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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.

หมายเหตุุ: ภาพรถยนต์์และรายละเอีียดที่่�ปรากฏในแคตตาล็็อกนี้้�อาจมีีความแตกต่่างกััน
ตามรุ่่�นที่่�จำำ�หน่่ายในแต่่ละพื้้�นที่่� กรุุณาสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากผู้้�แทนจำำ�หน่่ายอย่่าง
เป็็นทางการใกล้้บ้้านท่่าน
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CO N C E P T
The LM was conceived as a new genre of ‘Luxury Mover’,
a refined expression of Lexus innovation, ‘omotenashi’
hospitality and exquisite craftsmanship, created to provide
freedom of body and mind in the midst of busy lifestyles.

Lexus LM คืือครั้้�งแรกของรถยนต์์มิินิิแวนระดัับลัักซ์์ชััวรีีที่่�ไม่่เคยมีีมาก่่อน
ที่่�นำำ� 3 องค์์ประกอบคืือ นวััตกรรมอัันล้ำำ��สมััยของเลกซััส
วัั ฒ นธรรมการต้้ อ นรัั บ แขกแบบ Omotenashi ของญี่่ � ปุ่่ � น และงาน
หััตถศิิลป์์ระดัับสููงมาไว้้ด้้วยกััน เพื่่อสร้้างความอิิสระเสรีีทั้้�งทางกาย
และจิิตใจ ท่่ามกลางวิิถีีชีีวิิตที่่�วุ่่�นวาย
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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.
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CO N C E P T

The LM evolves the concept of the luxury chauffeur car through
the single-minded pursuit of rear seat comfort to create a car that
seamlessly supports modern executive lifestyles, placing a premium
on precious personal time by providing the ultimate relaxing space.

เบาะโดยสารสำำ�หรัับผู้้�โดยสารด้้านหลัังคืือหััวใจสำำ�คััญในการพััฒนา Lexus LM เรามุ่่�งมั่่�น
ที่่�จะยกระดัับความสบายของห้้องโดยสารให้้ถึึงขีีดสุุดอย่่างที่่�ไม่่เคยมีีใครทำำ�มาก่่อน ให้้ทุุก
วิินาทีีในรถคัันนี้้เ� ป็็นช่่วงเวลาคุุณภาพที่่คุุ� ณสามารถผ่่อนคลายได้้อย่่างที่่ต้� อ้ งการ ตอบสนอง
รููปแบบชีีวิิตของผู้้�นำำ�ได้้อย่่างแท้้จริิง

Drawing on the rich heritage and skills of craftsmanship in Japan,
Lexus imbued the LM with qualities that are both cutting-edge and
time-honored, to enrich individual experiences and quality of life.
It embraces aesthetic values that embody the Japanese concept
of ‘omotenashi’, authentic hospitality that thoughtfully anticipates
individual needs and subtly provides them to engender an intuitive
feeling of wellbeing. It realizes these qualities by fusing Lexus
innovation, cutting-edge technology and Takumi craftsmanship in a
fresh expression of modern luxury that offers outstanding comfort,
sophisticated beauty, and exceptional functionality.

ห้้องโดยสารของ Lexus LM นั้้�นรัังสรรค์์ขึ้้�นจากปรััชญา ‘Omotenashi’ วััฒนธรรมการ
ต้้อนรัับแขกผู้้�ทรงเกีียรติิของชาวญี่่�ปุ่่�น ซึ่่�งแสดงออกถึึงความละเอีียดอ่่อนและความใส่่ใจ
ของเจ้้าบ้้านที่่�คาดการณ์์ถึึงความต้้องการของแขก แม้้แต่่สิ่่�งเล็็กน้้อยที่่�เจ้้าตััวอาจนึึกไม่่ถึึง
และเติิมเต็็มความต้้องการเหล่่านั้้�นโดยที่่�แขกไม่่จำำ�เป็็นต้้องเรีียกหา เพื่่อมอบประสบการณ์์ที่่�
น่่าประทัับใจสููงสุุดในการมาเยี่่�ยมเยืือน ซึ่่�ง Lexus LM ได้้หลอมรวมวััฒนธรรมดัังกล่่าว
เข้้ากัับนวััตกรรมความสะดวกสบายต่่างๆ และเทคโนโลยีีระดัับสููง อีีกทั้้�งมรดกแห่่งหััตถศิิลป์์
อัันเลอค่่าของญี่่�ปุ่่�นโดยช่่างศิิลป์์เอก ‘Takumi’ จนเกิิดเป็็นความลัักซ์์ชััวรีีที่่�ไม่่เหมืือนใคร ทั้้�ง
ล้ำำ��สมััยและสวยงามเหนืือกาลเวลา ครบถ้้วนทั้้�งความสบายประโยชน์์ใช้้สอยอัันสมบููรณ์์แบบ
และความงามที่่�แตกต่่าง

It is realized in a high quality space with a private feel, in which the
cabin becomes a personal space with the comfort of a luxury study
to revitalize the body and mind, optimizing precious time to restore
energy and inspire the spirit while on the move.
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เพีียงก้้าวเข้้ามาใน Lexus LM ความรู้้�สึึกสงบและเป็็นส่่วนตััวก็็พร้้อมโอบล้้อมท่่านราวกัับ
เปิิดประตููเข้้าสู่่�ห้้องทำำ�งานส่่วนตััวที่่�คุ้้�นเคย รถเอนกประสงค์์คัันนี้้�คืือที่่�ๆ ท่่านสามารถ
ผ่่อนคลายได้้อย่่างเต็็มที่่� เพื่่อชาร์์จพลัังให้้พร้้อมรัับภารกิิจอัันยิ่่�งใหญ่่ โดยปราศจาก
การรบกวนจากสายตาของผู้้�ใด

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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ตามรุ่่�นที่่�จำำ�หน่่ายในแต่่ละพื้้�นที่่� กรุุณาสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากผู้้�แทนจำำ�หน่่ายอย่่าง
เป็็นทางการใกล้้บ้้านท่่าน
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DESIGN
Lexus originality shapes a new era in luxury chauffeur
cars, inspiring a dynamic three-dimensional form
accentuated by Lexus signature design cues that exude
style, power and presence, with a luxurious cabin that
creates the ultimate space for traveling.

คำำ�ว่่า ‘รถเอนกประสงค์์พร้้อมคนขัับ’ ที่่�ทุุกคนเข้้าใจจะไม่่เหมืือนเดิิม
อีีกต่่อไป เลกซััสได้้ยกระดัับมาตรฐานการใช้้รถเอนกประสงค์์ด้้วย
เอกลัักษณ์์ที่่�ไม่่เหมืือนใคร ดีีไซน์์ภายนอกสะท้้อนถึึงพลัังอำำ�นาจ ตััวตน
อัันชััดแจ้้ง และรสนิิยมที่่�เหนืือระดัับ ดีีไซน์์ภายในหรููหราและปราณีีต
เหนืือมาตรฐาน...นี่่�อาจไม่่ใช่่รถ แต่่คืือห้้อง VIP ที่่�เคลื่่อนที่่�ได้้
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DESIGN

EXTERIOR

INTERIOR

The exterior design embodies ambitious dynamism,
expressing the confidence and motivation to aim
ever higher. The bold, wide and low stance and large
spindle grille exude a powerful presence with an aura
of prestige that stands out from its surroundings.

The exquisitely crafted interior provides a refined
welcome imbued with ‘omotenashi’ sensibility, fusing
traditional craftsmanship, innovative features and
discreetly integrated technology in an elegant, open
space with the inviting comfort of a private study.

เส้้นสายภายนอกบ่่งบอกทััศนคติิอย่่างผู้้�นำำ� มั่่�นใจ และเต็็มเปี่่�ยมด้้วยแรง
ผลัักดัันเพื่่�อก้้าวสู่่�จุุดที่่�สููงขึ้้�นอย่่างไม่่หยุุดยั้้�ง ฐานล้้อกว้้างดููหนัักแน่่น
กระจัังหน้้าขนาดใหญ่่ประกาศการมาถึึงของผู้้�ทรงพลัังอำำ�นาจ
ดููเหนืือชั้้�นและโดดเด่่น

ห้้องโดยสารภายในที่่�ผ่่านการประดิิษฐ์์อย่่างปราณีีตให้้บรรยากาศ
ของการต้้อนรัับที่่�อบอุ่่�น ตามปรััชญา Omotenashi ผสาน
ทั้้�งงานหััตถศิิลป์์เก่่าแก่่ของญี่่�ปุ่่�นเข้้ากัับนวััตกรรมที่่�ล้ำำ��สมััยและ
เทคโนโลยีีต่่างๆ ได้้อย่่างแนบเนีียนลงตััว ให้้ผลลััพธ์์เป็็นพื้้�นที่่�
โปร่่งโล่่งที่่�สง่่างามและยัังแสนสบาย

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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F E AT U R E S
The distinctive spirit of Lexus hospitality and attention
to detail informed the design and refining of key
features. They provide exceptional comfort, privacy, and
functionality to support a wide variety of activities from
business to relaxation, freeing the body and mind every
time you enter this personal space.

จิิตวิิญญาณแห่่งการต้้อนรัับอย่่างอบอุ่่�นของเลกซััสและการใส่่ใจ
รายละเอีียดถููกสะท้้อนผ่่านดีีไซน์์และฟัังก์์ชัันการใช้้งานที่่�จััดวางมาอย่่าง
รอบคอบ มอบทั้้ง� ความสบายที่่ดี� เี ลิิศ ความเป็็นส่่วนตััวขั้้น� สุุด และประโยชน์์
ใช้้สอยที่่�ตอบสนองได้้หลากหลายช่่วงเวลาของชีีวิิต ไม่่ว่่าจะเป็็นขณะ
ทำำ�งานหรืือพัักผ่่อน ช่่วยปลดปล่่อยความเครีียดจากทั้้�งร่่างกาย
และจิิตใจได้้ทุุกครั้้�งที่่�คุุณก้้าวเข้้าสู่่�พื้้�นที่่�ส่่วนตััวแห่่งนี้้�
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F E AT U R E S

Ceiling color illumination

The fresh approach of the LM 4-seater to the luxury chauffeur car with its
focus on rear seat comfort and privacy is realized in the refined features
of this elegantly serene space. From the innovative cushioning of the seats
to the Gin-Sui-Boku of the privacy partition, the attention to detail that
embodies ‘omotenashi’ hospitality left no stone unturned in the pursuit of
enhancing the quality and value of time spent in the LM.

มุุมมองใหม่่และแนวคิิดที่่�แตกต่่างทำำ�ให้้ Lexus LM เป็็นรถเอนกประสงค์์ลัักซ์์ชััวรีีที่่�ครบครัันทั้้�งความสบาย
และความเป็็นส่่วนตััว ทุุกประโยชน์์ใช้้สอยถููกจััดวางอย่่างบรรจง เบาะนั่่�งบุุด้้วยนวััตกรรมที่่�ไม่่เคยถููกนำำ�มา
ใช้้ในรถยนต์์มาก่่อน ผนัังกั้้น� ห้้องโดยสารตกแต่่งด้้วยศิิลปะ Gin Suiboku พร้้อมความรู้้สึ� กึ อบอุ่่น� จากปรััชญา
Omotenashi ที่่�แทรกซึึมอยู่่�ในทุุกรายละเอีียด เพื่่อให้้การอยู่่�ในรถคัันนี้้�คืือช่่วงเวลาคุุณภาพของท่่าน

The cabin lighting subtly recessed around the
moonroof in the ceiling can be illuminated in 16 colors
and four brightness levels, enabling occupants to
personalize the ambience of their private space to
support their needs and match their mood, from
working to a power nap, at the touch of a switch.

ระบบไฟส่่องสว่่างบนเพดาน
หลอดไฟห้้องโดยสารเรีียงตััวอยู่่�บนเพดานบริิเวณรอบมููนรููฟเลืือก
สีีได้้ถึึง 16 สีี และปรัับความสว่่างได้้ 4 ระดัับ เพีียงสััมผััสสวิิตช์์
ก็็เลืือกกำำ�หนดบรรยากาศได้้ตามต้้องการ ไม่่ว่่าในขณะทำำ�งาน
หรืือหลัับพัักผ่่อนเพื่่อเติิมพลััง ตามแต่่อารมณ์์ในแต่่ละช่่วง

Privacy partition

Infusing privacy with elegance, Lexus ‘omotenashi’ informed the design of the partition to
protect privacy without impacting on the open feeling of the cabin. The silver ink Gin-SuiBoku ornamentation was inspired by traditional ink wash painting, and realized by Takumi
craftsmanship. The glass for the top of the partition can be elevated and dimmed to provide
greater privacy when required, by selecting from three privacy modes: open, privacy and full
privacy.

