมาะสมทีจ่ะกา้วขึน้มา
รบัรางวัลพเิศษ	BEST	SELLING	CAR	และ	BEST	EXPORT	
CAR	อีกครั้ง	ในปี	2014	นี้



AD.


