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Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary 
from models and equipment available in your area. Please inquire at your local 
dealer for details on the availability of features.

หมายเหตุ: ภาพและรายละเอียดของรถยนต์ที่ปรากฎในแคตตาล็อกอาจต่างจากรุ่นและ 

อุปกรณ์ที่มีจ�าหน่ายในประเทศไทย กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากตัวแทนจ�าหน่าย

Is it possible to experience extraordinary joy in daily life?
We created the new ES to do just that. To the 
regular tasks of moving you from place to place,  
it adds pleasure, comfort, and peace of mind, turning 
the routine into special experiences. The rejuvenated 
ES injects excitement into your everyday.

ค�าถามคือ เป็นไปได้ไหมที่ความสุขแสนพิเศษจะเกิดข้�นกับเราได้ในทุกวัน? 

เราต้องการให้เลกซััส ES คือค�าตอบว่า “ใช่่” ส�าหรับค�าถามนี� นอกเหนือ

จากหน้าที่พื�นฐานที่รถยนต์พ้งกระท�าอย่างการพาคุณจากจุดหน้่งไป

อีกจุดหน้่ง ES ยังถูกสร้างข้�นเพ่อเติมความเพลิดเพลิน มอบความสบาย

ทั�งกายใจ และเปลี่ยนกิจวัตรธรรมดาของคุณให้เป็นประสบการณ์พิเศษ 

ความลงตัวใหม่ของ ES คือสีสันพิเศษที่จะเติมช่ีวิตช่ีวาให้ทุกๆ วันของคุณ 

CO N C E P T
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E X T E R I O R I N T E R I O R

The flowing roof line that slopes towards the 
rear complements the balanced proportions 

and accentuates the wide, low stance. The sharp 
front face and rich contrast of the side profile 
contribute to a powerful presence that invites 

you to experience exhilarating driving.  

เส้นกรอบที่ล่นไหลจากหลังคาจรดไฟท้ายถูกลากข้�นเพ่อ 

สร้างสมดุลให้กับสัดส่วนทั�งหมด รับกันกับช่่วงฐานล้อที ่

กว้างและตัวรถที่ดูต�่าลง ดีไซัน์ด้านหน้ารถที่คมกริบต่อเน่อง 

กับด้านข้างที่มีมิติจัดจ้านขับให้ตัวรถโดดเด่นออกมาจาก

ทุกฉากหลัง ราวกับก�าลังเชิ่ญช่วนให้เข้าไปพบกับ 

ความเร้าใจที่หลังพวงมาลัย

3

The interior provides a comfortable, 
human-centered space. Controls in the snug 

cockpit have been laid out so that drivers don’t 
need to change their line of sight or posture, 

while passengers enjoy a calm, relaxing space 
with ample legroom.

คุณ คือศูนย์กลางของทุกกระบวนการคิดการออกแบบ 

ภายในห้องโดยสารนี� ทุกองค์ประกอบมีเป้าหมายคือ 

ความสะดวกและสบาย การควบคุมทุกส่ิงในรถถูกจัดวางไว้ 

รอบตัวคุณ ในต�าแหน่งและระยะที่คุณไม่จ�าเป็นต้องเสียสมาธิ 

ในการขับขี่ พร้อมทั�งมีพื�นที่มากพอส�าหรับวางขา 

ได้อย่างสบายที่เบาะหลัง ท่ามกลางความเงียบสงบ

และผ่่อนคลาย

I N T E L L I G E N C E  SI X

คุณอาจไม่อยากเช่่อสิ่งที่ตาเห็น...ภายใต้รูปลักษณ์ที่ปราดเปรียวราวกับรถคูเป้ 

สัดส่วนที่สวยงาม และการจัดวางตัวรถให้มีจุดศูนย์ถ่วงที่ต�่า หากมองจากภายนอกคุณ

อาจไม่คาดคิดว่าห้องโดยสารของ ES จะกว้างขวางและโอ่โถงถ้งเพียงนี� นี่คือรถยนต์ที่

ท�าให้เราต่นเต้นทุกครั�งที่ได้นั่ง และตราตร้งทุกครั�งที่ได้มอง 

Given the beautiful proportions, low center of gravity, and coupe like
styling, you would never guess at the spacious interior. It delivers an emotional 

design that excites occupants, while capturing the attention
of people passing by.

D E S I G N

Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary 
from models and equipment available in your area. Please inquire at your local 
dealer for details on the availability of features.
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EPS (Electric Power Steering)
The parallel rack electric power steering system  
provides crisp, clean response as soon as you start
turning the steering wheel. A newly-developed 
steering column offers enhanced rigidity and 
excellent steering feel.

ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS 
การใช้้ระบบบังคัับเลี้้�ยวแบบขนาน ทำำาให้้การคัวบคัุม 

พวงมาลี้ัยพาวเวอร์ไฟฟ้าทำำาได้้อย่างเฉี้ยบคัม  

ตอบสนองได้้ตั�งแต่วินาทำ้แรกทำ้�ห้ักพวงมาลี้ัย 

พร้อมคัอพวงมาลี้ัยทำ้�เลี้กซััสพัฒนาให้ม่ให้้แข็งแรง

ยิ�งกว่าเด้ิม มอบคัวามร้้สึกทำ้�ด้้เย้�ยมขณะขับข้�

Performance dampers*
Performance dampers in the front and rear boost the 
feeling of unity between car and driver. The dampers 
quickly absorb body flex and minuscule vibrations 
while driving to sharpen handling characteristics and 
contribute to the excellent ride comfort and quietness.

ตัวซัับแรงกระแทกประสิทธิภาพสูง*

ติด้ตั�งทำ้�ช้่วงลี้่างทำั�งห้น้าแลี้ะห้ลี้ังเพ่อเพิ�มคัวามร้้สึกเป็็นห้นึ�ง

เด้้ยวกันระห้ว่างรถแลี้ะคันขับ ตัวซัับแรงกระแทำกจะด้้ด้ซัับแรง

จากการบิด้ตัวแลี้ะแรงสั�นสะเทำือนขณะขับข้� เพ่อช้่วยให้้การ

คัวบคัุมรถทำำาได้้เฉี้ยบคัมยิ�งขึ�น พร้อมเพิ�มคัวามสบายแลี้ะ

คัวามเง้ยบสงบในห้้องโด้ยสาร

*ส�าหรับเกรด Premium เท่านั�น

GA-K (Global Architecture-K) platform
Lexus developed a new platform for the ES from scratch to create the foundation for excellence in core criteria, including design, dynamic performance, ride quality,  
quietness, and safety. For dynamic performance, the location and angle of the steering wheel and pedals were reviewed to create a posture that supports easy driving.  
To augment the vehicle’s excellent DNA with its a low center of gravity and uniform lateral weight distribution, the geometry of the high-rigidity body and chassis were  
optimized to deliver excellent straight-line driving stability, stable cornering, and braking stability. In addition, the integration of advanced features including the newly- 
developed parallel rack EPS (Electric Power Steering), and performance dampers provide secure and pleasant handling that closely responds to the driver’s intentions. 
Finally, we aggressively blocked vibrations and reduced every aspect of sensitivity to vibration to reduce noise and vibrations from the engine and tires, to provide  
a comfortable ride with outstanding quietness. 

Multi material body
The ring-shaped body structure helps to reduce body torsion. A V-shaped brace 
behind the rear seats contributes to coupling rigidity for excellent stability. In  
addition, body rigidity is enhanced by the extensive use of advanced technologies 
including laser screw welding and structural body adhesives. Optimizing the use
of hot-stamp and high-tensile steel in key body components also reduces weight
while contributing to excellent collision safety.