ผนัังกั้้�นเพื่่อความเป็็นส่่วนตััว
สร้้างความเป็็นส่่วนตััวได้้ดีีเยี่่�ยมและยัังคงไว้้ซึ่่�งความรู้้�สึึกโอ่่โถงโล่่งสบาย ด้้วยผนัังกั้้�นระหว่่างผู้้�ขัับและห้้อง
โดยสารตอนหลััง ซึ่่�งติิดตั้้�งกระจกใสที่่�สามารถเลื่่อนเปิิดเพื่่อเชื่่อมต่่อกัับบริิเวณคนขัับ หรืือเลื่่อนปิิดเพื่่อกั้้�นเสีียง หรืือ
ปรัับกระจกให้้ทึึบแสงเพื่่อความเป็็นส่่วนตััวขั้้�นสุุดในยามที่่�ต้้องการ กรอบผนัังกั้้�นตกแต่่งด้้วยศิิลปะชั้้�นสููง Gin Suiboku
ที่่�ได้้รัับแรงบัันดาลใจจากศิิลปะการวาดภาพด้้วยหมึึกและพู่่�กััน รัังสรรค์์โดย Takumi หรืือช่่างฝีีมืือชั้้�นครููของเลกซััส

Refrigerator

Anticipating the desire for a cooling drink, the opportunity to relax and
even to celebrate, the 14-liter refrigerator in the center of the lower
partition keeps a selection of drinks chilled and close at hand.

ตู้้�แช่่เครื่่องดื่่ม
การพัักผ่่อนย่่อมไม่่สมบููรณ์์แบบหากปราศจากเครื่่องดื่่มแก้้วโปรด Lexus LM จึึงติิดตั้้�งตู้้�แช่่
เครื่่องดื่่มขนาด 14 ลิิตรที่่�บริิเวณด้้านล่่างของผนัังกั้้�น ให้้คุุณเลืือกเครื่่องดื่่มที่่�ถููกใจไว้้
สำำ�หรัับการผ่่อนคลายหรืือการเฉลิิมฉลองแบบส่่วนตััว
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Magazine rack

Partition trim lower storage spaces

Integrated into the front of the rear console, the tilt
door on the magazine rack can be easily opened
from the comfort of the rear seats to access and
store A4-size magazines, newspapers and folders.

Convenient storage integrated on both the left and
right sides of the lower partition makes it easy to store
and secure attaché cases and handbags, keeping
important items in sight and conveniently close.

ช่่องเก็็บหนัังสืือ
ซ่่อนตััวอยู่่�บริิเวณด้้านหน้้าของกล่่องคอนโซลกลางระหว่่าง
เบาะโดยสารตอนหลััง บานเปิิดทำำ�มุุมเอีียงเพื่่อให้้หยิิบนิิตยสาร
หนัังสืือพิิมพ์์ หรืือแฟ้้มเอกสาร ได้้อย่่างสะดวก

พื้้�นที่่�เก็็บของด้้านล่่างผนัังกั้้�น
เก็็บกระเป๋๋าเอกสาร กระเป๋๋าถืือ หรืือสมบััติิส่่วนตััวของคุุณให้้อยู่่�ใน
สายตาและใกล้้มืือ ด้้วยช่่องเก็็บของบริิเวณด้้านล่่างของผนัังกั้้�น
ทั้้�งด้้านซ้้ายและขวา

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.

หมายเหตุุ: ภาพรถยนต์์และรายละเอีียดที่่�ปรากฏในแคตตาล็็อกนี้้�อาจมีีความแตกต่่างกััน
ตามรุ่่�นที่่�จำำ�หน่่ายในแต่่ละพื้้�นที่่� กรุุณาสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากผู้้�แทนจำำ�หน่่ายอย่่าง
เป็็นทางการใกล้้บ้้านท่่าน
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Second row seats

The functionality of the rear seats epitomizes
the meticulous pursuit of comfort, supporting
a supremely relaxing environment regardless
of the temperature or the occupant’s physical
condition. The maximum recline angle was
carefully calculated to provide the optimum
angle for relaxation. Switches to recline the
seats are integrated into the side of the seats
to enable easy control of the seats when they
are fully reclined. The rear refresh seats feature
air bladders in the seat cushion and seatback
that inflate to apply pressure to the occupant’s
thighs, back and shoulders, controlled by seven
programs covering the full or particular areas
of the body.*

เบาะนั่่�งแถวสอง
ผลลััพธ์์ทั้้�งหมดของความตั้้�งใจแน่่วแน่่ที่่�จะสร้้าง Lexus LM ให้้
มีีความสบายระดัับสููงสุุดได้้ถููกถ่่ายทอดผ่่านเบาะนั่่�งคู่่�นี้้� ทุุกการใช้้
งานถููกคิิดค้้นเพื่่อให้้ผู้้�โดยสารรู้้�สึึกผ่่อนคลายสููงสุุด องศาการ
เอนของเบาะถููกคำำ�นวณอย่่างละเอีียด สวิิตช์์ควบคุุมถููกจััดวางให้้
เอื้้�อมถึึงได้้ง่่ายแม้้ขณะเอนเบาะลงสุุด มาพร้้อมระบบนวดทั้้�ง
บริิเวณต้้นขา หลััง และไหล่่ โดยสามารถเลืือกโปรแกรมนวดได้้
ถึึง 7 รููปแบบ*

Power ottoman

The power ottoman on the second row seats provides
generous support to the lower legs so the occupant can
relax in refined comfort. The ottoman control automatically
extends it fully when it is being raised, and retracts it to stow
it away.

เบาะรองน่่องปรัับไฟฟ้้า
เสริิมความสบายด้้วยการรองรัับขาท่่อนล่่างสำำ�หรัับผู้้�โดยสารเบาะคู่่�หลััง
เพื่่อความผ่่อนคลายที่่�มากขึ้้�นอีีกระดัับ โดยเบาะรองนั่่�งจะยกตััวขึ้้�นพร้้อม
เหยีียดออก และพัับเก็็บเข้้าที่่�โดยอััตโนมััติิ

Air conditioning system

The auto air conditioning system features triple-zone independent
temperature controls which enable the driver, front seat passenger and
rear seat passengers to independently control their climate zone.
Controls for the front zones are integrated in the heater control panel
and EMV display, and in a control panel in the ceiling and the rear
center console for the rear seat zone.

Ventilated Seats/seat heaters

In the 4-seater model, the second row Ventilated Seats use a
suction system to draw cabin air cooled by the air conditioning
system through the seat surface, effectively reducing heat and
moisture to provide a direct refreshing feel. In cold weather,
integrated seat heaters quickly warm the body. Ventilated Seats
and seat heaters are also available in the front and second row
captain’s seats in the 7-seater model.

Vanity mirrors

Vanity mirrors with LED lighting for rear seat passengers are
integrated into the ceiling. The angle of the mirrors can be adjusted to
enable passengers to check and adjust their clothes. In the front seats,
the mirrors are integrated into the sun visors.

เบาะระบายอากาศ / เบาะทำำ�ความอุ่่�น
Lexus LM รุ่่�น 4 ที่่�นั่่�งติิดตั้้�งระบบระบายอากาศไว้้ในเบาะนั่่�งตอนหลัังทั้้�ง 2 ตััว
โดยระบบจะดููดอากาศเย็็นจากระบบปรัับอากาศในห้้องโดยสารมาเป่่าผ่่านออกจาก
เบาะเพื่่อคลายความร้้อน ช่่วยให้้สบายตััวได้้รวดเร็็ว ส่่วนในสภาพอากาศเย็็นระบบ
ทำำ�ความอุ่่�นในเบาะจะช่่วยเพิ่่�มความอุ่่�นสบายให้้ผู้้�โดยสาร สำำ�หรัับ Lexus LM รุ่่�น 7
ที่่�นั่่�งระบบระบายอากาศในเบาะจะติิดตั้้�งไว้้ในเบาะนั่่�งแถว 2

กระจกแต่่งตััว
ติิดตั้้�งอยู่่�บริิเวณเพดานรถสำำ�หรัับผู้้�โดยสารตอนหลััง พร้้อมไฟ LED ในตััว กระจกสามารถ
ปรัับองศาได้้หลายระดัับเพื่่อให้้คุุณมองเห็็นได้้อย่่างชััดเจน ดููแลบุุคลิิกให้้สมบููรณ์์แบบได้้เสมอ
สำำ�หรัับเบาะนั่่�งแถวหน้้ากระจกแต่่งตััวจะติิดตั้้�งอยู่่�ในแผงบัังแดด
Rear personal lamps/reading lamps

The ambience of being in a private study is reinforced by the
individual lighting. Rear personal lamps provide illumination in
a variety of situations including ingress and egress at night,
using devices and checking items in the cabin. They are
supplemented by reading lamps which provide gentle,
directed illumination around the hands.

ไฟส่่วนตััวและไฟอ่่านหนัังสืือตอนหลััง
จำำ�ลองความรู้้�สึึกเป็็นส่่วนตััวราวกัับอยู่่�ในห้้องทำำ�งานของคุุณเองด้้วยไฟ
ส่่องสว่่างเฉพาะบุุคคลสำำ�หรัับเบาะนั่่�งคู่่�หลััง ช่่วยส่่องสว่่างทั้้�งขณะเข้้าหรืือ
ออกจากรถ ขณะดููหน้้าจออุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ หรืือหยิิบหาของในห้้อง
โดยสารพร้้อมไฟอ่่านหนัังสืือที่่ถ� นอมสายตา
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* For your safety, only use the recline function when the vehicle is stopped.
Please read the Owner’s Manual for details on adjusting the recline angle
while the vehicle is moving.

เพื่่อความปลอดภััยของท่่าน กรุุณาปรัับเอนเบาะในขณะรถหยุุดนิ่่�งอยู่่�กัับที่่�
และโปรดอ่่านรายละเอีียด การปรัับเอนเบาะขณะรถเคลื่่อนที่่�ได้้จากคู่่�มืือการใช้้รถ

ระบบปรัับอากาศอััตโนมััติิ
ปรัับแต่่งอุุณหภููมิิแยกอิิสระได้้ถึึง 3 โซน เลืือกระดัับความสบายได้้แบบส่่วนตััวสำำ�หรัับทั้้�งผู้้�ขัับ
ผู้้�โดยสารเบาะหน้้า และผู้้โ� ดยสารตอนหลััง แผงควบคุุมระบบปรัับอากาศตอนหน้้าติิดตั้้�งรวมกัับ
แผงควบคุุมฮีีทเตอร์์และหน้้าจอ EMV ส่่วนแผงควบคุุมระบบปรัับอากาศตอนหลัังมีีทั้้�งบริิเวณ
เพดานห้้องโดยสารตอนหน้้าและระหว่่างเบาะหลัังทั้้�ง 2 ที่่�นั่่�ง

Rear heater vents

Heater vents integrated in each side of the second
row seats complement vents in the ceiling and
lower partition to provide nuanced control of
individual comfort.

ฮีีทเตอร์์สำำ�หรัับที่่�นั่่�งตอนหลััง
เบาะนั่่ง� ตอนหลัังทั้้ง� 2 ตััวติิดตั้้�งช่่องปล่่อยลมอุ่่น� ไว้้บริิเวณด้้านข้้าง
ซึ่่�งจะทำำ�งานสััมพัันธ์์กัับช่่องปล่่อยลมทั้้�งบนเพดานและผนัังกั้้�น เพื่่อ
มอบความอุ่่�นสบายจากรอบทิิศทาง

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.

หมายเหตุุ: ภาพรถยนต์์และรายละเอีียดที่่�ปรากฏในแคตตาล็็อกนี้้�อาจมีีความแตกต่่างกััน
ตามรุ่่�นที่่�จำำ�หน่่ายในแต่่ละพื้้�นที่่� กรุุณาสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากผู้้�แทนจำำ�หน่่ายอย่่าง
เป็็นทางการใกล้้บ้้านท่่าน
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Rear seat controls

Befitting the ultimate private space, the rear seat entertainment system’s
advanced technology enhances your time spent in the LM, whether you
are relaxing or engaged in work. The large, high-resolution, 26-inch
screen in the privacy partition, advanced audio system, and a range of
input ports create a superb environment for enjoying your favorite music,
videos and more.

