
The Best SUV Under 1,500 c.c. Petrol

The Best High-Lift Pickup
Under 2,000 c.c.

The Most Valuable EV Car 
NEW MG ZS EV NEW MG EXTENDER



2  |  Supplememt  MG

 สวนภายในหองโดยสาร โดยเฉพาะเวอรชัน 4 ประตู

นั้น กวางขวาง ผสมผสานดวยความแข็งแกรงจากโทนสี

เขม, ความเรยีบหรจูากวสัด ุSoft Touch และความสปอรต

จากงานดีไซนมาตรวัด ทั้งยังจัดอุปกรณอํานวยความ

สะดวกมาใหเต็มพิกัด เชน กุญแจแบบ Smart Key พรอม

ปุม Push Start, พวงมาลัยมัลติฟงกชัน, หนาจอสีระบบ

สัมผัสขนาดใหญ 10 นิ้ว, เบาะน่ังปรับไฟฟาคูหนา, เบาะ

หลังพับได, ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ และชองปรับ

อากาศสําหรับผูโดยสารดานหลัง

 ขาดไมไดกับไฮไลตที่ชวยยกระดับสูความเปน “สมา

รทปกอัพ” ดวยการติดต้ังระบบปฏิบัติการ i-SMART 

เอกสิทธ์ิเฉพาะสําหรับผูใชรถยนต MG ทีจ่ะประกอบดวย

 ฟงกชันเดน เชน SMART Command สั่งการดวยเสียง

ภาษาไทย

 SMART Connect สามารถเลือกฟงเพลงผาน Online 

Music คนหารานอาหาร ที่พัก รวมถึงดูขอมูลขาวสารบน

หนาจอในรถ และ SMART Check สําหรับตรวจเช็กรถ 

สถานะการทํางานของรถ 

 นอกจากฟงกชันอํานวยความสะดวกสุดลํ้าแลว 

ระบบความปลอดภัยยังเปนอีกหน่ึงความนาสนใจที่มอบ

¹Í¡¨Ò¡Â¹μÃ¡ÃÃÁÍà¹¡»ÃÐÊ§¤� SUV ·ÕèáºÃ¹ �́ MG àÅ×Í¡·íÒ
μÅÒ´à»š¹ËÅÑ¡áÅŒÇ àÁ×èÍàÃçÇæ ¹Õé áºÃ¹ �́ MG ÂÑ§ä Œ́Ã‹ÇÁÈÖ¡ãËÞ‹
¨Ò¡¡ÒÃà» �´μÑÇ NEW MG EXTENDER “¡ÃÐºÐ¾Ñ¹¸Ø�ÂÑ¡É� 
ãËŒÁÒ¡¡Ç‹Ò¤ÇÒÁá¡Ã‹§” ã¹°Ò¹Ð “Ã¶¡ÃÐºÐÃØ‹¹áÃ¡” »ÃÐ í̈Ò
¤‹ÒÂ ·Õè·íÒà«ÍÃ �ä¾ÃÊ �ªÒÇä·Â μÑé§áμ‹¢¹Ò´¢Í§μÑÇ¶Ñ§ÍÑ¹ãËÞ‹
âμ áÅÐÁÒ¡Ñº§Ò¹ Ṍä«¹�ã¹á¹Ç¤Ố  BRIT Dynamic ÍÑ¹ÊÐ Ǿ́ μÒ
 ̈ Ò¡ªØ´¡ÃÐ Ñ̈§Ë¹ŒÒáººâÁà ỐÃ�¹ Ṍä«¹� ÍÑ¹à»š¹àÍ¡ÅÑ¡É³�¢Í§
 MG àÊÃÔÁ Œ́ÇÂÍÍ»ªÑ¹¤Ãºæ àª‹¹ ªØ´ä¿Ë¹ŒÒ Projector, 
ªØ´ä¿ Daytime Running Lights, ºÑ¹ä´¢ŒÒ§ áÅÐÍØ»¡Ã³�àÊÃÔÁ
¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ ÍÂ‹Ò§ ¡ÅŒÍ§ÁÍ§ÀÒ¾ÃÍº·ÔÈ·Ò§ ¾ÃŒÍÁà«¹à«ÍÃ�
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ความมั่นใจไดดีในทุกเสนทาง ตั้งแต 