ตัวถังจากวัสดุผ่สมผ่สาน

โคัรงสร้างตัวถังร้ป็ทำรงวงแห้วนช้่วยลี้ด้การบิด้ตัวของรถ เสริมด้้วยแทำ่งยึด้ร้ป็ทำรงตัว V

ทำ้�ด้้านห้ลี้ังเบาะห้ลี้ัง ช้่วยเพิ�มคัวามแข็งแกร่งให้้ตัวป็ระกบเพลี้า จึงทำำาให้้ตัวรถม้คัวามมั�นคัง

เกาะถนนด้้เย้�ยม โด้ยในการป็ระกอบตัวถังเลี้กซััสได้้เลี้ือกใช้้เทำคัโนโลี้ย้อัจฉีริยะต่างๆ มา

เพิ�มคัวามแข็งแกร่งให้้ตัวรถ เช้่นการเช้่อมตัวถังด้้วยเทำคัโนโลี้ย้ Laser Screw Welding 

เป็็นการใช้้เลี้เซัอร์ทำ้�ม้คัวามร้อนตำ�าไม่ทำำาให้้ตัวถังเส้ยร้ป็ จึงม้คัวามแม่นยำาแลี้ะทำนทำานส้ง  

ใช้้กาวเช้่อมตัวถังทำนคัวามด้ันส้ง ช้ิ�นส่วนห้ลี้ักต่างๆ ของรถใช้้เห้ลี้็กคัวามแข็งแกร่งส้ง  

นำามาขึ�นร้ป็ร้อน เพ่อช้่วยลี้ด้นำ�าห้นักรวมของรถแลี้ะเพิ�มคัวามป็ลี้อด้ภััยเม่อเกิด้การช้น

โครงสร้างตัวถัง GA-K (Global Architecture-K)
นวัตกรรมทำ้�เลี้กซััสคัิด้คั้นขึ�นให้ม่ทำั�งห้มด้ เป็็นการสร้างพื�นฐานทำ้�ด้้เย้�ยมให้้กับ ES เพ่อต่อยอด้ไป็ส้่คัวามสมบ้รณ์แบบในทำุกๆ ด้้าน ทำั�งการออกแบบ สมรรถนะการขับข้� คัวามเง้ยบสงบ 

แลี้ะคัวามป็ลี้อด้ภััย สำาห้รับสมรรถนะการขับข้�นั�นเลี้กซััสได้้ป็รับตำาแห้น่งแลี้ะองศาการจัด้วางพวงมาลี้ัยแลี้ะแป็้นเห้ย้ยบต่าง ๆ เพ่อสร้างทำ่านั�งทำ้�ช้่วยให้้ขับข้�ได้้ง่ายทำ้�สุด้ แลี้ะเพ่อตอบรับ 

กับ DNA อันด้้เลี้ิศของรถ ทำ้�เกิด้จากตำาแห้น่งจุด้ศ้นย์ถ่วงทำ้�ตำ�าแลี้ะการกระจายนำ�าห้นักทำ้�สมดุ้ลี้ เลี้กซััสได้้พัฒนาตัวถังแลี้ะเพลี้าให้้ม้คัวามแข็งแกร่งส้ง สร้างคัวามมั�นคังด้้เลี้ิศทำั�งขณะ 

ขับทำางตรง เข้าโคั้ง แลี้ะเบรก นอกจากนั�นยังได้้รวมเอาเทำคัโนโลี้ย้ทำ้�ลี้ำ�ายุคั ทำั�งพวงมาลี้ัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) ทำ้�เลี้กซััสพัฒนาขึ�นให้ม่ลี้่าสุด้ แลี้ะระบบซัับรับ

แรงกระแทำกคัุณภัาพส้งไว้ใน ES เพ่อให้้คัุณคัวบคัุมรถได้้อย่างป็ลี้อด้ภััยแลี้ะเพลี้ิด้เพลี้ิน สั�งการทำุกการเคัลี้่อนไห้วได้้อย่างใจคัิด้ ทำ้�สำาคััญ แรงสั�นสะเทำือนทำุกระด้ับจากทำุกช้่องทำางได้้ถ้ก

กำาจัด้ออกจากห้้องโด้ยสาร ให้้เห้ลี้ือเพ้ยงคัวามเง้ยบสงบ คัุณจึงแทำบไม่ร้้สึกถึงการสั�นสะเทำือนใด้ๆ จากลี้้อแลี้ะเคัร่องยนต์

Simply depress the accelerator or turn a corner, and you’ll realize the ES refines the basics of performance. 
The smooth acceleration and optimized cornering control realize response that resonates with the driver’s feelings. 
Even turning at an intersection you often drive through, you’ll experience a warm thrill of excitement.

ช่ัดเจนตั�งแต่เร่ิมกดคันเร่ง หรือแค่หักพวงมาลัยเลี�ยวที่ทางแยก คุณจะรับรู้ได้ถ้งสมรรถนะที่ถูกปรับใหม่หมดตั�งแต่พื�นฐานของเลกซััส ES 

การไล่ระดับความเร็วที่นุ ่มนวลและการควบคุมตัวรถขณะเลี�ยวจะท�าให้คุณรู้ส้กเป็นธรรมช่าติราวกับเป็นการเคล่อนไหวของคุณเอง 

แม้จะขับผ่่านแยกเดิมๆ ที่เคยผ่่านอยู่ทุกวัน...ความเร้าใจที่แฝงอารมณ์อบอุ่นของ ES จะท�าให้ทุกสิ่งไม่เหมือนเดิม

I N T E L L I G E N C E  S I X P E R FO R M A N C E

Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary 
from models and equipment available in your area. Please inquire at your local 
dealer for details on the availability of features.
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*For Premium only
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Brakes
Engineered for excellent braking force, control and 
response, the brakes provide intuitive response  
to the driver’s input, feeding driving pleasure by  
supporting exciting driving with peace of mind. In 
addition, the ES is equipped with an electric parking 
brake, further enhancing easy operation and driving 
enjoyment. 

Suspension
The geometry of the newly-developed McPherson strut front suspension was optimized to realize excellent steering response and turning stance, 
together with premium ride comfort. The arm positions on the trailing-arm double-wishbone rear suspension were optimized to smoothly handle 
uneven road surfaces, providing an excellent blend of handling stability and ride comfort. 

Drive mode select
Drive mode select provides integrated control of 
multiple systems to let you tune performance to suit 
your driving style. You can select and change 
between three modes: Eco, Normal, Sport.