A multi-operation panel in the rear center console controls the seat position, refresh
function, air conditioning, and rear entertainment system in the rear private space.

ความสุุนทรีีย์์คืือหััวใจสำำ�คััญของพื้้�นที่่�ส่่วนตััวที่่�สมบููรณ์์แบบ Lexus LM จึึงติิดตั้้�งระบบความบัันเทิิง
ที่่�พรั่่�งพร้้อมด้้วยเทคโนโลยีีล้ำำ��สมััยในห้้องโดยสารตอนหลััง ทั้้�งหน้้าจอความละเอีียดสููงขนาด 26 นิ้้�ว
บริิเวณผนัังกั้้น� ระบบเครื่่องเสีียงชั้้น� สููง และช่่องเชื่่อมต่่อหลากหลายชนิิดที่่ใ� ห้้คุุณเพลิิดเพลิินกัับดนตรีี
ภาพยนตร์์ หรืือสื่่ออื่่นๆ ได้้ตามต้้องการ ไม่่ว่่าจะในขณะทำำ�งานหรืือช่่วงเวลาพัักผ่่อน

แผงควบคุุมที่่�เบาะนั่่�งตอนหลััง
ติิดตั้้�งอยู่่�ระหว่่างเบาะนั่่�งตอนหลััง เพื่่อการสั่่�งการทุุกฟัังก์์ชั่่�นที่่�ง่่ายดาย ทั้้�งการปรัับตำำ�แหน่่งเบาะ ระบบ
ระบายอากาศในเบาะ ระบบปรัับอากาศภายในรถ และระบบความบัันเทิิงในห้้องโดยสารตอนหลััง

Blu-ray player

A Blu-ray player built into the bottom
left side of the partition plays Blu-ray
Discs, DVDs and CDs.

เครื่่องเล่่น Blu-ray
ติิดตั้้�งอย่่างปราณีีตอยู่่�บริิเวณมุุมซ้้ายล่่าง
ของผนัังกั้้�น รอบรัับทั้้�งแผ่่น Blu-ray,
DVD และ CD

Side pocket

A convenient pocket in the side of the rear console accommodates small
items such as a remote control that can be easily accessed even when the
seats are reclined. It is lined with felt to help prevent scratching the items
stored in it.

Mark Levinson Premium Surround Sound System

The Mark Levinson Premium Surround Sound System features
19 speakers and QLS (Quantum Logic Surround) technology.
The partition enables a home theater-style speaker layout, with
side speakers at the same height as the ears, creating a dynamic,
full-bodied sound stage with exceptional audio clarity and definition.
The 7-seater model features a 17-speaker audio system.

ช่่องเก็็บของด้้านข้้าง
อยู่่�บริิเวณด้้านข้้างของกล่่องคอนโซลกลางระหว่่างเบาะนั่่�งตอนหลััง ในตำำ�แหน่่งที่่�เอื้้�อมหยิิบ
ของได้้ง่่ายแม้้ขณะเอนเบาะ เหมาะสำำ�หรัับเก็็บของชิ้้�นเล็็ก เช่่นรีีโมทคอนโทรลหรืืออุุปกรณ์์อื่่นๆ
ภายในบุุสัักหลาดเพื่่อป้้องกัันการขีีดข่่วน

Rear center console box

An HDMI port and two USB ports inside the rear console box enable
connection of various electronic devices, including PCs. A tray inside
the box provides handy storage for small items and for holding a
smartphone while it is connected to the USB port.

กล่่องคอนโซลกลางระหว่่างเบาะนั่่�งตอนหลััง
ภายในกล่่องประกอบด้้วยช่่องเชื่่อมต่่อ HDMI จำำ�นวน 1 ช่่องและช่่องเชื่่อมต่่อ USB อีีก
2 ช่่อง เพื่่อให้้คุุณเชื่่อมต่่อได้้ทั้้�งอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์ นอกจากนั้้�นใน
กล่่องยัังมีีถาดสำำ�หรัับเก็็บของชิ้้�นเล็็กหรืือเพื่่อวางโทรศััพท์์มืือถืือขณะเชื่่อมต่่อ USB

ระบบเครื่่องเสีียงระดัับพรีีเมีียมรอบทิิศทางจาก Mark Levinson พร้้อมลำำ�โพง 19 ตััว
และเทคโนโลยีี QLS (Quantum Logic Surround) ในห้้องโดยสารตอนหลัังที่่�ให้้มิิติิได้้
เหมืือนโฮมเธีียเตอร์์อย่่างแท้้จริิง ลำำ�โพงด้้านข้้างเรีียงตััวในระดัับเดีียวกัับการได้้ยิินของ
ผู้้�โดยสาร จึึงกระจายพลัังเสีียงได้้กระจ่่างใส คมชััดทุุกย่่านความถี่่� สำำ�หรัับรุุ่�น 7 ที่่�นั่่�ง
ระบบเครื่่องเสีียงจะมาพร้้อมลำำ�โพง 17 ตััว
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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.

หมายเหตุุ: ภาพรถยนต์์และรายละเอีียดที่่�ปรากฏในแคตตาล็็อกนี้้�อาจมีีความแตกต่่างกััน
ตามรุ่่�นที่่�จำำ�หน่่ายในแต่่ละพื้้�นที่่� กรุุณาสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากผู้้�แทนจำำ�หน่่ายอย่่าง
เป็็นทางการใกล้้บ้้านท่่าน
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Moonroofs

The front moonroof and rear moonroof with jam
protection system contribute to the bright open feeling
in the cabin. The front moonroof tilts up and down
manually and the rear moonroof slides open at the
touch of a switch. Integrated shades ensure good
illumination while providing thermal insulation.

Power sliding doors

Controls for the power sliding doors integrated in the overhead console enable the driver
to open and close the sliding doors and back door, providing a warm welcome as important
passengers approach. In the same way, when carrying the Electronic Key, the LM welcomes
you by unlocking and opening the power sliding door on the side you are approaching with
one touch of the key or the door handle, and closing the door with another touch. A jam
protection system helps prevent obstacles getting pinched in the doors.

หลัังคามููนรููฟ
มููนรููฟทั้้�ง 2 บานช่่วยเปิิดรัับแสงและเพิ่่�มความโปร่่งโล่่งให้้ห้้องโดยสาร
มููนรููฟบานหน้้าเปิิดและปิิดด้้วยระบบกลไก ส่่วนบานหลัังควบคุุมด้้วยสวิิทช์์
มููนรููฟทั้้�งสองบานมาพร้้อมม่่านบัังแดดในตััวเพื่่อกรองแสงให้้พอดีีและ
กัันความร้้อน พร้้อมระบบป้้องกัันการหนีีบเพื่่อความปลอดภััย

ประตููด้้านข้้างแบบสไลด์์ไฟฟ้้า
ผู้้�ขัับสามารถสั่่�งเปิิดหรืือปิิดประตููเลื่่อนได้้จากแผงควบคุุมบนเพดาน เพื่่อต้้อนรัับเมื่่อผู้้�โดยสารมาถึึงรถ หรืือ
หากผู้้�ขัับพกกุุญแจไฟฟ้้าไว้้กัับตััวก็็สามารถเปิิดหรืือปิิดประตููฝั่่�งที่่�ใกล้้ตััวได้้เพีียงแตะที่่�กุุญแจหรืือมืือจัับประตูู
ประตููจะเลื่่อนปิิดเมื่่อแตะซ้ำำ�� พร้้อมดููแลความปลอดภััยขณะเปิิดหรืือปิิดประตููด้้วยระบบป้้องกัันประตููหนีีบ
(jam protection)

Acoustic glass

Acoustic glass in the front door
and sliding door windows
contributes to the exceptional
quietness and a feeling of privacy
in the cabin.

กระจกแบบ Acoustic
เพิ่่�มความเงีียบสงบด้้วยกระจก Acoustic
เก็็บเสีียง ทั้้�งกระจกหน้้ารถและกระจกหน้้าต่่าง
ของประตููบานเลื่่อนทั้้�ง 2 ฝั่่�ง ยกระดัับความ
เป็็นส่่วนตััวสููงสุุด

Assist grips

The assist grips are ideally placed to assist poised
and flowing ingress and egress from the cabin. The
grip space, angle, and curvature of the handles were
fine-tuned to enhance grip comfort, with a soft
padding layer under the upholstery providing a soft
and refined feel.

ที่่�จัับขณะขึ้้�นหรืือลงรถ
วิิศวกรได้้คำำ�นวณหาตำำ�แหน่่งการติิดตั้้�งที่่�จัับที่่�เหมาะสมที่่�สุุด ที่่�จะช่่วย
ให้้คุุณเข้้าออกจากรถได้้อย่่างสะดวกและสง่่างาม ทุุกรายละเอีียดไม่่ว่่า
จะเป็็นความกว้้างของห่่วง องศาการจัับ ความโค้้งของที่่�จัับและวััสดุุ
บุุนุ่่�มด้้านในห่่วงจัับ ล้้วนถููกปรัับแต่่งอย่่างละเอีียดเพื่่อให้้ความสะดวก
สบายสููงสุุด

Walk-in switches

On the 7-seater model, a touch of a switch integrated in the side and seatback
of the second row seats stows the ottoman, folds the seatback forward, and
slides the seat forward for easy ingress and egress to the third row seats.

แผงควบคุุมเพื่่อการเข้้าสู่่�รถ วอล์์ค-อิิน สวิิตช์์
สำำ�หรัับ Lexus LM รุ่่�น 7 ที่่�นั่่�ง จะมีีสวิิตช์์ควบคุุมติิดตั้้�งอยู่่�บริิเวณด้้านข้้างของพนัักพิิงเบาะนั่่�ง
แถวสอง เพื่่อควบคุุมการพัับเก็็บเบาะรองนั่่�ง พัับพนัักพิิงมาด้้านหน้้า และเลื่่อนเบาะมาด้้านหน้้าเพื่่อ
ให้้ผู้้�โดยสารเดิินเข้้าสู่่�ที่่�นั่่�งแถว 3

Side steps

The focus on hospitality and attention to detail contributed to the thoughtful
design of the wide, low-set side step with integrated Lexus logo, which
together with the assist grip and wide-opening door contributes to easy
and graceful ingress and egress into the main cabin.

บัันไดข้้าง
แสดงความใส่่ใจในการต้้อนรัับผู้้�โดยสารตั้้�งแต่่ก้้าวแรกที่่�เข้้าสู่่�รถ ด้้วยบัันไดข้้างที่่�ผ่่านการออกแบบ
อย่่างรอบคอบและปราณีีต ทั้้�งความกว้้างที่่�พอดีีและระดัับความสููงที่่�เหมาะสมพร้้อมบ่่งบอกความ
เป็็นเลกซััสด้้วยโลโก้้ที่่�ประดัับอยู่่�อย่่างลงตััว ทั้้�งบัันไดข้้าง ห่่วงจัับ และบานประตููที่่�เปิิดได้้กว้้างจะ
ช่่วยให้้ท่่านเข้้าและออกจากรถได้้อย่่างสง่่างามในทุุกโอกาส
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Window sunshades

Manual sunshades on the sliding door and rear quarter
windows provide simple control for blocking out direct
sunshine, enhancing comfort and privacy in the rear
seats.

ม่่านบัังแดดหน้้าต่่าง
หน้้าต่่างประตููบานเลื่่อนและหน้้าต่่างบานเล็็กที่่�ด้้านหลัังทั้้�งสองฝั่่�งมา
พร้้อมม่่านบัังแดดที่่�สามารถดึึงขึ้้�นเพื่่อช่่วยกรองแสงแดดและเพิ่่�ม
ความเป็็นส่่วนตััวได้้อีีกระดัับ

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.

หมายเหตุุ: ภาพรถยนต์์และรายละเอีียดที่่�ปรากฏในแคตตาล็็อกนี้้�อาจมีีความแตกต่่างกััน
ตามรุ่่�นที่่�จำำ�หน่่ายในแต่่ละพื้้�นที่่� กรุุณาสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากผู้้�แทนจำำ�หน่่ายอย่่าง
เป็็นทางการใกล้้บ้้านท่่าน
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Power back door

When carrying the Electronic Key you can open and
close the back door automatically at the touch of a
switch. An additional switch is located in the overhead
console, and a closing switch is integrated into the
back door. The door features a jam protection system.