โครงสรางตัวถังแบบ FSF (Full Space 

Frame) แบบ Ultra-High Strength 

Body ที่ใชเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง 

Thermoforming Steel ดวยวัสดุเหล็ก 

High Strength Steel ที่มีความ

แข็งแกรงสูง 

 เสริมดวยออปชันมาตรฐานยุโรป

ในชือ่ Advanced Synchronized Pro-

tection System ประกอบดวยระบบ

ปองกันลอล็อกขณะเบรกฉุกเฉิน ABS, 

ระบบเสริมแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส 

EBA, ระบบชวยกระจายแรงเบรก 

EBD, ระบบควบคุมการทรงตัว SCS, 

ระบบปองกันลอหมุนฟรี และควบคุม

การล่ืนไถล TCS, ระบบชวยออกตัวบน

ทางลาดชัน  HAS ระบบควบคุม

ความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC 

ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลม

ยาง TPMS ระบบชวยเตือนมุมอับ

สายตา BSD และ ระบบชวยเตือนเมื่อ

รถออกนอกเลน LDW 

 ไปจนถึงถุงลมนิรภัย 6 ตําแหนง

เข็มขัดนิรภัยคูหนาแบบดึงกลับ พรอม

ผอนแรงอัตโนมัติ กลองมองภาพรอบ

ทิศทาง สัญญาณเตือนกะระยะดาน

หลงัและดานหนา ชวยเพ่ิมความมัน่ใจ

ในการขับขี่, ระบบกุญแจนิรภัยแบบ 

Immobilizer 

 และไมใชแคเร่ืองงานดีไซน หรือ

ออปชนัทวมๆ เทาน้ัน ทีท่ําให NEW MG 

EXTENDER มีความเหมาะสมกับ

รางวัล The Best High-Lift Pickup 

Under 2,000 c.c. หากแตยังรวมถึง “

สมรรถนะ” ซึ่งเปนหัวใจหลักของการ

ขับเคลื่อน กับเครื่องยนตดีเซล คอม

มอนเรล ไดเร็คอินเจ็คชั่น ขนาด 2.0 

ลิตร  พวงระบบอัดอากาศเทอรโบ

แปรผัน ที่สรางพละกําลังสูงสุด 161 

แรงมา พรอมแรงบิดสูงสุด 375 นิวตัน

เมตร โดยมีระบบสงใหเลือกท้ังแบบ

เกียรอตัโนมัต ิ6 สปด และเกียรธรรมดา

 6 สปด พรอมฟงกชันปรับรูปแบบการ

ขับข่ี Eco และ Power สําหรับสงถาย

เร่ียวแรงสูลอคูหลัง 

 เพ่ือแปรเปลี่ยนเปนอรรถรสความ

เราใจ สําหรับการแกไขโจทยในแตละ

สถานีการทดสอบ จากกิจกรรม Thai-

land Car of The Year 2020 ตัง้แตการ

กดคันเรงมิดพรม เพ่ือพิสูจนอัตราเรง 

ไปจนถงึความคลองตัวทีเ่กินคาดของ “

กระบะพันธุยักษ” ที่มีระบบพวงมาลัย 

แร็คแอนด พิเนียน ผอนแรงดวยไฮดร

อลิก เปนพระเอก ควบคูไปกับระบบ

ชวงลางดานหนาแบบอิสระ ปกนกคู 

และดานหลังแบบแหนบซอนแผน ใน

การโชวความสามารถและผานดาน

ทดสอบ Slalom และ Lane Change 

ไปอยางงายดาย 

 ชนิดท่ีแมจะเปน “นองใหม” ใน

ตลาดปกอัพเมืองไทย แตก็มากับความ

สามารถท่ีบรรดารุนพ่ีท้ังหลายไมควร “

ประมาท” เพราะขนาดงานน้ี NEW MG 

EXTENDER ยังสามารถควารางวัล The 

Best High-Lift Pickup Under 2,000 c.c. 