I N T E L L I G E N C E  SI X

ระบบเบรก

วิศวกรของเลี้กซััสได้้พัฒนาระบบเบรกให้้โด้ด้เด้่นทำั�งในเร่อง

แรงเบรก การคัวบคัุม แลี้ะการตอบสนอง ทำำางานตามการ

คัวบคัุมของผู้้้ขับได้้อย่างใจคัิด้ มอบคัวามร้้สึกเพลี้ิด้เพลี้ิน

แลี้ะป็ลี้อด้ภััยในขณะขับข้� มาพร้อมเบรกมือไฟฟ้าทำ้�คัวบคัุมได้้

อย่างง่ายด้าย คัุณจึงสนุกกับการขับข้�ได้้เต็มทำ้�

ระบบไฮบริดใหม่

สิ�งทำ้�โลี้กเคัยเข้าใจเก้�ยวกับไฮบริด้จะต้องเป็ลี้้�ยนไป็ เลี้กซััสต้องการลี้บ

ภัาพคัวามเช้่อแบบเด้ิมๆ แลี้ะแสด้งให้้เห้็นว่าเคัร่องยนต์ไฮบริด้สามารถ

ให้้สมรรถนะทำ้ �จ ัด้จ้านพร้อมป็ระห้ยัด้นำ �ามันด้้เย้ �ยมได้้จริง โด้ยนำา

เคัร่องยนต์สมรรถนะแรงอย่างเคัร่องยนต์ 4 ส้บแถวเร้ยง ขนาด้  

2.5 ลี้ิตร (A25A-FXS) จับคั้ ่แบตเตอร้ �ขนาด้กะทำัด้รัด้ นำ �าห้นักเบา  

แลี้ะระบบการคัวบคัุมทำ้ �ลี้ะเอ้ยด้ซัับซั้อน เพ่อสร้างอารมณ์การทำำา 

คัวามเร็วทำ้�ราบลี้่นแลี้ะเป็็นธรรมช้าติ ตอบสนองได้้ทำันทำ้ทำ้�แตะคัันเร่ง

เคร่องยนต์ 4 สูบแถวเรียง ขนาด 2.5 ลิตร (A25A-FXS)
พัฒนาให้ม่ลี้่าสุด้ ผู้สมผู้สานคัุณสมบัติทำั�งสมรรถนะการขับข้� การป็ระห้ยัด้นำ�ามัน 

แลี้ะคัวามเป็็นมิตรต่อสิ�งแวด้ลี้้อม โด้ยเลี้กซััสได้้ป็รับแต่งการออกแบบเคัร่องยนต์

ตั�งแต่ขั�นพื�นฐาน แลี้ะเป็ลี้้�ยนมาใช้้พอร์ทำไอด้้ทำ้�ม้ป็ระสิทำธิภัาพยิ�งขึ�น รวมทำั�งเพิ�ม

การไห้ลี้เว้ยนของอากาศในกระบอกส้บเพ่อเร่งการจุด้ระเบิด้ให้้เร็วขึ�น นอกจาก

นั�นยังป็รับแต่งห้ัวฉี้ด้นำ�ามันตรงเป็็นแบบห้ลี้ายร้ ตัวป็๊�มนำ�ามันคัวามจุแป็รผู้ันได้้ 

ระบบห้ลี้่อเย็นแบบแป็รผู้ันได้้ แลี้ะเป็ลี้้�ยนมาใช้้วาลี้์วไอด้้แบบ VVT-iE*

*VVT-iE : Variable Valve Timing-intelligent by Electric motor.

โหมดการขับขี่

ป็รับตั�งคั่าการขับข้�ของรถได้้ง่ายด้ายด้้วยสวิตช้์เลี้ือกโห้มด้

การขับข้ �ตามสไตลี้์การขับข้ �ทำ้ � เป็็นตัวคัุณ โด้ยม้ทำั �งโห้มด้

ป็ระห้ยัด้นำ�ามัน (Eco) โห้มด้ป็กติ (Normal) แลี้ะโห้มด้สป็อร์ต 

(Sport)

ระบบกันสะเทือน

เลี้กซััสได้้พัฒนาโคัรงสร้างระบบกันสะเทำือนด้้านห้น้าแบบ McPherson strut ขึ�นให้ม่ เพ่อให้้ตอบสนองต่อพวงมาลี้ัยได้้อย่างด้้เย้�ยม ม้วงเลี้้�ยวทำ้�แคับลี้ง ให้้คัวามสบาย

เห้นือระด้ับขณะขับข้� แลี้ะยังได้้พัฒนาตำาแห้น่งจุด้ยึด้ของระบบกันสะเทำือนด้้านห้ลี้ังแบบ trailing-arm double-wishbone เพ่อเพิ�มคัวามนุ่มนวลี้เม่อขับบนถนนขรุขระ  

เลี้กซััส ES จึงม้ทำั�งการขับข้�ทำ้�ม้เสถ้ยรภัาพแลี้ะสบาย

2.5-liter L4 engine (A25A-FXS)
The newly-developed 2.5-liter L4 engine delivers a sophisticated blend 
of dynamic performance, fuel efficiency and environmental friendliness. 
Reviewing the engine’s basic design, adopting a longer stroke and  
high-efficiency intake ports, and enhancing the flow of air in the  
cylinders realize high-speed combustion. Additional refinements include 
multi-hole direct injectors, a continuously variable-capacity oil pump,  
a variable cooling system, and VVT-iE on the intake-side valves.* 

Hybrid System
The new hybrid system aims to transform people’s image of hybrid performance 
even as it realizes exceptional fuel efficiency. By combining the excellent
response of the 2.5-liter L4 engine with a compact,  small lightweight battery and 
sophisticated control capabilities, it delivers a smooth natural acceleration feel, 
responding instantly to accelerator inputs.

P E R FO R M A N C E

Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary 
from models and equipment available in your area. Please inquire at your local 
dealer for details on the availability of features.
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Ultra compact 3-eye LED headlamps*
The ultra compact 3-eye LED headlamps combine a beautiful, sharply-defined design 
with excellent light distribution. The sequential turn signal lamps illuminate in a sequential 
flow from the inner side to the outside  of the vehicle.

Hands-free power trunk lid
Even if both hands are full, when carrying the Electronic Key you can
open and close the trunk lid automatically by moving your foot under
the rear bumper and out again.

ไฟหน้าแบบ Ultra compact 3-eye LED headlamps*
ด้้ไซัน์เร้ยบห้ร้กะทำัด้รัด้ คัรบทำั�งร้ป็ลี้ักษณ์ทำ้�สวยห้มด้จด้แลี้ะการกระจายแสงทำ้�ด้้เย้�ยม 

มาคั้่กับไฟเลี้้�ยวแบบ Sequential ทำ้�ให้้ลี้ำาแสงวิ�งเป็็นเส้นต่อเน่องตามทำิศทำางการเลี้้�ยว

ฝากระโปรงท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า

ฝากระโป็รงทำ้ายเป็ิด้อัตโนมัติด้้วยระบบไฟฟ้าโด้ยไม่ต้องสัมผู้ัสตัวรถ

ด้้วยระบบเซันเซัอร์บริเวณใต้กันช้น เพ่อคัวามสะด้วกสบายส้งสุด้

โด้ยเฉีพาะเวลี้าทำ้�คัุณม้สัมภัาระในมือเป็็นจำานวนมาก

*For Premium and Grand Luxury only / *ส�าหรับเกรด Premium และ Grand Luxury เท่านั�น

Refining the advanced levels of luxury and utility experienced in the previous generation model enables 
the driver and passengers to enjoy premium comfort, for a quality of luxury comfort that
is consistently a step ahead.

สัมผ่ัสความสบายที่หาใครเทียบได้ยาก จากความหรูหราและฟังก์ชั่นการใช่้งานต่างๆ ที่เลกซััสยกระดับ

ในทุกรายละเอียดให้ดียิ่งข้�นกว่า ES ทุกรุ่นที่เคยมีมา 

I N T E L L I G E N C E  S I X F E AT U R E S

ระบบควบคุมเสียงรบกวนแบบแอคทิฟ

ป็รับระด้ับการตัด้เส้ยงรบกวนโด้ยใช้้ไมโคัรโฟนเป็็น

ตัวด้ักจับเส้ยงจากเคัร่องยนต์ เพ่อวัด้ระด้ับว่าต้อง

คัวบคัุมเส้ยงรบกวนมากแคั่ไห้น โด้ยระบบจะป็ลี้่อย

คัลี้่นเส้ยงทำ้�ตรงข้ามกับคัลี้่นเส้ยงจากเคัร่องยนต์

ออกมาทำางลี้ำาโพงเพ่อห้ักลี้้างกัน จึงเพิ�มคัวาม

เง้ยบให้้ห้้องโด้ยสารได้้เต็มทำ้�

Meter/EMV display
The 12.3-inch* EMV (Electro Multi-Vision) displays 
incoming hands-free mobile calls, audio system  
and other information, and coordinates the display 
of select information with the multi-information  
display integrated into the 7-inch color TFT (Thin 
Film Transistor) Optitron meter. To allow the driver
to concentrate on driving, the layout is designed 
with all controls within easy reach, minimizing the 
need for changes in posture or line of sight. The 
EMV displays information such as maps in fullscreen 
mode without limiting the driver’s ability to 
access the information, even when displaying the 
menu and map at the same time.