ฝาท้้ายไฟฟ้้า
เปิิดและปิิดฝาท้้ายได้้โดยอััตโนมััติิ เพีียงพกกุุญแจไฟฟ้้าไว้้กัับตััวและ
แตะสวิิตช์ที่์ ด้้�่ านนอกตััวรถเพื่่อเปิิด แล้้วแตะสวิิตช์ที่์ สั�่ นั ฝาท้้ายเพื่่อปิิด
หรืือเลืือกเปิิดและปิิดฝาท้้ายจากในรถด้้วยแผงควบคุุมบนเพดาน
ตอนหน้้า ประตููฝาท้้ายมีีระบบป้้องกัันการหนีีบเพื่่อความปลอดภััย

3-eye LED headlamps

The bold 3-eye LED headlamps project a powerful presence. They
integrate high and low beams projector units, distinctive Lexus L-shaped
DRL (Daytime Running Lights) and triple-layered turn signal lamps that
illuminate sequentially, expressing a bold face to the world. In addition,
LED cornering lamps help contribute to confident driving when turning
left or right at night by distributing more light in the direction of forward
travel and to the sides.

ไฟหน้้า LED แบบ 3-eye
ดีีไซน์์คมเข้้ม ดููน่่าเกรงขาม ตััดขอบล่่างด้้วยไฟ Daytime Running Lights ทรงตััว L
อัันเป็็นเอกลัักษณ์์ของเลกซััส นอกจากนั้้�นไฟหน้้า LED ยัังหัันลำำ�แสงตามการหมุุนพวงมาลััยเพื่่อ
ส่่องสว่่างครอบคลุุมบริิเวณที่่จ� ะเลี้้ย� วรวมทั้้�งพื้้�นที่่โ� ดยรอบ เสริิมความมั่่�นใจยามเข้้าโค้้งตอนกลางคืืน
พร้้อมไฟเลี้้�ยวสามชั้้�นที่่�ส่่องสว่่างไล่่จากด้้านในสู่่�ด้้านนอกตามทิิศทางการเลี้้�ยว

Luggage space

Complementing the spacious cabin, the ample luggage space can
accommodate a range of luggage to meet the occupants’ changing
needs, including golf bags and suitcases. Large underfloor storage
spaces enable the securing of valuables out of sight.

พื้้�นที่่�เก็็บสััมภาระ
พร้้อมตอบสนองทุุกความต้้องการของท่่านด้้วยพื้้�นที่่�เก็็บสััมภาระที่่�กว้้างใหญ่่
สมดุุลกัับความโอ่่โถงของห้้องโดยสาร รองรัับสััมภาระได้้ทุุกโอกาส ไม่่ว่่า
จะเป็็นถุุงกอล์์ฟ กระเป๋๋าเดิินทาง หรืือกระเป๋๋าเอกสาร และยัังมีีช่่องลัับพิิเศษ
ซ่่อนอยู่่ใ� ต้้พื้้น� ห้้องเก็็บสััมภาระ เพื่่อจััดเก็็บสิ่่ง� ของมีีค่่าให้้พ้้นสายตาคนภายนอก

LED rear combination lamps

Iconic L-signature shaped rear combination lamps reinforce
the LM’s strong and sophisticated presence, and are instantly
recognizable as a Lexus. The left and right lamps are connected
by a single continuous line of LED lights across the rear,
accentuating the wide stance. The rear turn signal lamps
illuminate sequentially from the inner side to the outside to
emphasize the turning direction.

ไฟท้้าย LED
แตกต่่างตั้้�งแต่่แรกเห็็น ด้้วยไฟท้้ายทรงตััว L ที่่�แสดงอััตลัักษณ์์ของ Lexus LM
อย่่างชััดเจนในทุุกมุุมมอง หรููหราและท้้าทายสายตา นอกจากนั้้�นไฟท้้ายฝั่่�งซ้้าย
และขวาเชื่่อมต่่อกัันด้้วยเส้้นแสง LED ทอดตััวยาวตลอดฝาท้้าย ให้้ตััวรถดููกว้้างใหญ่่
มั่่น� คง พร้้อมไฟเลี้้�ยวที่่ส่่� องสว่่างไล่่จากด้้านในสู่่�ด้้านนอก บ่่งบอกทิิศทางการเลี้้�ยว
ได้้อย่่างชััดเจนและปลอดภััย

Rear bumper

An integral element of the strong rear presence, the
horizontal lines of the rear bumper are reinforced by
chrome ornamentation on the bottom, contributing a
luxury touch and highlighting the wide stance and low
center of gravity.

กัันชนท้้าย
องค์์ประกอบหลัักที่่ขั� บั บุุคลิิกของ Lexus LM ให้้ยิ่่�งโดดเด่่น เส้้นโครเมีียม
เงางามที่่ท� อดตััวยาวตลอดแนวด้้านล่่าง ดููหรููหรา ปราณีีต และไม่่ฉููดฉาด
เสริิมให้้ฐานรถยิ่่�งดููกว้้างและมั่่�นคงด้้วยศููนย์์ถ่่วงที่่�ต่ำำ��
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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.

หมายเหตุุ: ภาพรถยนต์์และรายละเอีียดที่่�ปรากฏในแคตตาล็็อกนี้้�อาจมีีความแตกต่่างกััน
ตามรุ่่�นที่่�จำำ�หน่่ายในแต่่ละพื้้�นที่่� กรุุณาสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากผู้้�แทนจำำ�หน่่ายอย่่าง
เป็็นทางการใกล้้บ้้านท่่าน
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Overhead console

Providing the refined hospitality of a chauffeur driven car,
the overhead console in the ceiling above the front seats
includes finger-touch controls of the sliding and back
doors, and rear moonroof. In addition, it integrates storage
for small items, map and down lights, with each switch
incorporating a subtly illuminated icon for easy recognition
and operation, day and night.

แผงควบคุุมเหนืือศรีีษะ
อำำ�นวยความสะดวกให้้ผู้้�ขัับสามารถปรนนิิบััติิผู้้�โดยสารได้้อย่่างดีีเยี่่�ยม ด้้วย
แผงควบคุุมบนเพดานที่่�มาพร้้อมปุ่่�มควบคุุมแบบสััมผััส สำำ�หรัับควบคุุมการ
เปิิดและปิิดประตูู รวมทั้้�งมููนรููฟบริิเวณห้้องโดยสารตอนหลััง พร้้อมช่่องเก็็บ
ของชิ้้�นเล็็กต่่างๆ ไฟอ่่านแผนที่่� และไฟดาวน์์ไลท์์ สวิิตช์์ควบคุุมมีีสััญลัักษณ์์
ที่่�เรืืองแสงแบบนวลตา ช่่วยให้้สัังเกตุุเห็็นได้้ง่่ายทั้้�งกลางวัันและกลางคืืน

Position memory switches

Enhancing hospitality and comfort, 2 position patterns
for the second row seats can be saved in memory, and
set with one touch of the selected switch. In addition, 3
positions for the driver’s seat and door mirror angles
can be saved in memory.

สวิิตช์์ควบคุุมการบัันทึึกตำำ�แหน่่ง
สะดวกสบายเต็็มขั้้�น ด้้วยเบาะนั่่�งตอนหลัังที่่�สามารถบัันทึึกรููปแบบการ
นั่่ง� ได้้ง่่ายดายด้้วยการแตะสวิิตช์์เพีียงครั้้�งเดีียว โดยเลืือกบัันทึึกได้้สอง
รููปแบบ สำำ�หรัับคู่่�นั่่�งแถวสอง และสำำ�หรัับเบาะนั่่ง� ผู้้ขั� บั บัันทึึกได้้ 3 รููปแบบ
โดยแต่่ละรููปแบบระบบจะบัันทึึกตำำ�แหน่่งของกระจกมองข้้างไว้้ด้้วย

Meters

Multimedia coordination function

The design of the Optitron meters fuses the simple functionality of 4-dial analog
meters with an advanced digital display to provide excellent visibility of key information.
The large analog speedometer and tachometer have three-dimensional meter faces
for excellent visibility.

The LM’s seamless integration of advanced technologies supports the coordinated
display of information from the multimedia systems on the 12.3-inch EMV (Electro
Multi-Vision) display in the center of the instrument panel and the 4.2-inch color
TFT (Thin Film Transistor) multi-information display in the meter cluster.

Wireless charger

หน้้าปััด / มาตรวััด
มาตรวััด Optitron meter ผสมผสานดีีไซน์์เรีียบง่่ายแบบอะนาล็็อกทั้้�ง 4 วงเข้้ากัับหน้้าจอดิิจิิตอลที่่�ชาญฉลาด
เพื่่อแสดงข้้อมููลสำำ�คััญต่่างๆ ให้้ผู้้�ขัับอ่่านได้้อย่่างชััดเจน พร้้อมมาตรวััดความเร็็วและรอบเครื่่องยนต์์แบบ
อะนาล็็อก 3 มิิติิ ที่่�มองเห็็นได้้ง่่าย

การแสดงผลร่่วมของจอต่่างๆ
ผสานการทำำ�งานของจอ EMV ขนาด 12.3 นิ้้�วที่่�กลางคอนโซลหน้้ารถเข้้ากัับจอ Multi-information
แบบ TFT ขนาด 4.2 นิ้้�ว ที่่�กลางหน้้าปััทม์์ให้้แสดงข้้อมููลร่่วมกัันได้้อย่่างไร้้ที่่�ติิ ด้้วยเทคโนโลยีีที่่�ล้ำำ��สมััย

This thoughtful charging tray in the center console
box enables wireless charging of batteries in many
Qi-compatible smartphones and electronic devices
simply by placing them on the charger tray.

Multi-information display

Apple CarPlay

The 4.2-inch color TFT multi-information display
integrated in the Optitron meter provides a range
of information in an easy-to-read color display,
including operation status, cabin illumination,
navigation, climate and audio system information.
A 4-way switch in the steering wheel enables
fingertip control of the information displayed.

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

แท่่นชาร์์จมืือถืือแบบไร้้สาย
ตอบสนองการชาร์์จแบบไร้้สาย (Qi) ด้้วยการจััดวางตำำ�แหน่่งถาดชาร์์จ
ที่่�คิิดมาอย่่างรอบคอบ ให้้อยู่่�ในกล่่องคอนโซลกลางที่่�มองเห็็นหน้้าจอ
ได้้ง่่ายและอยู่่�ใกล้้มืือ

หน้้าจอ multi-information
หน้้าจอแบบ TFT ขนาด 4.2 นิ้้�วติิดตั้้�งอยู่่�ร่่วมกัับมาตรวััด
Optitron meter แสดงผลทั้้�งสถานะการทำำ�งานของรถ
ระบบความสว่่างในห้้องโดยสาร ระบบนำำ�ทาง สภาพอากาศ
และระบบเครื่่องเสีียง ด้้วยกราฟฟิิคสีีที่่�มีีรููปแบบชััดเจนและ
อ่่านง่่าย เลืือกอ่่านค่่าต่่างๆ ได้้ด้้วยสวิิตช์์ควบคุุมแบบ 4
ทิิศทางที่่�พวงมาลััย
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Remote Touch Interface

ระบบปฎิิบััติิการ Apple CarPlay
คุุณสามารถควบคุุมไอโฟนของคุุณผ่่านหน้้าจอของ Lexus LM เพีียงเชื่่อมต่่อไอโฟนของคุุณ
เข้้ากัับระบบคุุณก็็จะสามารถสั่่�งการ ระบบนำำ�ทาง โทรออกหรืือรัับสายรวมทั้้�งส่่งและรัับข้้อความ
ผ่่าน Siri® ได้้อย่่างง่่ายดาย

An interface designed for simple, smartphone-style operation lets users
interact intuitively with the navigation and audio systems on the EMV
display. Integrated into the center console, it provides easy control of the
systems without disturbing the driving posture and line of sight.