ไปครองไดเลยทีเดียว
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 ตั้งแตงานดีไซนสุดพิถีพิถัน บนพ้ืนฐานของรถ

อเนกประสงค SUV ผสานความโดดเดนจากเสนสายตัว

ถังแบบ British Shoulder Line พรอมมุมมองดานหนา

สะดุดตา จากชุดกระจังออกแบบภายใตแนวคิด “Stella 

Magnetic Field” ดวยแรงบันดาลใจจากกลุมดาวบน

ทองฟาท่ีดึงดูดเขาหากัน ขณะท่ีออปชันมาตรฐานน้ัน จัด

มาใหครบครนั ทัง้ภายนอก และภายใน ภายใตราคาท่ีคุม

คา จนคณะกรรมการ Car of The Year 2020 ตางยอมรบั

 เชนเดียวกับเรื่องตอมา คือ “สมรรถนะ” จาก

เคร่ืองยนตเบนซิน เทอรโบ ขนาด 1.5 ลิตร  ที่มีพละกําลัง

สูงสุด 162 แรงมา และแรงบิดสูงสุด 250 นิวตันเมตร สง

กําลังดวยระบบเกียร TST (Twin Clutch Sportronic 

Transmission) แบบ 7 สปด สูลอคูหนา ภายใตการ

ควบคุมทีแ่มนยํา โดยระบบพวงมาลัย แร็ค แอนด พิเนียน

 ควบคุมดวยไฟฟา (EPS)  พรอมปุมปรับโหมดการขับข่ีที่

เลือกไดถึง 4 รูปแบบ คือ Normal, Eco, Sport และ Cus-

NEW MG HS ¤×ÍË¹Öè§ã¹Â¹μÃ¡ÃÃÁãËÁ‹Å‹ÒÊǾ ¨Ò¡ 
ºÃÔÉÑ· àÍÊàÍäÍ«Õ ÁÍàμÍÃ �-«Õ¾Õ ¨íÒ¡Ñ´ áÅÐ ºÃÔÉÑ·
àÍçÁ¨Õ à«ÅÊ � (»ÃÐà·Èä·Â) ¼ÙŒ¼ÅÔμ áÅÐ¼ÙŒ¨íÒË¹‹ÒÂ 
Ã¶Â¹μ�àÍçÁ¨Õ ã¹»ÃÐà·Èä·Â ·Õèμ‹ÍÂÍ´ÁÒ¨Ò¡ÃØ‹¹¾Õè
ã¹ÊÑ§¡Ñ́ ÍÂ‹Ò§ MG GS ÀÒÂãμŒá¹Ç¤Ố  “Elegance” 
à¾×èÍÊÃŒÒ§¹ÔÂÒÁãËÁ‹¢Í§Ã¶ SUV ·ÕèÊÁºÙÃ³ �áºº 
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tom เสริมดวยปุม Super Sport บนพวง

มาลัย เพ่ือเพ่ิมอรรถรสการขับขี่ให

เราใจ บนพ้ืนฐานชวงลางสไตล Euro 

Tuning Suspension ดานหนาแบบ 

MacPherson Strut ที่ไดรับการตั้งคา

ใหม และดานหลังแบบ Multi-link 

 ที่สอบผานหัวขออัตราเรงไดทันที 

ดวยตัวเลขการันตี 0-100 กม./ชม. ใน

เวลาไมถึง 10 วินาที ทัง้ยังรวมถึงในหวั

ขออื่นๆ  เชน  Slalom และ  Lane 

Change ทีอ่าศยัความแมนยําของพวง

มาลัย และชวงลางแบบ Euro Tuning 

Suspension ก็สามารถสรางความ

ประทับใจไดในทุกคร้ังที่ลงสนาม ซึ่ง



à¤Ã×èÍ§Â¹μ�àº¹«Ô¹ à·ÍÃ�âº ¢¹Ò´ 1.5 ÅÔμÃ  ·ÕèÁÕ¾ÅÐ¡íÒÅÑ§ÊÙ§ÊØ´ 162 áÃ§ÁŒÒ 
áÅÐáÃ§ºÔ´ÊÙ§ÊØ´ 250 ¹ÔÇμÑ¹àÁμÃ
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หากประกอบกับสวนเติมเต็มในเร่ืองของ