Active Noise Control
Active Noise Control uses engine rpm and  
a dedicated microphone to identify and reduce 
muffled engine sound by outputting an 
opposite-phase sound from the speakers to 
cancel it out, significantly enhancing quietness 
in the cabin.

มาตรวัด/จอแสดงผ่ล EMV
ห้น้าจอ EMV ขนาด้ 12.3 นิ�ว* จะแสด้งผู้ลี้การเช้่อมต่อ

กับโทำรศัพทำ์มือถือ ระบบเส้ยง แลี้ะข้อม้ลี้อ่นๆ แลี้ะจะแสด้ง

ข้อม้ลี้ตามฟ๊งก์ช้ันทำ้�เลี้ือกร่วมกับจอแสด้งผู้ลี้ออพติตรอน

แบบ TFT (Thin Film Transistor) ขนาด้ 7 นิ�ว รวมทำั�ง

วางตำาแห้น่งของป็ุ�มคัวบคัุมต่างๆ ให้้อย้่ในระยะทำ้�สั�งการ

ได้้ง่าย ลี้ด้คัวามจำาเป็็นในการเป็ลี้้�ยนทำ่านั�งห้รือเส้ยสมาธิ

จากการขับข้� นอกจากนั�นจอแสด้งผู้ลี้ EMV จะแสด้ง

ข้อม้ลี้อาทำิเช้่นแผู้นทำ้�แบบเต็มจอ โด้ยไม่รบกวนการเข้าถึง

ข้อม้ลี้ของผู้้้ขับข้� แม้ในขณะแสด้งผู้ลี้ทำั�งเมน้แลี้ะแผู้นทำ้�

พร้อมกัน

LED rear combination lamps
The L-shaped rear combination lamps reinforce the ES’s Lexus identity. 
The three-dimensional design was engineered to combine high visibility 
with distinctive style.

ไฟท้าย LED
ด้้ไซัน์ร้ป็ทำรงตัว L ทำ้�ตอกยำ�าตัวตนของเลี้กซััสให้้ยิ�งช้ัด้เจน ออกแบบให้้

ม้มิติแลี้ะคัวามลี้ึก ไม่เพ้ยงเพ่อสร้างคัวามแตกต่างแต่ยังช้่วยให้้มองเห้็น

ได้้ช้ัด้เจนจากระยะไกลี้แม้ในคัวามมืด้

Apple CarPlay
คัุณสามารถคัวบคัุมไอโฟนของคัุณผู้่านห้น้าจอในเลี้กซััส 

ES ได้้อย่างง่ายด้าย เพ้ยงเช้่อมต่อไอโฟนของคัุณ

เข้ากับระบบ คัุณก็สามารถสั�งการ Siri® ให้้คัวบคัุม

ทำั�งระบบนำาทำาง โทำรออกห้รือรับสาย รวมทำั�งส่งแลี้ะรับ

ข้อคัวามได้้อย่างง่ายด้าย

Apple CarPlay
Guests can use their iPhone® through the Lexus 
ES’s display. When their iPhone is connected, 
commands for driving directions, phone calls, and 
sending and receiving messages via Siri® are 
enabled.

Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary 
from models and equipment available in your area. Please inquire at your local 
dealer for details on the availability of features.
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Remote Touch Interface
The interface is designed for smartphone-style 
operation. The cursor can be adjusted to stop 
following flick operation to suit the user’s 
preferences. Pinch-in and pinch-out operation 
enables continuous in and out zooming.

Wireless charger
For wireless charging of batteries, simply place Qi-compatible 
smartphones and electronic devices on the charging tray in the 
center console box. 

4-way driver and front passenger lumbar support* 
The front seatbacks feature a design with separate upper and lower sections
to provide a continuous flow through to the console and armrest. Intgrated lumbar
support for the lower back helps reduce fatigue on long drives. Switches control 
4-way horizontal and vertical adjustments, enabling the driver and front seat 
passenger to tailor the optimal position to suit their physiques.

F E AT U R E S

รีโมทควบคุมแบบสัมผ่ัส

ออกแบบมาให้้คัุณคัวบคัุมฟ๊งก์ช้ันต่างๆ ในรถได้้เห้มือนกับการใช้้สมาร์ทำโฟน 

โด้ยคัุณสามารถลี้ากนิ�วเพ่อเลี้่อนเคัอร์เซัอร์ไป็ตามเมน้ทำ้�ต้องการใช้้งาน 

แลี้ะสามารถย่อแลี้ะขยายภัาพในห้น้าจอได้้อย่างต่อเน่อง

ระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ Lexus Climate Concierge
แบ่งการด้้แลี้อุณห้ภั้มิออกเป็็น 3 ส่วนแยกจากกัน โด้ยแยกระห้ว่าง

บริเวณคันขับ ผู้้้โด้ยสารตอนห้น้า แลี้ะผู้้้โด้ยสารตอนห้ลี้ัง โด้ยผู้้้โด้ยสาร

ตอนห้ลี้ังสามารถป็รับอุณห้ภั้มิได้้เองทำ้�แผู้งคัวบคัุมบริเวณทำ้�วางแขน

กลี้างเบาะห้ลี้ัง

แผ่งควบคุมอเนกประสงค์บริเวณที่วางแขนกลางเบาะหลัง

เบาะห้ลี้ังของเลี้กซััส ES มาพร้อมทำ้�วางแขนตรงกลี้างเบาะ 

ติด้ตั�งทำ้�วางแก้วเพ่อคัวามสะด้วกสบาย พร้อมแผู้งคัวบคัุมทำ้�

ช้่วยให้้ผู้้้โด้ยสารสามารถคัวบคัุมระบบเคัร่องเส้ยง ป็รับเอน

พนักพิง* รวมทำั�งสั�งการฟ๊งก์ช้ันอ่นๆ ในรถได้้อย่างง่ายด้าย

เบาะนั่งตอนหลังปรันเอนด้วยไฟฟ้า*

เพิ�มคัวามสบายยิ�งขึ�นด้้วยเบาะนั�งตอนห้ลี้ังทำ้�ป็รับเอนได้้ถึง 

8 องศา ด้้วยสวิทำช้์คัวบคัุมแบบไฟฟ้าทำ้�สะด้วกสบาย

เบาะนั่งคนขับและผู่้โดยสารตอนหน้าปรับหนุนหลังได้ 4 ทิศทาง*

พนักพิงของเบาะนั�งคั้่ห้น้าถ้กออกแบบมาให้้แยกทำ่อนลี้่างแลี้ะทำ่อนบนออกจากกัน เพ่อสร้างคัวาม

ต่อเน่องจากเบาะนั�งมายังคัอนโซัลี้แลี้ะทำ้�พักแขน โด้ยรวมตัวห้นุนห้ลี้ังไว้ในพนักพิงทำ่อนลี้่างเพ่อ

ช้่วยลี้ด้คัวามเม่อยลี้้าเม่อต้องขับทำางไกลี้ ม้สวิตช้์คัวบคัุมทำ้�ป็รับได้้ทำั�ง 4 ทำิศทำางทำั�งแนวตั�งแลี้ะ

แนวนอน เพ่อให้้คัุณป็รับแต่งทำ่านั�งได้้เห้มาะสมกับสร้ระมากทำ้�สุด้ ทำั�งผู้้้ขับแลี้ะผู้้้โด้ยสารด้้านห้น้า

แท่นช่าร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย

สำาห้รับสมาร์ทำโฟนทำ้�รองรับการช้าร์จแบบไร้สาย คัุณสามารถวาง

โทำรศัพทำ์ลี้งบนแทำ่นช้าร์จทำ้�อย้่บริเวณตรงกลี้างกลี้่องคัอนโซัลี้ได้้

อย่างง่ายด้าย

Rear armrest and multi-operation panel
The rear seats feature a center armrest with 
convenient cupholders. An integrated control 
panel lets occupants adjust the audio system, 
seat recline* and other settings, further enhancing 
passenger pleasure.