รีีโมทควบคุุมแบบสััมผััส
อุุปกรณ์์สั่่�งการที่่�เลกซััสคิิดค้้นเพื่่อตอบสนองวิิถีีชีีวิิตแห่่งการใช้้สมาร์์ทโฟน ให้้คุุณควบคุุม
ระบบนำำ�ทางและระบบเครื่่องเสีียงในหน้้าจอ EMV ได้้อย่่างเป็็นธรรมชาติิ โดยเลืือกวาง
Remote Touch Interface ไว้้ที่่�คอนโซลกลางของเบาะนั่่�งคู่่�หน้้า ในตำำ�แหน่่งที่่�ผู้้�ขัับสามารถ
ใช้้งานได้้ง่่ายดายและปลอดภััย ไม่่รบกวนการขัับขี่่�และไม่่ต้้องละสายตาจากถนน
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.

หมายเหตุุ: ภาพรถยนต์์และรายละเอีียดที่่�ปรากฏในแคตตาล็็อกนี้้�อาจมีีความแตกต่่างกััน
ตามรุ่่�นที่่�จำำ�หน่่ายในแต่่ละพื้้�นที่่� กรุุณาสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากผู้้�แทนจำำ�หน่่ายอย่่าง
เป็็นทางการใกล้้บ้้านท่่าน
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F E AT U R E S

The LM 7-seater expands capacity and versatility to accommodate the
changing needs of a modern lifestyle. Whether you require seating for
extra passengers in the comfortable third row seats or expanded
luggage capacity, a diverse range of seating and cargo arrangements
can be configured in moments, to enjoy the refined Lexus hospitality.

Lexus LM รุ่่�น 7 ที่่�นั่่�งออกแบบมาเพื่่อรองรัับความต้้องการที่่�หลากหลาย ทั้้�งการรองรัับผู้้�โดยสารจำำ�นวน
ที่่�มากขึ้้�นและประโยชน์์ใช้้สอยที่่�ปรัับได้้หลายรููปแบบ ด้้วยเบาะนั่่�งแถวสามที่่�สะดวกสบาย และยัังสามารถพัับขึ้้�นเพื่่อ
เพิ่่�มพื้้�นที่่�เก็็บสััมภาระ ทุุกการปรัับเบาะสามารถทำำ�ได้้ง่่ายดายในเวลาอัันสั้้�น ตามแบบฉบัับการอำำ�นวยความสะดวก
ของเลกซััส

Rear seat entertainment system

Rear armrests

The high-quality entertainment system features a 13.3-inch, high
definition, IPS (In-Plane Switching)-LCD display mounted in the
ceiling. It features vivid colors and excellent viewing angles, and
convenient power open/close and tilt adjustments using a remote
control. A fixed system links the front and rear seat zones to share
the same content. An HDMI port offers flexible connectivity of
external devices.

Enhancing the comfort and functionality of the second row captain’s seats,
the inner armrests incorporate a stowable table that slides out, forward
and backward to suit individual needs. The armrests also integrate a file
holder with a spacer to secure items stored in it, switches for controlling
individual comfort in each seat including the reading lamp, ottoman, and
seat recline, as well as a cupholder and storage for small items.

ระบบความบัันเทิิงที่่�เบาะหลััง
มอบความบัันเทิิงคุุณภาพสููงด้้วยหน้้าจอ LCD ความละเอีียดสููงแบบ IPS (In-Plane
Switching) ขนาด 13.3 นิ้้�วที่่�ติิดตั้้�งอยู่่�บริิเวณเพดานรถ ให้้ภาพสีีสัันสวยงามและ
ปรัับองศาการมองได้้สะดวกสบาย ควบคุุมการเปิิด การพัับเก็็บ และการปรัับองศา
ด้้วยระบบไฟฟ้้าผ่่านรีีโมทคอนโทรล พร้้อมช่่องเชื่่อมต่่อ HDMI ที่่�สะดวกสบาย โดย
ระบบความบัันเทิิงของผู้้โ� ดยสารตอนหน้้าและตอนหลัังจะแสดงผลจากสื่่อเดีียวกัันเสมอ

ที่่�วางแขนเบาะหลััง
เพิ่่�มความสะดวกสบายและประโยชน์์ใช้้สอยให้้เบาะนั่่�งแถวสอง ด้้วยโต๊๊ะที่่�ติิดตั้้�งอยู่่�ในที่่�วางแขน
ของเบาะแต่่ละตััว สามารถกางออก พัับเก็็บ และเลื่่อนออกหรืือเข้้าหาตััวได้้ พร้้อมช่่องเก็็บ
แฟ้้มเอกสารที่่�ช่่วยรัักษาให้้เอกสารอยู่่�กัับที่่�ขณะรถเคลื่่อนตััว เบาะนั่่�งทั้้�งสองฝั่่�งมีีที่่�วางแก้้ว
ช่่องเก็็บของชิ้้�นเล็็ก และสวิิตช์์ควบคุุมแยกอิิสระจากกััน สำำ�หรัับควบคุุมการเปิิดหรืือปิิดไฟ
อ่่านหนัังสืือพัับเก็็บเบาะรองนั่่�ง หรืือปรัับเอนเบาะ

Center console box

For the comfort and convenience of passengers in the
second row captain’s seats, the rear of the center console
box includes a storage box for small items, a larger
storage space for two drink bottles, as well as an HDMI
port and power outlet to support the charging and use
of electronic devices.

กล่่องคอนโซลกลาง
ด้้านหลัังของกล่่องคอนโซลกลางของเบาะแถวหน้้าติิดตั้้�งช่่องเก็็บ
ของชิ้้�นเล็็ก ช่่องเก็็บของขนาดใหญ่่ที่่�บรรจุุเครื่่องดื่่มได้้ถึึง 2 ขวด
ช่่องเชื่่อมต่่อ HDMI และช่่องจ่่ายไฟเพื่่อชาร์์จอุุปกรณ์์ต่่างๆ เพื่่อ
ความสะดวกสบายสููงสุุดสำำ�หรัับผู้้�โดยสารแถวสอง

Power ottoman

Enhancing passenger comfort and relaxation, the front
passenger’s seat and second row captain’s seats feature
integrated power ottomans which are automatically
raised and extended into position, or stowed away, at
the touch of a switch.

Seat arrangement

The highly versatile seating quickly adjusts and reconfigures for business
use, commutes, or trips with family and friends. The second row captain’s
seats with integrated ottoman recline for a super luxurious relax with feet
up, and slide forwards to provide more legroom in the third row seats, or
luggage space as required. The third row seats feature a split seatback
design and a power space-up function, to automatically fold up/unfold
one or both sides to the side walls to accommodate different luggage
combinations. All seats can be laid fully flat.
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เบาะนั่่�งรููปแบบต่่างๆ
เลืือกใช้้ Lexus LM ของคุุณได้้ในหลากหลายโอกาส ปรัับเปลี่่�ยนได้้ง่่ายดาย ไม่่ว่่าจะเพื่่อธุุรกิิจ
การเดิินทางประจำำ�วััน หรืือท่่องเที่่�ยวกัับเพื่่อนและครอบครััว เบาะนั่่�งแถวสองมาพร้้อมเบาะรอง
น่่อง และยัังปรัับเอนได้้เต็็มที่่� โดยเบาะจะเลื่่อนตััวมาด้้านหน้้าในขณะเอนนอนลง เพื่่อเพิ่่�มพื้้�นที่่�ให้้
ผู้้�โดยสารแถวสาม หรืือรัักษาพื้้�นที่่�เก็็บสััมภาระไว้้ให้้เท่่าเดิิม เบาะนั่่�งแถวสามมีีพนัักพิิิ�งแยกจากกััน
เพื่่อให้้พัับเก็็บได้้ โดยทั้้�งการพัับเก็็บและกางออกควบคุุมด้้วยระบบไฟฟ้้าอััตโนมััติิ และทุุกเบาะในรถ
สามารถปรัับเอนนอนราบได้้เช่่นเดีียวกััน

เบาะรองน่่องปรัับไฟฟ้้า
ยกระดัับความสบายให้้ผู้้�โดยสารเบาะหน้้าและเบาะนั่่�งแถวสองด้้วย
เบาะรองน่่องปรัับไฟฟ้้าในตััว ซึ่่�งจะยกตััวขึ้้�นโดยอััตโนมััติิ และพัับ
เก็็บได้้ง่่ายด้้วยการแตะสวิิตช์์เพีียงครั้้�งเดีียว

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.

หมายเหตุุ: ภาพรถยนต์์และรายละเอีียดที่่�ปรากฏในแคตตาล็็อกนี้้�อาจมีีความแตกต่่างกััน
ตามรุ่่�นที่่�จำำ�หน่่ายในแต่่ละพื้้�นที่่� กรุุณาสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากผู้้�แทนจำำ�หน่่ายอย่่าง
เป็็นทางการใกล้้บ้้านท่่าน
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SAFETY
The LM’s exceptional hospitality and ability
to offer a deeply relaxing space are based on
creating an environment that provides peaceof-mind. It is realized through a comprehensive
approach to safety with the adoption of advanced
active safety systems to help assist safe driving,
and passive measures to provide protection.

ความรู้้�สึึกสุุขสงบจากภายในและความรู้้�สึึกผ่่อนคลายสููงสุุด
ขณะเดิินทางย่่อมก่่อเกิิดจากความมั่่�นใจและวางใจในพาหนะที่่�
เลืือก ทีีมวิิศวกรของ Lexus LM จึึงศึึกษาและทำำ�ความเข้้าใจ
อย่่างลึึกซึ้้ง� ถึึงความปลอดภััยทุุกด้้าน ที่ท่�่ า่ นเจ้้าของรถคำำ�นึงึ ถึึง
และคััดเลืือกเทคโนโลยีีชั้้�นสููงที่่�ล้ำำ��หน้้ามาใช้้ในรถ เพื่่อให้้ขัับขี่่�
ได้้อย่่างปลอดภััยและปกป้้องผู้้�โดยสารทุุกท่่านได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ...และให้้ท่่านสััมผััสได้้ถึึงความอุ่่�นใจราวกัับได้้
รัับการปกป้้องดููแลอย่่างดีีเยี่่�ยมตลอดเวลาที่่�อยู่่�ในรถคัันนี้้�
INTELLIGENCE
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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.

หมายเหตุุ: ภาพรถยนต์์และรายละเอีียดที่่�ปรากฏในแคตตาล็็อกนี้้�อาจมีีความแตกต่่างกััน
ตามรุ่่�นที่่�จำำ�หน่่ายในแต่่ละพื้้�นที่่� กรุุณาสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากผู้้�แทนจำำ�หน่่ายอย่่าง
เป็็นทางการใกล้้บ้้านท่่าน
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SAFETY

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.

ช่่วยระมััดระวัังรถยนต์์หรืือจัักรยานยนต์์ที่่�สัังเกตเห็็นได้้ไม่่ชััดเจน
ในกระจกมองข้้าง ด้้วยการทำำ�งานของเรดาร์์ความละเอีียดคลื่่น
ระดัับ quasi millimeter ที่่�ติิดตั้้�งอยู่่�ในกัันชนท้้ายซึ่่�งจะคอยตรวจ
หายานพาหนะในเลนข้้างๆ และทัันทีีที่่�ตรวจพบว่่ามีียานพาหนะ
เคลื่่อนเข้้าสู่่มุุมอั
� บั สายตาก็็จะส่่งสััญญาณไฟ LED เตืือนบนกระจก
มองข้้างด้้านนั้้�นๆ

LTA (Lane Tracing Assist)

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

PKSB (Parking Support Brake)

เมื่่อเปิิดใช้้งาน ระบบจะช่่วยรัักษารถให้้อยู่่�ในเลนเพื่่อความปลอดภััย โดยหากรถเริ่่�มเฉออกจากเลน
หรืือแนวถนน ระบบจะส่่งสััญญาณเตืือนผู้้�ขัับและช่่วยหน่่วงพวงมาลััยเพื่่อรัักษาแนวการวิ่่�งของรถ
และหากขัับขี่่�บนทางหลวงโดยเปิิดใช้้ระบบ Dynamic Radar Cruise Control และใช้้ความเร็็วจนถึึง
ระดัับที่่�ตั้้�งค่่าไว้้ ระบบ LTA จะช่่วยควบคุุมพวงมาลััยเพื่่อรัักษารถให้้วิ่่�งอยู่่�ในเลนอีีกด้้วย

PKSB detects stationary objects such as walls in the
direction of travel, as well as vehicles approaching
from behind while reversing*2, 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.