ความ “คุมคา” …ทําใหท้ังหมดน้ันมากพอ

 ท่ี NEW MG HS ผูสานตอความสําเร็จ

จาก MG GS จะประสบความสําเร็จใน

การตอบโจทยผูบริโภค จนสามารถ

ครอบครองรางวัล The Best SUV Under 

1,500 c.c. Petrol ประเภทเครื่องยนต

เบนซิน ไปไดโดยไมมีขอสงสัย
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 นําเสนอความโดดเดนท้ังในดานคุณภาพ สมรรถนะ 

ความอัจฉริยะ และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใต

 4 แนวทางแหงการพัฒนา ประกอบดวย ความอัจฉริยะ

ในการเช่ือมตอ (Intelligent Connectivity), การใช

พลังงานทางเลือก (Electrification), การเปนทรัพยากรท่ี

สามารถใชรวมกันได (Sharing) และมีความเปนสากล 

(Globalization) 

 โดยในสวนของรูปลกัษณนัน้ ยังคงมากับพ้ืนฐานของ

รุน ZS เปนหลัก แตสรางความตางตามสไตลเวอรชัน EV 

ดวยการเลือกใชโทนสตีวัถังแบบพเิศษ คอื “สฟีา Copen-

hagen Blue”, ชุดกระจังหนาท่ีทันสมัย พรอมการ

ออกแบบจุดชารจไวที่บริเวณดานหลังชุดกระจัง ปดทาย

ความเปลีย่นแปลงดวยลออลัลอยดไีซนใหม ขนาด 17 นิว้

สวนภายใน เนนความสปอรตดวยโทนสีดํา ผสานความ

หรูหราจากคอนโซลหนาท่ีเลือกใชวัสดุแบบ Soft touch  

เสริมความสปอรตดวยหลังคา Panoramic Sunroof, พวง

มาลยัดีไซนสปอรตหุมหนัง พรอมปุมควบคุมมลัตฟิงกชนั

สําหรับควบคุม Infotainment หรอืเลอืกควบคุมไดจากบน

หนาจอสี ระบบสัมผัส Touch Screen ขนาด 8 นิ้ว 

áÅÐäÁ‹ãª‹á¤‹¤ÇÒÁ¡ÅŒÒËÒÞã¹¡ÒÃà´Ô¹Ë¹ŒÒÅØÂμÅÒ´
Ã¶»�¡ÍÑ¾àÁ×Í§ä·Âà·‹Ò¹Ñé¹ ËÒ¡áμ‹áºÃ¹ �́ MG ÂÑ§
âªÇ �ÈÑ¡ÂÀÒ¾Å‹ÒÊØ´ à¾×èÍÂ¡ÃÐ Ñ́ºÍØμÊÒË¡ÃÃÁ
ÂÒ¹Â¹μ� Œ́ÇÂ¡ÒÃÁÍº»ÃÐÊº¡ÒÃ³ �·ÕèàË¹×Í
¡Ç‹Ò¨Ò¡ NEW MG ZS EV Â¹μÃ¡ÃÃÁ
Íà¹¡»ÃÐÊ§¤�¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡Ò 100% ÃØ‹¹áÃ¡ÍÂ‹Ò§
à»š¹·Ò§¡ÒÃã¹»ÃÐà·Èä·Â

§
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นอกจากน้ียังมีทีเด็ดสุดล้ํา จากระบบปรับอากาศ