Power rear seats*
The reclining power rear seats provide up to 8° of 
recline to create an even more relaxing space.

Lexus Climate Concierge
The powerful energy-efficient air conditioning system provides 
3-zone independent control of the temperature in the driver’s seat, 
front passenger’s seat and rear seats. A control panel for rear seat 
passengers is conveniently located in the rear center armrest.

Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary 
from models and equipment available in your area. Please inquire at your local 
dealer for details on the availability of features.
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Pre-Collision System*
When the millimeter-wave radar and monocular camera sensors detect a vehicle ahead, a pedestrian
during the day or at night, or a cyclist during the day and determine that a collision is likely, it alerts 
the driver and activates pre-crash brake assist when the driver depresses the brake pedal.
If the driver cannot depress the brake pedal, it activates the pre-crash brakes to help avoid 
a collision or mitigate the impact force.

AHS (Adaptive High-beam System)*
The system detects the headlamps of oncoming vehicles, tail lamps of preceding vehicles, and
brightness of the surrounding area. When it detects a vehicle within the area illuminated by the 
high beams, it disables/enables 24 LEDs on each side to minutely adjust the lit and unlit areas,
optimizing light distribution. By partially blocking light from the high-beam headlamps so that
they don’t directly project onto a preceding or oncoming vehicle, the system helps contribute
to safe driving at night.

Dynamic Radar Cruise Control*
In addition to maintaining a constant speed, Dynamic Radar Cruise  
Control uses the radar and camera sensors to detect a vehicle driving 
ahead and maintain an appropriate distance between vehicles.

ระบบป้องกันก่อนการช่น*

เรด้าร์แลี้ะกลี้้องทำ้�ตัวรถจะคัอยป็ระเมิณสถานการณ์ว่าอาจเกิด้การช้นคันห้รือผู้้้ขับข้�จักรยาน ห้รือรถคัันอ่น ๆ

ห้รือไม่ ห้ากม้คัวามเส้�ยงจะช้นระบบจะส่งสัญญาณเตือนคันขับพร้อมช่้วยกระตุ้นแรงเบรกเพิ�มเม่อผู้้้ขับเห้ย้ยบเบรก

ห้รือห้ากผู้้้ขับไม่เห้ย้ยบเบรกเม่อม้สัญญาณเตือนระบบจะทำำาการเบรกเองโด้ยอัตโนมัติ

ระบบปรับไฟสูง-ต่�าอัตโนมัติ*          

ระบบจะตรวจจับแสงไฟจากไฟห้น้าของรถทำ้�สวนมา ไฟทำ้ายของรถคัันห้น้า แลี้ะแสงสว่างจากพื�นทำ้�โด้ยรอบ

เม่อระบบตรวจพบว่าม้รถวิ�งสวนเข้ามาในระยะรัศม้คัวามสว่างของไฟส้ง ห้ลี้อด้ไฟ LED ทำั�ง 24 ด้วงของ

แต่ลี้ะฝ๊�งจะถ้กด้ับลี้งแลี้ะเป็ิด้ขึ�นให้ม่อัตโนมัติ เพ่อป็รับแต่งการส่องสว่างไป็ยังบริเวณต่างๆ อย่างเห้มาะสม

โด้ยระบบจะเลี้ือกตัด้ลี้ำาแสงไฟเพ้ยงบางส่วนเพ่อไม่ให้้รบกวนสายตาผู้้้ทำ้�ขับรถสวนทำางมา จึงช้่วยเพิ�ม

คัวามป็ลี้อด้ภััยให้้การขับข้�ยามกลี้างคัืน

ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผ่ัน* 

นอกจากจะช้่วยรักษาคัวามเร็วให้้คังทำ้�โด้ยไม่ต้องเห้ย้ยบคัันเร่งแลี้้ว  

ระบบจะตรวจวัด้ระยะห้่างจากรถคัันห้น้าด้้วยเรด้าร์แลี้ะกลี้้องบริเวณห้น้ารถ

พร้อมลี้ด้แลี้ะเพิ�มคัวามเร็วอัตโนมัติให้้สอด้คัลี้้องกับรถคัันห้น้าเพ่อ

คังระยะห้่างทำ้�ป็ลี้อด้ภััยอย้่เสมอ

SA F E T Y

Blind Spot Monitor System
When the quasi-millimeter-wave radars in the rear bumper detect vehicles in adjacent 
lanes that aren’t visible in the door mirrors, the system activates an LED warning  
indicator in the relevant door mirror the moment a vehicle enters this blind spot.

ระบบเตือนมุมอับสายตา

ทำำางานด้้วยเรด้าร์คัวามลี้ะเอ้ยด้ระด้ับ Quasi-millimeter ทำ้�ติด้ตั�งอย้่บริเวณกันช้นห้ลี้ัง  

เพ่อคัอยตรวจห้ารถยนต์ในเลี้นข้างเคั้ยงทำ้�อาจอย้่ในมุมอับสายตาแลี้ะมองเห้็นได้้ไม่ช้ัด้เจน 

ในกระจกมองข้าง ห้ากตรวจพบจะแสด้งสัญลี้ักษณ์เตือนบนกระจกฝ๊�งทำ้�ม้รถคัันด้ังกลี้่าว

Panoramic View Monitor
To help check areas surrounding the vehicle that are difficult to see from the driver’s seat, the system shows a 
bird’s-eye view of the vehicle in real time on the 12.3-inch or 8-inch EMV displays, using a composite image 
taken by cameras mounted on the front, sides, and rear of the vehicle.*

จอแสดงผ่ลแบบรอบทิศทาง 

เพ่อช้่วยคัุณตรวจสอบสภัาพแวด้ลี้้อมในตำาแห้น่งทำ้�มองเห้็นได้้ยากจากตำาแห้น่งผู้้้ขับ จอภัาพ EMV (Electro Multi-Vision)

ขนาด้ 12.3 นิ�ว ห้รือ 8 นิ�ว จะแสด้งภัาพเสมือนทำ้�ป็ระมวลี้ผู้ลี้จากกลี้้องบริเวณด้้านห้น้า ด้้านข้าง แลี้ะด้้านห้ลี้ังรถ

ให้้ผู้้้ขับสามารถมองเห้็นรถได้้จากมุมส้ง*

SRS (Supplemental Restraint System) airbags**
The ES features dual-stage SRS airbags (front seats),
SRS knee airbags (front seats), 
SRS side airbags (front and outboard rear seats)
and SRS curtain shield airbags (front and rear seats).