Dynamic Radar Cruise Control

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

เพิ่่�มความสะดวกและปลอดภััยขณะถอยออกจากที่่�จอดด้้วยระบบ
ช่่วยเบรก PKSB ซึ่่�งจะตรวจหาวััตถุุบริิเวณท้้ายรถ ทั้้�งวััตถุุนิ่่�ง
เช่่นกำำ�แพง และวััตถุุเคลื่่อนไหวเช่่นรถยนต์์ที่่�กำำ�ลัังเคลื่่อนเข้้ามา
ใกล้้*2 และจะส่่งสััญญาณเตืือนผู้้�ขัับบนหน้้าจอพร้้อมเสีียงเตืือน
และหากประเมิินว่่าอาจเกิิดการชน ระบบจะควบคุุมกำำ�ลัังขัับและ
แรงเบรกโดยอััตโนมััติิตามที่่�จำำ�เป็็น เพื่่อหลีีกเลี่่�ยงการชนหรืือ
ลดความรุุนแรงจากการปะทะ

นอกจากจะรัักษาความเร็็วในการวิ่่�งให้้คงที่่�ดัังเช่่น Cruise Control ทั่่�วไปแล้้ว ระบบ Dynamic
Radar Cruise Control ยัังคอยตรวจหารถยนต์์ที่่�ขัับขี่่�อยู่่�ด้้านหน้้าและปรัับความเร็็วเพื่่อรัักษา
ระยะห่่างที่่�เหมาะสมจากคัันหน้้า โดยอาศััยเรดาร์์ความละเอีียดคลื่่นระดัับมิิลลิิเมตร ร่่วมกัับกล้้อง
เซนเซอร์์ด้้านหน้้ารถ

Digital Rear-view Mirror

The Digital Rear-view Mirror can be switched from
optical to Digital Rear-view Mirror mode at a touch of
a switch in the bottom of the mirror. In Digital Rear-view
Mirror mode, the mirror helps assist safe driving by
showing high-resolution, real-time images from a camera
mounted on the back door that provides a wider field
of view than optical mode, unobstructed by headrests,
luggage or passengers’ heads. It also helps protect the
privacy of passengers in the rear seats.*3

เลืือกปรัับเป็็นกระจกธรรมดาหรืือกระจกดิิจิติ อลได้้ตามต้อ้ งการ เพีียงแตะ
สวิิตช์บ์ ริิเวณฐานกระจก เมื่่ออยู่่�ในโหมดดิิจิิตอลกระจกจะแสดงภาพ
จากกล้้องที่่�ติิดตั้้�งอยู่่�บริิเวณประตููท้้ายรถ เป็็นภาพความละเอีียดสููง
แบบเรีียลไทม์์ เพื่่อให้้ผู้้ขั� บั มองเห็็นภาพได้้กว้้างกว่่าการมองกระจกธรรมดา
ลดการถููกบดบัังวิิสััยทััศน์์ด้้วยพนัักพิิงศีีรษะของผู้้�โดยสารตอนหลัังหรืือ
สััมภาระในรถ และยัังช่่วยรัักษาความเป็็นส่่วนตััวเมื่่อผู้้�โดยสารตอนหลััง
เลืือกปิิดกระจกผนัังกั้้�นแบบทึึบแสง*3

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*1 and determine that a
collision is likely, it alerts the driver and activates pre-collision brake assist when the driver
depresses the brake pedal. If the driver cannot depress the brake pedal, it activates the
pre-collision brake to help avoid a collision or mitigate the impact force.

ช่่วยป้้องกัันการชนและลดความรุุนแรงจากการปะทะ โดยใช้้เรดาร์์ความละเอีียดคลื่่นระดัับมิิลลิิเมตร พร้้อมกล้้อง
เซนเซอร์์โมโนคููลาร์์ คอยตรวจหารถยนต์์ที่่�อยู่่�ข้้างหน้้าหรืือคนเดิินถนน ซึ่่�งจะตรวจหาได้้ทั้้�งขณะกลางวัันและกลางคืืน
รวมถึึงตรวจหาจัักรยานที่่�ขัับขี่่�อยู่่�ข้้างหน้้า ซึ่่�งจะตรวจหาได้้ในเวลากลางวััน*1 และประเมิินความเสี่่�ยงในการชน
หากประเมิินว่่าอาจเกิิดการชน ระบบจะส่่งสััญญาณเตืือนผู้้�ขัับรวมทั้้�งช่่วยเสริิมแรงเบรกเมื่่อผู้้�ขัับเหยีียบเบรก หรืือ
หากผู้้�ขัับเหยีียบเบรกไม่่ทััน ระบบจะช่่วยเบรกให้้เพื่่อรัักษาความปลอดภััยและลดความรุุนแรงในการปะทะ

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 EMV
display, using a composite image taken by cameras
mounted on the front, sides, and rear of the vehicle.*4

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 multiple 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.

เพิ่่�มความปลอดภััยในการขัับขี่่�ตอนกลางคืืน โดยระบบไฟหน้้าปรัับสููง-ต่ำำ��อััจฉริิยะจะคอยตรวจหาลำำ�แสงจากไฟหน้้า
ของรถที่่�แล่่นสวนมา หรืือลำำ�แสงจากไฟท้้ายของรถคัันหน้้า หรืือแสงสว่่างจากบริิเวณโดยรอบ หากตรวจพบ
ลำำ�แสงต่่างๆ ในรััศมีีลำำ�แสงไฟสููงของ Lexus LM ระบบจะเลืือกดัับไฟ LED แต่่ละดวงในชุุดไฟสููงแต่่ละข้้าง เพื่่อไม่่ให้้
แสงไฟสููงส่่องรบกวนรถคัันหน้้าหรืือรถที่่วิ่่� ง� สวนมา และจะเปิิดไฟ LED ดวงนั้้น� ๆ อีีกครั้้�งเมื่่อรถดัังกล่่าวเคลื่่อนออก
จากรััศมีีลำำ�แสงไฟสููงโดยทำำ�งานได้้อย่่างรวดเร็็วตามสภาพการขัับขี่่�จริิง
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Note: The systems functions may not operate properly depending on the weather, road and vehicle conditions or
other factors. Be sure to read the Owner’s Manual carefully. Do not overly rely on these systems, as there is a limit to
the performance they can provide. The driver is always responsible for paying attention to the vehicle’s surroundings
and driving safely.
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: การทำ�งานของระบบต่างๆ จะสมบูรณ์แบบหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ สภาพถนน สภาพของรถยนต์ และเหตุปัจจัยอื่นๆ กรุณาศึกษาข้อมูล
การใช้รถอยา่ งละเอยี ด และอยา่ พึง่ พาระบบเพียงอยา่ งเดยี ว เพราะระบบต่างๆ มีขอ้ จำ�กัดในการทำ�งาน ไม่วา่ ในกรณีใดๆ ผู้ขับขี่ถือเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมของรถและความปลอดภัยในการขับขี่เสมอ
ภาพรถยนต์และรายละเอียดที่ปรากฏใน catalog นี้อาจมีความแตกต่างกันตามรุ่นที่จำ�หน่ายในแต่ละพื้นที่ กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แทนจำ�หน่ายอย่าง
เป็นทางการใกล้บ้านท่าน

SRS (Supplemental Restraint System) airbags

The LM features SRS airbags (Front seats), SRS knee airbag (Driver’s seat), SRS side airbags
(Front seats), and SRS curtain shield airbags (Front door, sliding door and rear quarter windows).*5

ช่่วยให้้ผู้้�ขัับมองเห็็นบริิเวณรอบๆ รถที่่�อาจมองเห็็นได้้ยากด้้วยตาเปล่่า
จากตำำ�แหน่่งผู้้ขั� บั โดยจอภาพจะแสดงภาพรอบตััวรถเป็็นภาพมุุมสููงแบบ
เรีียลไทม์์บนจอ EMV โดยใช้้การประมวลผลภาพจากกล้้องที่่�ติิดตั้้�งไว้้
รอบรถ ทั้้ง� บริิเวณด้้านหน้้า ด้้านข้้าง และท้้ายรถมาแสดงผลเป็็นภาพรวม*4

Lexus LM ติิดตั้้�งถุุงลมนิิรภััย SRS ที่่�เบาะคู่่�หน้้า ถุุงลมเข่่าที่่�ตำำ�แหน่่งผู้้�ขัับ ถุุงลมด้้านข้้างที่่�เบาะนั่่�งคู่่�หน้้า และม่่านถุุงลม
ที่่�บริิเวณประตููคู่่�หน้้า ประตููบานเลื่่อนและกระจกบานเล็็กบริิเวณด้้านหลััง*5

*1 Pedestrian and cyclist detection is not available in some markets. Please inquire at your local dealer for details.
2

* Detection of vehicles approaching from behind while reversing is not available in some markets. Please inquire at your local dealer for details.
3

*1 การตรวจหาตำ�แหน่งคนเดินถนนและจักรยานมีเฉพาะรุ่นที่ขายในบางประเทศเท่านั้น กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แทนจำ�หน่ายอย่างเป็นทางการใกล้บ้านท่าน
*2 การตรวจหารถยนต์ที่แล่นเข้ามาใกล้ท้ายรถขณะกำ�ลังถอยออกจากที่จอดมีเฉพาะรุ่นที่ขายในบางประเทศเท่านั้น กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แทนจำ�หน่ายอย่างเป็นทางการใกล้บ้านท่าน

* Always adjust the area the mirror displays before you drive the vehicle for the first time or when the driver changes, while stopped in a safe place.
Never adjust the display while driving. Failure to adjust the display area may cause a double image. If the display is difficult to see due to reflection
from external light when driving models equipped with twin moonroofs, close the sunshade. It may take time to focus on the display depending on
your age and physical condition. In addition, foreign matter such as water drops, snow, or mud may prevent images from being displayed clearly. In
this case, switch the mirror to optical mode before driving. In areas where the surrounds are dark, digital signal processing enhances the brightness
to boost visibility. It may also cause the digital display monitor to flicker.

*3 กรุณาปรับตำ�แหน่งหน้าจอกระจกก่อนเริ่มต้นขับขี่ครั้งแรก หรือเมื่อมีการเปลี่ยนผู้ขับ โดยปรับตำ�แหน่งขณะรถหยุดนิ่งอยู่ในจุดที่ปลอดภัยเท่านั้น ห้ามปรับตำ�แหน่งหน้าจอกระจกขณะขับขี่ การ
ปรับตำ�แหน่งที่ไม่สมบูรณ์แบบอาจทำ�ให้เห็นภาพซ้อน หากมีแสงภายนอกสะท้อนบนหน้าจอกระจกจนทำ�ให้มองเห็นไม่ชัด โดยเฉพาะในรุ่นที่มีหลังคามูนรูฟ 2 ตำ�แหน่ง กรุณาปิดม่านบังแดดของหลังคา
มูนรูฟ การทำ�ความคุ้นเคยกับการใช้หน้าจอกระจกอาจใช้ระยะเวลา ขึ้นอยู่กับอายุและสภาพร่างกายของผู้ขับ สภาพภายนอกเช่นหยดน้ำ� เกล็ดหิมะ หรือโคลนอาจทำ�ให้หน้าจอกระจกไม่สามารถแสดงภาพ
ได้อย่างชัดเจน ในกรณีเช่นนี้กรุณาเปลี่ยนมาใช้โหมดกระจกธรรมดาก่อนเริ่มขับขี่ หากบริเวณโดยรอบรถมืด สัญญาณภาพดิจิตอลจะถูกปรับให้สว่างขึ้นกว่าความเป็นจริงเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน
ซึ่งอาจทำ�ให้เกิดการกระพริบบนหน้าจอได้

*4 The area the cameras can show is limited. Be sure to visually check your surroundings before you proceed.

*4 กล้องสามารถแสดงภาพได้ในบริเวณจำ�กัด เพื่อความแม่นยำ�กรุณาตรวจสอบสภาพแวดล้อมด้วยตัวท่านเองก่อนเริ่มขับขี่

*5 The SRS airbags are supplemental devices to be used with the seatbelts. The driver and all passengers in the vehicle must wear their seatbelts

properly at all times. Never install a rear-facing CRS (Child Restraint System) on the front passenger’s seat. For a forward-facing CRS, it is
recommended you use it in the rear seats. Please do not use accessories for the seats which cover the parts where the SRS side airbags should
inflate. Such accessories may prevent the SRS side airbags from activating correctly, causing serious injury (Lexus genuine seat covers are specifically
designed for models equipped with the SRS side airbags. To find out about availability in your area, please inquire at your local dealer). The photo
shows all the SRS airbags activated for display purposes only (the SRS side and curtain shield airbags only inflate on the side of the collision in an
actual accident). For details on these and other important safety features, be sure to read the Owner’s Manual carefully.