ดิจิทัล ที่มาพรอมระบบกรองอากาศท่ีจัดการไดแม

ในระดับ PM 2.5 

 NEW MG ZS EV  มาพรอมกับเทคโนโลยีการ

ขับเคลื่อนสุดลํ้า ดวยพลังงานจากแบตเตอรี่แบบ

ลิเทียม-ไอออน ความจุ 44.5 kWh ที่ผานการรับรอง

 และทดสอบตามมาตรฐานสากล สูมอเตอรไฟฟา

แบบ Permanent Magnet Synchronous Motor ที่

ถูกพัฒนาข้ึนไปอีกข้ัน เชน การระบายความรอนที่มี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนระบบการปกปองแบตเตอร่ี

แบบ 360 องศา ภายใตระบบการจัดการอุณหภูมิ

อจัฉรยิะ โดยระบบอิเล็กทรอนิกส ทีช่วยใหระบบการ

ทํางานตางๆ ยังคงทํางานไดปกติ แมในสภาวะ

แวดลอมที่มีอุณหภูมิตํ่าหรือสูง หรือแมกระท่ังการ

ลุยน้ําท่ีมีความสูงกวา 40 ซม.  

 ทั้งยังไดรับการติดตั้งเทคโนโลยีอัจฉริยะ i-

SMART มาใหเปนอปุกรณมาตรฐาน ทีป่ระกอบดวย



ÃÐºº¤Çº¤ØÁáººÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê � â´ÂÁÕ¾ÅÐ¡íÒÅÑ§ÊÙ§ÊØ´ 110 ¡ÔâÅÇÑμμ� (150 
áÃ§ÁŒÒ) áÃ§ºÔ´ÊÙ§ÊØ´ 350 ¹ÔÇμÑ¹àÁμÃ
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การส่ังการดวยเสียงภาษาไทย หรือ 