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS**
เลี้กซััส ES มาพร้อมถุงลี้มเสริมคัวามป็ลี้อด้ภััยแบบ SRS (เบาะห้น้า)

ถุงลี้มเสริมคัวามป็ลี้อด้ภััย SRS บริเวณห้ัวเข่า (เบาะห้น้า) 

ถุงลี้มเสริมคัวามป็ลี้อด้ภััย SRS ด้้านข้าง (เบาะห้น้าแลี้ะเบาะห้ลี้ังริมนอก) 

แลี้ะม่านกันกระแทำก (เบาะห้น้าแลี้ะเบาะห้ลี้ัง)

** The systems functions (except for SRS airbags) may not operate properly
depending on the weather, road and vehicle conditions or other factors.
Be sure to read the Owner’s Manual carefully.

** การท�างานของระบบ (ยกเว้นถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS) อาจท�างานได้ไม่ถูกต้อง

ซั้่งข้�นอยู่กับสภาพอากาศ ถนน และสภาวะของรถยนต์ หรือปัจจัยอ่นๆ

กรุณาอ่านคู่มือการใช่้รถอย่างละเอียด.

LTA (Lane Tracing Assist)*
When Lane Tracing Assist is activated, it alerts the driver of possible lane
or road deviations and helps assist steerring to avoid them. In addition,
while driving on highways and automobile-only roads with Dynamic
Rader Cruise Control (with full speed range) activated, it helps assist
steering to keep the lane.

ระบบติดตามช่่องทางว่ิง*

เม่อเป็ิด้ใช้้งาน ระบบจะช้่วยรักษารถให้้อย้่ในเลี้นเพ่อคัวามป็ลี้อด้ภััย โด้ยห้ากรถเริ�ม

เฉีออกจากเลี้นห้รือแนวถนน ระบบจะส่งสัญญาณเตือนผู้้้ขับแลี้ะช้่วยห้น่วงพวงมาลี้ัย

เพ่อรักษาแนวการวิ�งของรถ แลี้ะห้ากขับข้�บนทำางห้ลี้วงโด้ยเป็ิด้ระบบ Dynamic Rader

Cruise Control แลี้ะใช้้คัวามเร็วจนถึงระด้ับทำ้�ตั�งคั่าไว้ ระบบ LTA จะช้่วยคัวบคัุม

พวงมาลี้ัยเพ่อรักษารถให้้วิ�งอย้่ในเลี้นอ้กด้้วย

PKSB (Parking Support Brake)
PKSB detects stationary objects such as walls in the direction of travel, as well as vehicles 
approaching from behind while reversing, and alerts the driver on the display and with a buzzer. 
In addition, in the event that the system determines a collision is likely, it applies drive force and 
brake force control to help avoid minor collisions and mitigate damage.

ระบบช่่วยเบรกขณะถอยจอด

เพิ�มคัวามสะด้วกแลี้ะป็ลี้อด้ภััยขณะถอยออกจากทำ้�จอด้ด้้วยระบบช้่วยเบรก PKSB ซัึ�งจะตรวจห้าวัตถุ

บริเวณทำ้ายรถ ทำั�งวัตถุนิ�งเช้่นกำาแพง แลี้ะวัตถุเคัลี้่อนไห้วเช้่นรถยนต์ทำ้�กำาลี้ังเคัลี้่อนเข้ามาใกลี้้ แลี้ะจะ

ส่งสัญญาณเตือนผู้้้ขับบนห้น้าจอพร้อมเส้ยงเตือน แลี้ะห้ากป็ระเมินว่าอาจเกิด้การช้น ระบบจะคัวบคัุม

กำาลี้ังขับแลี้ะแรงเบรกโด้ยอัตโนมัติตามทำ้�จำาเป็็น เพ่อห้ลี้้กเลี้้�ยงการช้นห้รือลี้ด้คัวามรุนแรงจากการป็ะทำะ

Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary 
from models and equipment available in your area. Please inquire at your local 
dealer for details on the availability of features.

หมายเหตุ: ภาพและรายละเอียดของรถยนต์ที่ปรากฎในแคตตาล็อกอาจต่างจากรุ่นและ 

อุปกรณ์ที่มีจ�าหน่ายในประเทศไทย กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากตัวแทนจ�าหน่าย

*For Premium and Grand Luxury only *ส�าหรับเกรด Premium และ Grand Luxury เท่านั�น

*For Premium and Grand Luxury only
*ส�าหรับเกรด Premium และ Grand Luxury เท่านั�น
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พร้อมให ้เลือกสรร สีภายนอกและภายในของรถยนตท์ี่ชวนหลงใหลของรุ่น ES  

ด ้วยรูปแบบที่ให ้ความนุ ่มนวลและอวดโฉมในแบบท่ีแตกต่างกันภายใต ้แสงไฟท่ีต่างกันออกไป  

เช่น แสงแดดและแสงไฟบนท้องถนนยามค�า่คืน ซึ่งให ้มุมมองอันน่าพิสมัยที่จะเปลี่ยนไปตามสถานที่และช่วงเวลา

C O L O R S

T h e  E S  i s  a v a i l a b l e  i n  a  s e l e c t i o n  o f  c a p t i v a t i n g  a n d  

s t i m u l a t i n g  e x t e r i o r  a n d  i n t e r i o r  c o l o r s .  I t s  r i c h  f o r m  

s h o w s  a  c h a n g i n g  f a c e  t o  t h e  w o r l d  i n  d i f f e r e n t  l i g h t  

c o n d i t i o n s  s u c h  a s  s u n l i g h t  a n d  s t r e e t l i g h t s  a t  n i g h t ,  

p r o v i d i n g  a  d r a m a t i c  v i e w  t h a t  c h a n g e s  w i t h  t h e  

l o c a t i o n  a n d  t i m e  o f  d a y .

E X T E R I O R  &  I N T E R I O R

18-inch aluminum wheels* 18-inch aluminum noise reduction wheels**

Graphite Black Glass Flake <223>

Mercury Grey Mica <IH9>

Ice Ecru Mica Metallic <4X8>

Sonic Titanium <1J7>

Sonic Quartz <085>

Red Mica Crystal Shine <3R1>

Platinum Silver Metallic <1J4>

 Sunlight Green Mica Metallic <6X0>

Black <212>

Deep Blue Mica <8X5>

Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary 
from models and equipment available in your area. Please inquire at your local 
dealer for details on the availability of features.

หมายเหตุ: ภาพและรายละเอียดของรถยนต์ที่ปรากฎในแคตตาล็อกอาจต่างจากรุ่นและ 

อุปกรณ์ที่มีจ�าหน่ายในประเทศไทย กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากตัวแทนจ�าหน่าย

*For Premium and Grand Luxury only

*For Luxury only

*ส�าหรับเกรด Premium และ Grand Luxury เท่านั�น

*ส�าหรับเกรด Luxury เท่านั�น
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< S E M I - A N I L I N E  L E AT H E R > < S M O OT H  L E AT H E R >

Topaz BrownTopaz Brown

BlackBlack

Shimamoku (Black)

 Black  BlackTopaz Brown Topaz Brown

< S E M I - A N I L I N E  L E AT H E R > < S M O OT H  L E AT H E R >

< T R I M >

: Available combination.