*5 ถุงลมนิรภัย SRS เป็นอุปกรณ์สำ�หรับใช้ควบคู่กับเข็มขัดนิรภัย ผู้ขับและผู้โดยสารทุกคนในรถต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องตลอดเวลาที่โดยสาร ห้ามติดตั้งเก้าอี้นิรภัยสำ�หรับเด็กชนิดที่
หันหน้าเข้าพนักพิงเบาะนั่งบนเบาะผู้โดยสารด้านหน้าเด็ดขาด สำ�หรับเก้าอี้นิรภัยสำ�หรับเด็กชนิดที่หันหน้าออกจากพนักพิงเบาะ กรุณาติดตั้งที่เบาะนั่งแถวหลัง กรุณาอย่าใช้อุปกรณ์ตกแต่งเบาะที่อาจ
กีดขวางตำ�แหน่งที่ถุงลมด้านข้างเบาะจะพองตัว เพราะอุปกรณ์ดังกล่าวจะทำ�ให้ถุงลมทำ�งานผิดพลาดจนส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้ (ผ้าหุ้มเบาะจากเลกซัสได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำ�หรับ
เบาะที่ติดตั้งถุงลมนิรภัยด้านข้าง กรุณาสอบถามเพิ่มเติมจากตัวแทนจำ�หน่ายอย่างเป็นทางการใกล้บ้านท่าน) ภาพที่ปรากฎในแคตตาล็อกนี้แสดงการทำ�งานของถุงลมนิรภัยทุกใบเพื่อการอธิบายเท่านั้น
(ถุงลมด้านข้างและม่านถุงลมจะพองตัวในด้านที่เกิดการปะทะเท่านั้น) กรุณาศึกษาคู่มือการใช้รถอย่างละเอียดเพื่อทำ�ความเข้าใจระบบความปลอดภัยต่างๆ ในรถของท่าน
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PERFORMANCE
The pursuit of providing the ultimate in comfort drove
a focus on enhancing every element of performance,
from the layout and rigidity of the body, to innovative
seating materials, to highly-responsive acceleration,
cornering and braking characteristics. It not only
realizes an exceptionally smooth and quiet ride, but also
the exhilarating driving embedded in every Lexus.

ความนุ่่�มสบายที่่�แตกต่่าง ความเงีียบที่่�เหนืือมาตรฐาน และการขัับขี่่�
ที่่�เพลิิดเพลิิน ล้้วนเป็็นผลจากการพััฒนาสมรรถนะที่่�มุ่่�งให้้ผู้้�โดยสาร
ของ Lexus LM ได้้รัับความสบายระดัับสููงสุุด และให้้ผู้้�ขัับสามารถ
ขัับขี่่�ได้้อย่่างเพลิิดเพลิิน ทุุกรายละเอีียดจึึงถููกคิิดค้้นและปรัับแต่่ง
อย่่างปราณีีต ตั้้�งแต่่การจััดวางโครงสร้้าง การเพิ่่�มความแข็็งแกร่่ง
ของตััวถััง การใช้้วััสดุุหุ้้�มเบาะที่่�ไม่่เคยมีีใครนำำ�มาใช้้ในรถยนต์์มาก่่อน
การปรัับแต่่งอััตราการตอบสนองขณะทำำ�ความเร็็ว การเพิ่่�มความมั่่�นคง
ในการเข้้าโค้้งหลายระดัับ และการหยุุดรถที่่�มั่่�นใจได้้ในทุุกกรณีี

INTELLIGENCE
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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.

หมายเหตุุ: ภาพรถยนต์์และรายละเอีียดที่่�ปรากฏในแคตตาล็็อกนี้้�อาจมีีความแตกต่่างกััน
ตามรุ่่�นที่่�จำำ�หน่่ายในแต่่ละพื้้�นที่่� กรุุณาสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากผู้้�แทนจำำ�หน่่ายอย่่าง
เป็็นทางการใกล้้บ้้านท่่าน
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INTELLIGENCE SIX

PERFORMANCE

Multi material body

The LM’s superb comfort and quietness, and exceptionally
stable and smooth ride are the product of an intensive focus
on the design and material used in the body and frame.
It was realized by combining a lightweight, high rigidity
structure made from hot-stamp, high-tensile steel, with
strategically positioned reinforcements including around
the door openings and rear wheel houses, and the use of
high-tensile and structural adhesives.
The extensive use of spot welds enhances yaw response and
helps to reduce scuttle shake. Directly installing the partition
and armrests onto the body further contributes to this rigidity.
The extensive use of high-tensile steel for the exterior panels
and resin for the steps further reduce body weight.

โครงสร้้างตััวถัังจากหลายวััสดุุ
การเฟ้้นหาวััสดุุหลากชนิิดที่่�มีีจุุดเด่่นแตกต่่างกัันมาประกอบเป็็นโครงสร้้าง
ทำำ�ให้้ Lexus LM สร้้างความสบายและความเงีียบในห้้องโดยสารได้้อย่่าง
น่่าประทัับใจและยัังมีีเถสีียรภาพในการขัับขี่่�ที่่�มั่่�นคง ในด้้านเสถีียรภาพ วิิศวกร
ได้้เลืือกใช้้เหล็็กกล้้าน้ำำ��หนัักเบาที่่�มีีความแข็็งแกร่่งสููง ผลิิตขึ้้�นรููปด้้วยวิิธีี
hot-stamp และกำำ�หนดจุุดเชื่่อมอย่่างละเอีียดเพื่่อเพิ่่�มความแข็็งแรง ผสาน
กัับกาวเชื่่อมเหล็็กและโครงสร้้างคุุณภาพสููง รวมทั้้�งเทคโนโลยีี Spot Welds
ที่่�ช่่วยเพิ่่�มเสถีียรภาพยิ่่�งขึ้้�น ลดการส่่ายของรถและการสั่่�นบริิเวณใต้้กระจก
หน้้า นอกจากนั้้�นการติิดตั้้�งผนัังกั้้�นห้้องโดยสารและพนัักวางแขนลงบน
โครงสร้้างตััวถัังโดยตรงยัังช่่วยเพิ่่�มความมั่่�นคงให้้ห้้องโดยสารอีีกด้้วย
สำำ�หรัับการลดน้ำำ��หนัักที่่�ไม่่จำำ�เป็็น วิิศวกรได้้เลืือกใช้้เหล็็กกล้้าสำำ�หรัับชิ้้�นส่่วน
ภายนอกและใช้้ยางเรซิินสำำ�หรัับบัันได

Platform

Creating a Luxury Mover worthy of Lexus required refining the individual elements that
make up the platform, and harmonizing them in a comprehensive package. Careful attention
to optimizing the rigid frame and positioning of the suspension and engine complements
the packaging of the cabin with excellent legroom for second row passengers, together with
260mm of slide adjustment on the driver’s seat.

โครงสร้้างทางสถาปััตยกรรม
พื้้�นฐานที่่�ดีีคืือหััวใจสำำ�คััญของความลัักซ์์ชััวรีีที่่�สมบููรณ์์แบบ ทีีมวิิศวกรของ Lexus LM จึึงทุ่่�มเทและพิิถีีพิิถัันกัับทุุก
องค์์ประกอบ ก่่อนจะนำำ�ทั้้�งหมดมาผนวกกัันด้้วยวิิธีีการที่่�แยบยล จนได้้โครงสร้้างตััวถัังที่่�สมบููรณ์์แบบตามที่่�ต้้องการ
โดยให้้ความสำำ�คััญกัับการเพิ่่�มความแข็็งแกร่่งของโครงสร้้าง และการกำำ�หนดตำำ�แหน่่งของช่่วงล่่างและเครื่่องยนต์์เป็็นหลััก
เพื่่อให้้ได้้ห้้องโดยสารที่่�กว้้างขวาง มีีพื้้�นที่่�วางขาที่่�เหลืือเฟืือสำำ�หรัับผู้้�โดยสารแถวสองและมีีพื้้�นที่่�วางขาให้้ผู้้�ขัับ
มากถึึง 260 มิิลลิิเมตรเป็็นอย่่างน้้อย

AdaptiPedic by Woodbridge low resilience urethane foam

The second row seats feature AdaptiPedic rate-sensitive response foam,
an innovative seating foam developed for the LM to provide outstanding
ride comfort, especially on long trips. AdaptiPedic conforms to each
passenger’s physique, promoting correct lumbar posture and a snug
fit while mitigating pressure points to provide exceptional comfort and
support. It also has excellent vibration absorption characteristics

โฟมยููรีีเทน AdaptiPedic โดย Woodbridge นวััตกรรมเบาะรองนั่่�งที่่�ถููกนำำ�มาใช้้เป็็นครั้้�งแรก
นวััตกรรมแห่่งความสบายที่่�มีีอยู่่�ในห้้องรัับแขกชั้้�นดีีได้้ถููกพััฒนาเพื่่อนำำ�มาใช้้ในเบาะนั่่�งแถวสอง
ของ Lexus LM เพื่่อความสุุนทรีีย์์ในการเดิินทางทั้้�งใกล้้และไกลโดยโฟม AdaptiPedic จะปรัับ
รููปทรงตามสรีีระของผู้้�นั่่�งพร้้อมช่่วยจััดตำำ�แหน่่งการนั่่�งให้้ถููกหลัักสรีีรศาสตร์์ทั้้�งยัังโอบกระชัับ
ร่่างกายและช่่วยลดแรงกดในบริิเวณที่่�รองรัับน้ำำ��หนัักรวมทั้้�งช่่วยดููดซัับแรงสั่่�นสะเทืือนจากการ
ขัับเคลื่่อนของรถยกระดัับความสบายให้้ยิ่่�งกว่่าที่่�เคยมีีมา
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Underfloor structure

The straight front-to-back ladder frame with connected side
members creates the base for the excellent torsional rigidity of
the floor. The addition of braces around the rear suspension to
further suppress cabin deformation, and the high-rigidity of the
suspension units help realize excellent driving stability and ride
comfort.

โครงสร้้างฐานรถ
โครงสร้้างแบบขั้้�นบัันไดที่่�วางตััวตรงจากหน้้าจรดท้้ายและมีีจุุดเชื่่อมตลอดแนว
ด้้านข้้างช่่วยให้้รถมีีพื้้�นฐานที่่�แข็็งแกร่่งและทนการบิิดตััวได้้สููง นอกจากนั้้�นการ
ใช้้วงแหวนรััดรอบช่่วงล่่างด้้านหลัังช่่วยลดการบิิดตััวของห้้องโดยสารได้้เพิ่่�มเติิม
และวััสดุุช่่วงล่่างที่่�แข็็งแกร่่งสููงยัังช่่วยเพิ่่�มเสถีียรภาพให้้ขัับขี่่�ได้้อย่่างมั่่�นคง
และนุ่่�มนวลยามนั่่�งโดยสาร

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.

หมายเหตุุ: ภาพรถยนต์์และรายละเอีียดที่่�ปรากฏในแคตตาล็็อกนี้้�อาจมีีความแตกต่่างกััน
ตามรุ่่�นที่่�จำำ�หน่่ายในแต่่ละพื้้�นที่่� กรุุณาสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากผู้้�แทนจำำ�หน่่ายอย่่าง
เป็็นทางการใกล้้บ้้านท่่าน
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INTELLIGENCE SIX

PERFORMANCE

Hybrid system

Front suspension

Rear suspension

To realize the exhilarating performance synonymous with Lexus, the
suspension geometry and alignment of the L-arm type MacPherson
strut front suspension were optimized to deliver both excellent handling
stability and ride comfort. It also helps suppress small posture changes
and vibrations on start-off and during high-speed driving.

The trailing arm double-wishbone rear suspension was refined with curved
upper arms and a low mounting position for the shock absorbers to
create a compact suspension, contributing to the spacious cabin and
luggage space. The suspension geometry and alignment were optimized to
deliver excellent handling stability and ride comfort.