SMART Command การเช่ือมตอผาน

หนาจอภายในรถ หรือ SMART Con-

nect และการตรวจเช็กรถจากมือถือ 

หรือ SMART Check  ซึง่รวมถึงฟงกชนั

การสั่งการ MG Home Charger 

สําหรับการชารจไฟที่บาน 

 ซึง่การชารจไฟน้ันสามารถทําได 2 

รูปแบบ คือ การชารจไฟแบบธรรมดา 

(Normal Charge) ผาน MG Home 

Charger  ที่จะใช เวลาชารจจาก 

0-100% ไดในเวลา 6.5 ชั่วโมง หรือจะ

เลือกการชารจไฟแบบ Quick Charge 

ดวยสถานีชารจไฟฟาสาธารณะ (Pub-

lic Charging Station) ที่จะใชเวลา

ชารจไฟจาก 0-80% ในระยะเวลาเพียง

 30 นาที 

 สวนสมรรถนะของ MG ZS EV นั้น มากับเร่ียวแรง 110 กิโลวัตต หรือ 150 

แรงมา พรอมแรงบิดสูงสุด 350 นิวตันเมตร ซึ่งสามารถเรงจาก 0-50 กม./ชม. ได

ในระยะเวลาแค 3.1 วินาที และมีระยะทางการขับเคล่ือนสงูสุดถึง 337 กม./ตอการ

ชารจไฟเต็มหน่ึงครั้ง (ตามมาตรฐาน NEDC หรือมาตรฐานการทดสอบความ

ประหยัดน้ํามัน และมลพิษของยุโรป) นอกจากน้ี ยังมากับระบบ KERS (Kinetic 

Energy Recovery System) ที่จัดสรรพลังงานในการชารจกลับเขาแบตเตอรี่ (Re-

generative) พรอมโหมดการขับข่ีที่มีใหเลือก 3 รูปแบบ คือ แบบ Eco, Normal 

และ Sport ผสานดวยการตอบสนองของระบบพวงมาลัยแบบ แร็ค แอนด พิเนียน

 ควบคมุดวยไฟฟา (EPS) ตลอดจนอารมณการขับขีส่ไตลยุโรป ดวยระบบชวงลาง

ดานหนาแบบอิสระ แมคเฟอรสันสตรัท พรอมเหล็กกันโคลง และดานหลังแบบท

อรชันบีม 

 ซึง่ทัง้หมดต้ังอยูบนพืน้ฐานของความปลอดภยัท่ีไมใชเพยีงแคมาตรฐาน

จากระบบ Advanced Synchronized Protection System เทาน้ัน หากยังรวม

ถึงการติดตั้งระบบเสริมความปลอดภัยในขณะขับขี่ Advanced Driver-As-

sistance Systems สุดลํ้า ภายใตราคาคาตัวที่คาดไมถึง และเกินพอท่ี NEW 

MG ZS EV จะครองรางวัล The Most Valuable EV Car ไป ดวยความ “คุม

คา” ท่ีสุดในตลาดเมืองไทย



มิติตัวรถ ยาว x กวาง x สูง (มม.)  4,574 x 1,876 x 1,664 5,365 x 1,900 x 1,850 4,314 x 1,809 x 1,624

ระยะชวงลอ (มม.)    2,720   3,155   2,585

ระยะหางลอคูหนา / หลัง (มม.)  1,573 / 1,584  1,580 / 1,580  1,526 / 1,539

มิติกระบะ ยาว x กวาง x สูง (มม.)     1,485 x 1,510 x 530

ขนาดลอ และยาง    ลออัลลอย 18 นิ้ว  ลออัลลอย 18 นิ้ว  ลออัลลอย 17 นิ้ว

      235/50R18  255/60 R18  215/50 R17

เคร่ืองยนต    เบนซิน DOHC   ดีเซล 4 สูบ 16 วาลว

      4 สูบ 16 วาลว  Turbo Intercooler

       Turbo TGI

มอเตอรไฟฟา          Permanent Magnet 

            Synchronous Motor

ระบบจายน้ํามัน    Gasoline   Common Rail  

      Direct Injection  Direct Injection

แบตเตอรี่          Lithium-ion Battery

ความจุแบตเตอรี่           44.5

(กิโลวัตต-ชั่วโมง)

ปริมาตรกระบอกสูบ (ซี.ซี.)   1,490   1,996

เสนผานศูนยกลาง    74 x 86.6  83.0 x 92.0

กระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.)

อัตราสวนกําลังอัด    10 : 1   15.9 : 1

กําลังสูงสุด     119(162)/5,600  119(161)/4,000  110(150)

กิโลวัตต(แรงมา)/รอบตอนาที

แรงบิดสูงสุด    250/1,700-4,400  375/1,500-2,400  350 

(นิวตันเมตร / รอบตอนาที)

ระบบสงกําลัง    อัตโนมัติ 7 สปด  อัตโนมัติ 6 สปด  อตัโนมตัคิวบคุมดวยไฟฟา

       Twin Clutch 

      Sportronic Transmission

      (TST) 

ระบบพวงมาลัย    แร็ค แอนด พิเนียน  แร็ค แอนด พิเนียน  แร็ค แอนด พิเนียน

      ควบคุมดวยไฟฟา (EPS) ผอนแรงดวยไฮดรอลิก ควบคุมดวยไฟฟา (EPS)

รัศมีวงเล้ียวแคบสุด (ม.)   5.95   6.3   5.6

ระบบชวงลางหนา    แม็คเฟอรสันสตรัท  อิสระ ปกนกคู   แม็คเฟอรสันสตรัท 

      พรอมเหล็กกันโคลง    พรอมเหล็กกันโคลง

ระบบชวงลางหลัง    มัลติลิงก    แหนบแบบซอนแผน ทอรชันบีม

      พรอมเหล็กกันโคลง

ระบบเบรกหนา      ดิสกเบรกพรอมชองระบายความรอน

ระบบเบรกหลัง           ดิสกเบรก

Model    NEW MG HS  NEW MG EXTENDER NEW MG ZS EV
(รุ่นขับเคล่ือน 4 ล้อ)
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