ES300h Premium ES300h Grand Luxury ES300h Luxury

มิติและน�้ำหนักรถ DIMENSION

คัวามยาวโด้ยรวม (มม.) Length (mm) 4975

คัวามกว้างโด้ยรวม (มม.) Width (mm) 1865

คัวามส้งโด้ยรวม (มม.) Higth (mm) 1445

คัวามยาวฐานลี้้อห้น้า-ห้ลี้ัง (มม.) Wheel Base (mm) 2870

คัวามกว้างฐานลี้้อ (ห้น้า) (มม.) Wheel Tread Front (mm) 1600

คัวามกว้างฐานลี้้อ (ห้ลี้ัง) (มม.) Wheel Tread Rear (mm) 1617

ป็ริมาตรห้้องสัมภัาระทำ้าย (ลี้ิตร) Luggage Space (L) 473

นำ�าห้นักตัวถังรถ (กก.) Curb Weight (kg) 1680 - 1740

นำ�าห้นักรถสุทำธิ (กก.) Gross Weight (kg) 2150

คัวามจุถังนำ�ามันเช้ื�อเพลี้ิง (ลี้ิตร) Fuel Tank Capacity (L) 50

ช้นิด้นำ�ามันเช้ื�อเพลี้ิง Fuel Type 91 or higher

เครื่องยนต์ ENGINE

ป็ระเภัทำ Type L-4 2.5L (VVT-iE intake, VVT-I exhaust)

คัวามจุกระบอกส้บ (ซั้ซั้.) Displacement (cc) 2487

กำาลี้ังส้งสุด้ (แรงม้า/รอบต่อนาทำ้) Max Output (PS/rpm) 178/5700

แรงบิด้ส้งสุด้ (นิวตันเมตร/รอบต่อนาทำ้) Max Torque (Nm/rpm) 221/3600 - 5200

ระบบเช้ื�อเพลี้ิง Fuel System EFI

มอเตอร์ไฮบริด MOTOR GENERATOR (HV)

ร้ป็แบบการขับเคัลี้ื�อน Function Drives, Front Wheels

ป็ระเภัทำ Motor Type Permanent Magnet Synchronous Motor

กำาลี้ังส้งสุด้ แรงม้า (กิโลี้วัตต์) Max. Output PS (KW) 120 (88)

กำาลี้ังรวมทำั�งระบบ (แรงม้า) Total System Output PS (KW) 218 (160)

ไฮบริดแบตเตอรี่ HYBRID BATTERY

ป็ระเภัทำ Battery Type Nickel-Metal Hydride

สมรรถนะ PERFORMANCE

คัวามเร็วส้งสุด้ (กม./ช้ม.) Max. Speed (km/hr) 180

อัตราเร่ง 0 - 100 กม./ช้ม. (วินาทำ้) Acc. 0 - 100 km/hr (sec.) 8.9

0 - 400 (เมตร) (วินาทำ้) 0 - 400 m (sec.) 16.5

รัศม้วงเลี้้�ยวตำ�าสุด้ (เมตร) Min. Turning Radius (m) 5.9

อตัราสิ�นเป็ลี้อืงนำ�ามนัเช้ื�อเพลี้งิเฉีล้ี้�ย (กม./ลี้ติร) Fuel Consumption (Avg) (km/L) 23.2

มาตรฐานมลี้พิษ Emission Standard EURO 4

คั่าเฉีลี้้�ยมลี้พิษ (กรัม/กม.) Emission CO2 (g/km) 100

โครงสร้ำงรถ CHASSIS

ระบบส่งกำาลี้ัง Transmission E-CVT

ระบบบังคัับเลี้้�ยว Steering Power Electric Power Steering (EPS)

ระบบรองรับห้น้า Front Suspension MacPherson Strut

ระบบรองรับห้ลี้ัง Rear Suspension Double Wishbone

ขนาด้ลี้้อแลี้ะยาง Tire & Wheel 235/45 R18 SM AL-HIGH 235/45 R18 SM AL-STD

อุปกรณ์ภำยนอก EXTERIOR FEATURE

ระบบป็๊ด้นำ�าฝนกระจกห้น้า Intermittent Wiper Auto W/Rain Sensor Auto W/Rain Sensor Auto W/Rain Sensor

กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้้�ยว Outside RR View W/Turn Lamp O O O

กระจกมองข้างแบบลี้ด้แสงสะทำ้อนพร้อม 

ป็รับมุมขณะเข้าเก้ยร์ถอย

Outside EC + Auto Retract O O O

สป็อยเลี้อร์ห้ลี้ัง Rear Spoiler O O O

ห้ลี้ังคัาม้นร้ฟ Moon Roof O O O

ระบบไฟส่องสว่ำง LIGHTING SYSTEM

ไฟส่องสว่าง Head Lamp Ultra Compact 3-LED Ultra Compact 3-LED Bi-LED

ไฟส่องสว่างในเวลี้ากลี้างวัน LED Day Time Running Light O O O

ES300h Premium Grand Luxury Luxury

Interior Color  Black Topaz Brown  Black Topaz Brown  Black Topaz Brown

Trim Shimamoku Black

085 Sonic Quartz • • • • • •1H9 Mercury Grey MC. • • • • • •1J4 Platinum Silver Me. • • • • • •1J7 Sonic Titanium • • • • • •212 Black • • • • • •223 Graphite Black GF. • • • • • •3R1 Red MC. CS. • • • • • •4X8 Ice Ecru M.M. • • • • • •6X0 Sunlight Green M.M. • • • • • •8X5 Deep Blue MC. • • • • • •
Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary 
from models and equipment available in your area. Please inquire at your local 
dealer for details on the availability of features.

หมายเหตุ: ภาพและรายละเอียดของรถยนต์ที่ปรากฎในแคตตาล็อกอาจต่างจากรุ่นและ 

อุปกรณ์ที่มีจ�าหน่ายในประเทศไทย กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากตัวแทนจ�าหน่าย

SPECIFICATIONS
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1445mm

2870mm

4975mm

1865mm

1617mm 

1600mm

ES300h Premium ES300h Grand Luxury ES300h Luxury

ระบบไฟส่องสว่ำง LIGHTING SYSTEM

ไฟเลี้้�ยวห้น้า Front Turn Signal Lamp Sequential Sequential O

ไฟตัด้ห้มอกห้น้าแบบ LED LED Front Fog Lamp O O O

ไฟตัด้ห้มอกห้ลี้ัง LED Rear Fog Lamp O O O

ระบบไฟส่องทำางเข้า Illuminated Entry System O O O

ไฟส่องสว่างสำาห้รับผู้้้โด้ยสารตอนห้น้า Front Personal Lamp O O O

ไฟส่องสว่างสำาห้รับผู้้้โด้ยสารตอนห้ลี้ัง Rear Personal Lamp O O O

ระบบทำำาคัวามสะอาด้ไฟห้น้า Head Lamp Cleaner O O -

ระบบป็รับไฟห้น้า ส้ง/ตำ�า อัตโนมัติ Automatic High Beam System Adaptive (Two-Stage) Adaptive (Two-Stage) -

อุปกรณ์ภำยใน INTERIOR FEATURE

ระบบป็รับอากาศแบบแยกส่วน Auto Air conditioner W/Pollen Filter 3-Zone 3-Zone 3-Zone

ระบบป็รับสภัาพอากาศภัายในห้้องโด้ยสาร 

แบบ Nano-e

Nano-e O O O

เบาะหุ้้มห้นัง Seat Cover Material Semi-Aniline Leather Smooth Leather Smooth Leather

ห้ัวเก้ยร์แบบหุ้้มห้นัง Shift Lever & Knob (Leather) O O O

พวงมาลี้ัยหุ้้มห้นังพร้อมลี้ายไม้ Leather Steering Wheel W/Wood O O O

ระบบป็รับเบาะห้น้าไฟฟ้าพร้อมป็ุ�มบันทำึก  

3 ตำาแห้น่ง

Electric Front Seat Adjuster W/3-Memory Slots 10-Way D:P (Mem) 10-Way D only (Mem) 10-Way D only (Mem)

ป็ุ�มป็รับด้ันห้ลี้ังไฟฟ้าเบาะคั้่ห้น้า Front Seat Lumbar Support D:P 4 Way D: 4 Way P: 2 Way D: 4 Way P: 2 Way

ระบบระบายลี้มเบาะนั�งตอนห้น้า Front Seat Ventilation O O O

ระบบทำำาคัวามร้อนเบาะ Seat Heater D:P & R - -

ระบบป็รับเบาะห้ลี้ังแบบไฟฟ้า Electric Rear Seat Reclining O - -

ม่านบังแด้ด้ห้ลี้ังแบบไฟฟ้า Power Rear Sun Shade O O O

ม่านบังแด้ด้ข้างป็ระต้ห้ลี้ังแบบแมนนวลี้ Manual Rear Door Sun Shade O O O

แผู้งบังแด้ด้พร้อมไฟส่องสว่าง Sun Visor W/Personal Lamp O O O

ไฟเรืองแสงรอบห้้องโด้ยสาร Ambient Lighting O O O

ระบบกำรท�ำงำน OPERATION SYSTEM

ระบบ Drive Mode Select Drive Mode Select System ECO/Normal/Sport ECO/Normal/Sport ECO/Normal/Sport

ป็ุ�มคัวบคัุมแบบแยกส่วนสำาห้รับทำ้�นั�งตอนห้ลี้ัง Rear Seat Controller O O O

พวงมาลี้ัยป็รับระด้ับ 4 ทำิศทำางด้้วยไฟฟ้า Steering Column W/Memory W/Memory W/Memory

ป็ุ�มคัวบคัุมบนพวงมาลี้ัย Steering Switch O O O

กระจกไฟฟ้า Power Window O O O

ป็ุ�มคัวบคัุมการสั�งการ Remote Touch Interface (RTI) O O O

ระบบเคัรื�องเส้ยง Pioneer แลี้ะเคัรื�องเลี้่น DVD Pioneer 10 Speakers Audio W/ DVD O O O

ระบบเช้ื�อมต่อแบบไร้สาย Bluetooth O O O

จอแสด้งผู้ลี้แบบ EMV EMV Display 12.3-inch 8-inch 8-inch

ระบบแผู้นทำ้�นำาทำาง Navigation System O - -

ระบบกระโป็รงทำ้ายไฟฟ้า พร้อมระบบป็้องกัน

การห้น้บ

Auto & Easy Closer Door W/Kick Sensor W/Kick Sensor W/Kick Sensor

ระบบป็รับเบาะแลี้ะพวงมาลี้ัยอัตโนมัติ  

เมื�อผู้้้ขับข้�ขึ�นลี้งจากรถ

Easy & Access Power System O O O

ระบบสตาร์ทำเคัรื�องยนต์อัจฉีริยะ Smart Entry & Start System O O O

ระบบช้าร์จโทำรศัพทำ์ไร้สาย Wireless Charger O O O

ระบบควำมปลอดภัย SAFETY FEATURE

ถุงลี้มเสริมคัวามป็ลี้อด้ภััย (ทำ้�นั�งตอนห้น้า) Front Air Bag (D:P) O O O

ม่านถุงลี้มเสริมคัวามป็ลี้อด้ภััยด้้านข้าง Curtain Air Bag O O O

ถุงลี้มเสริมคัวามป็ลี้อด้ภััยด้้านข้าง 

(สำาห้รับทำ้�นั�งตอนห้น้าแลี้ะตอนห้ลี้ัง)

Side Air Bag (D:P:R) O O O

ES300h Premium ES300h Grand Luxury ES300h Luxury

ระบบควำมปลอดภัย SAFETY FEATURE

ถุงลี้มนิรภััย SRS บริเวณห้ัวเข่า 

(สำาห้รับทำ้�นั�งตอนห้น้า)

Knee Air Bag (D:P) O O O

เข็มขัด้นิรภััย ELR แบบ 3 จุด้ พร้อมตัวลี้ด้

แรงด้ึง (สำาห้รับทำ้�นั�งตอนห้น้าแลี้ะห้ลี้ัง)

Safety Belt 3P ELR (D:P:R) O O O

ระบบคัวบคัุมการทำรงตัวของรถ Vehicle Stability Control (VSC) O O O

ระบบป็้องกันการลี้ื�นไถลี้ Traction Control System (TRC)+Drive Start 
Control (DSC)

O O O

ระบบเบรกแบบป็้องกันลี้้อลี้็อคั Anti-Lock Brake System (ABS) O O O

ระบบช้่วยเบรก Brake Assist (BA) + Auto Glide Control (AGC) O O O

ระบบกระจายแรงเบรกไฟฟ้า Electronic Brake Force Distribution (EBD) O O O

ระบบช้่วยออกตัวบนทำางลี้าด้ช้ัน Hill Start Assist O O O

ไฟเบรกฉีุกเฉีิน Emergency Brake Light O O O

ระบบคัวบคัุมคัวามเร็วอัตโนมัติ Cruise Control Adaptive Adaptive O

ระบบป็้องกันการโจรกรรมแบบ Immobilizer 
พร้อมสัญญาณเตือนอัตโนมัติ

Security System, Immobilizer with Auto alarm O O O

ระบบช้่วยเป็ลี้้�ยนเลี้น พร้อมสัญญาณเตือนมุม

อับสายตา (BSM)

Lane Change Assist (BSM) O O O

สัญญาณเตือนด้้านทำ้ายขณะถอยห้ลี้ัง (RCTA) Rear Cross Traffic Alert (RCTA) O O O

ระบบป็้องกันก่อนการช้น Pre-Collision System O O -

ระบบช้่วยเตือนการออกนอกเลี้นพร้อมระบบ

สั�นเตือนทำ้�พวงมาลี้ัย

Lane Tracing Assist W/Steering Vibration O O -

ระบบช้่วยจอด้ พร้อมจอแสด้งภัาพด้้านห้ลี้ัง

แลี้ะเซันเซัอร์กะระยะ

Parking Assist (Back Monitor with Clearance 

Sonar)

Panoramic View Panoramic View O

กุญแจแบบการ์ด้ Card Key O O O

ë• Toyota Motor Thailand reserves the right to alter any detail of specifications 
   and equipment without notice. Details of specifications and equipment are also 
   subject to change to suit local conditions and requirement. Please enquire with 
   our Authorized Dealers for details.
   Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalogue may vary 
   from models and equipment available.
ë• Vehicle body color might differ slightly from the printed photos in this catalogue.
ë• Please see Ownerû’s Manual for important cautions and instructions.

• บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลและอุปกรณโดย
 ไมตองแจงใหทราบลวงหนา อาจมีการปรับรายละเอียดขอมูลจำเพาะและอุปกรณใหเหมาะกับ
 ภาวะแวดลอมและเงื่อนไขตางๆ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดตอผูแทนจำหนายอยาง
 เปนทางการ
 หมายเหตุ : รูปรถและรายละเอียดขอมูลในแคตตาล็อกนี้อาจแตกตางกันตามรุนและอุปกรณของรถ
• สีของรถที่ปรากฎในภาพอาจแตกตางจากสีจริงเนื่องจากระบบการพิมพ
• กรุณาศึกษาการทำงานของอุปกรณตางๆ ของรถใหเขาใจโดยละเอียดจากคูมือการใชรถ
 กอนการใชงาน เพื่อการใชงานอยางถูกตองและประโยชนสูงสุดของตัวทานเอง 2120