ช่่วงล่่างด้้านหน้้า
ช่ว่ งล่่างแมคเฟอร์์สันั สตรััทสำ�ำ หรัับด้้านหน้้าถููกปรัับแต่่งให้้สมกัับเป็็นรถชั้้�นนำำ� ของเลกซััส
เพื่่อให้้มีีความสมดุุล สมมาตร และมีีแกนตััว L ที่่�เรีียงตััวกัันอย่่างสมบููรณ์์แบบที่่�สุุด
ให้้ผู้้�ขัับสามารถควบคุุมรถได้้อย่่างมั่่�นคงและเพิ่่�มความสบายให้้การนั่่�งโดยสาร รวมทั้้�ง
ช่่วยลดการหย่่อนตััวและแรงสั่่�นสะเทืือน ทั้้�งขณะเริ่่�มออกตััวและขณะใช้้ความเร็็วสููงอีีกด้้วย

ช่่วงล่่างด้้านหลััง
เป็็นแบบเทรลลิิงอาร์์ม ดัับเบิ้้�ล วิิชโบน ที่่�ปรัับแต่่งโดยใช้้แขนคู่่�บนแบบโค้้งและเลืือกใช้้ตำำ�แหน่่งจุุด
ยึึดโช้้คอััพที่่�ต่ำำ��เพื่่อลดพื้้�นที่่�ของโครงช่่วงล่่าง จึึงเอื้้�อให้้ออกแบบห้้องโดยสารได้้กว้้างและมีีพื้้�นที่่�
เก็็บของด้้านท้้ายรถที่่�ใหญ่่ ความสมมาตรและการจััดเรีียงตััวของช่่วงล่่างคู่่�หลัังผ่่านการปรัับ
แต่่งอย่่างละเอีียดเพื่่อให้้รถสามารถควบคุุมได้้ง่่าย มั่่�นคง และนั่่�งสบาย

For dynamic driving and exceptional environmental performance, Lexus Hybrid
Drive intelligently combines the power of a highly-efficient 2.5-liter gasoline
engine with electric power from a high-output motor.

ระบบไฮบริิด
เพื่่อสมรรถนะการขัับขี่่�ที่่�ดีีเยี่่�ยมและเป็็นมิิตรที่่�ดีีต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ระบบไฮบริิดของเลกซััสผสมผสาน
พละกำำ�ลัังจากเครื่่องยนต์์เบนซิินขนาด 2.5 ลิิตรเข้้ากัับมอเตอร์์ไฟฟ้้ากำำ�ลัังขัับสููงให้้ทำำ�งานร่่วมกััน
อย่่างชาญฉลาดและลงตััว

Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM)

The VDIM advanced vehicle dynamics management technology provides
integrated control of the ABS, TRC, VSC, and EPS to help stabilize vehicle
behavior in various driving conditions. VDIM supports stable straight-line
braking and acceleration, and helps stabilize vehicle behavior while
cornering on various road surfaces. It also helps suppress front or rear wheel
skid due to unforeseen circumstances.

Swing valve shock absorbers

Highlighting the focus on supple ride comfort at different speeds and
varying conditions, the adoption of swing valve shock absorbers on both
the front and rear suspension dampens even minimal body movement.
It helps realize a flat vehicle posture, contributing to excellent steering
response and stability, and also suppresses shaking of occupants’ heads,
providing excellent ride comfort.
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โช้้คอััพแบบสวิิงวาล์์ว
เพื่่อยกระดัับความสบายในการโดยสารให้้ถึึงขั้้�นสุุดในทุุกย่่านความเร็็วและสภาพถนน วิิศวกร
ได้้เลืือกติิดตั้้�งโช้้คอััพแบบสวิิงวาล์์วทั้้�งกัับช่่วงล่่างด้้านหน้้าและหลััง เพื่่อดููดซัับแม้้แรง
สั่่�นสะเทืือนและแรงกระแทกที่่�บางเบาที่่�สุุด ช่่วยให้้รถเคลื่่อนตััวได้้อย่่างราบเรีียบตอบสนอง
ต่่อการควบคุุมพวงมาลััยได้้อย่่างเฉีียบคมและมั่่�นคง และลดการส่่าย ยกระดัับความสบาย
ให้้สููงสุุด

* VDIM: Vehicle Dynamics Integrated Management. ABS: Anti-lock Brake System.
TRC: Traction Control System. VSC: Vehicle Stability Control. EPS: Electric Power
Steering.

ระบบจััดการไดนามิิครวม
เทคโนโลยีีชั้้�นสููงที่่�คอยปรัับแต่่งการเคลื่่อนตััวและตอบสนองของรถโดยรวบรวมการสั่่�งการระบบ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมดไว้้ คืือ ABS, TRC, VSC และ EPS เพื่่อรัักษาเสถีียรภาพของตััวรถในสภาพ
การขัับขี่่�แบบต่่างๆ โดยระบบนี้้�จะช่่วยให้้รถทรงตััวได้้ดีีทั้้�งในขณะเร่่งความเร็็วและเบรกในเส้้นทาง
ตรงรวมทั้้�งรัักษาเสถีียรภาพของรถขณะเข้้าโค้้งไม่่ว่่าจะในสภาพถนนใด พร้้อมทั้้�งช่่วยลดการ
ไถลของล้้อทั้้�งคู่่�หน้้าและหลัังอัันเนื่่องจากเหตุุไม่่คาดคิิด

2.5-liter 4-cylinder engine

The hybrid LM features a compact and lightweight Atkinson Cycle engine with
VVT-i to deliver high performance together with excellent fuel efficiency and
quiet operation, as well as contributing to environment-friendly driving.

เครื่่องยนต์์ 4 สููบ ขนาด 2.5 ลิิตร
เครื่่องยนต์์แบบแอทคิินสัันไซเคิิลที่่�มีีขนาดกะทััดรััดและน้ำำ��หนัักเบา แต่่ทรงพลัังด้้วยระบบวาล์์วแปรผััน
VVT-i พร้้อมประหยััดน้ำำ��มัันและทำำ�งานเงีียบ ทั้้�งยัังเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

*VDIM: Vehicle Dynamics Integrated Management / ABS: Anti-lock Brake System
ระบบป้องกันล้อล็อคขณะเบรค / TRC: Traction Control System ระบบควบคุมการปัดของรถ / VSC: Vehicle
Stability Control ระบบควบคุมเสถียรภาพของรถ / EPS: Electronic Power Steering ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า

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.

หมายเหตุุ: ภาพรถยนต์์และรายละเอีียดที่่�ปรากฏในแคตตาล็็อกนี้้�อาจมีีความแตกต่่างกััน
ตามรุ่่�นที่่�จำำ�หน่่ายในแต่่ละพื้้�นที่่� กรุุณาสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากผู้้�แทนจำำ�หน่่ายอย่่าง
เป็็นทางการใกล้้บ้้านท่่าน
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TA KU M I
Our Takumi craftsmen strive for perfection in every
aspect of their work, actively seeking enhancements
by applying constant care and dedication to their
craftsmanship, blending their craftsmen’s skills with the
power of technology to better anticipate the future.

ช่่างศิิลป์์ชั้้�นครููของเลกซััส คืือผู้้�กำำ�หนดมาตรฐาน
ความสมบููรณ์์แบบในทุุกรายละเอีียดของงานผลิิตรถยนต์์ พวกเขาต้้อง
ผ่่านการฝึึกฝนอย่่างหนัักหน่่วงและพััฒนาความเชี่่�ยวชาญอย่่างไม่่หยุุด
หย่่อน เพื่่อนำำ�หััตถศิิลป์์ชั้้�นสููงมาหลอมรวมเข้้ากัับพลัังของเทคโนโลยีี
โดยมีีเป้้าหมายคืือยกระดัับอนาคตให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น

INTELLIGENCE
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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.

หมายเหตุุ: ภาพรถยนต์์และรายละเอีียดที่่�ปรากฏในแคตตาล็็อกนี้้�อาจมีีความแตกต่่างกััน
ตามรุ่่�นที่่�จำำ�หน่่ายในแต่่ละพื้้�นที่่� กรุุณาสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากผู้้�แทนจำำ�หน่่ายอย่่าง
เป็็นทางการใกล้้บ้้านท่่าน
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EXTERIOR & INTERIOR
COLORS
4 -S E AT E R M O D E L

The LM ’s elegance is based on an embrace of highly-refined
simplicity, honing the color palette to a choice of black or
white that inspires a deeper appreciation of the subtlety and
sophistication of the select use of materials, textures and
meticulous craf tsmanship.

ความสง่่างามของ Lexus LM คืือความเรีียบง่่ายแต่่หากแฝงไว้้ด้้วยรายละเอีียดชั้้�นสููง
และความปราณีีตเหนืือระดัับ สีีสัันทีีสื่่อถึึงปรััชญานี้้�ได้้ดีีที่่�สุุดคืือสีีขาวและสีีดำำ�
ที่่�เปิิดโอกาสให้้ผู้้�พบเห็็นได้้ตีีความถึึงความหมายอัันลึึกซึ้้�งและละเอีียดอ่่อนที่่�ซ่่อนอยู่่�ในดีีไซน์์
การเลืือกใช้้วััสดุุ ผิิวสััมผััสที่่�ละเมีียดละไม และงานฝีีมืือที่่�สุุดปราณีีต
White

Black

7-S E AT E R M O D E L

White

White Pearl Crystal Shine <070>

Black

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

White

<TRIM>

Black

Gin-Sui-Boku

Black <202>
SEATING MATERIAL/INTERIOR COLORS
Semi-Aniline Leather
White

Black

White Pearl Crystal Shine <070>
Black <202>
: Available combination.

17-inch aluminum wheels
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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.

หมายเหตุุ: ภาพรถยนต์์และรายละเอีียดที่่�ปรากฏในแคตตาล็็อกนี้้�อาจมีีความแตกต่่างกััน
ตามรุ่่�นที่่�จำำ�หน่่ายในแต่่ละพื้้�นที่่� กรุุณาสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากผู้้�แทนจำำ�หน่่ายอย่่าง
เป็็นทางการใกล้้บ้้านท่่าน
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SPECIFICATIONS
มิิติิและน้ำำ��หนัักรถ

LM300h Executive 4-Seater

ความยาวโดยรวม (มม.)
ความกว้้างโดยรวม (มม.)
ความสููงโดยรวม (มม.)
ความยาวฐานล้้อหน้้า-หลััง (มม.)
ความกว้้างฐานล้้อ (หน้้า) (มม.)
ความกว้้างฐานล้้อ (หลััง) (มม.)
น้ำำ��หนัักตััวถัังรถ (กก.)
น้ำำ��หนัักรถสุุทธิิ (กก.)
โครงสร้้างรถ
ระบบรองรัับ

DIMENSION & WEIGHT
Length (mm)
Width (mm)
Height (mm)
Wheelbase (mm)
Tread Front (mm)
Tread Rear (mm)
Curb Weight (kg)
Gross Vehicle Weight (kg)
CHASSIS
Suspension

ระบบส่่งกำำ�ลััง
ระบบขัับเคลื่่อน
ระบบบัังคัับเลี้้�ยว
ระบบเบรก (หน้้า)
ระบบเบรก (หลััง)
ความจุุถัังน้ำำ��มััน (ลิิตร)
ยาง
เครื่่องยนต์์
ประเภท
ความจุุกระบอกสููบ
กำำ�ลัังสููงสุุด (แรงม้้า/รอบต่่อนาทีี)
แรงบิิดสููงสุุด (นิิวตัันเมตร/รอบต่่อนาทีี)
ระบบเชื้้�อเพลิิง
ชนิิดน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
มอเตอร์์หน้้า
ประเภท
กำำ�ลัังสููงสุุด (กิิโลวััตต์์)
แรงบิิดสููงสุุด (นิิวตัันเมตร)
มอเตอร์์หลััง
ประเภท
กำำ�ลัังสููงสุุด (กิิโลวััตต์์)
แรงบิิดสููงสุุด (นิิวตัันเมตร)
กำำ�ลัังรวมทั้้�งระบบ (แรงม้้า)
แบตเตอรี่่�ไฮบริิด
ประเภทของแบตเตอรี่่�
แรงดัันไฟฟ้้าปกติิ
จำำ�นวนหน่่วยของแบตเตอรี่่�
สมรรถนะ
ความเร็็วสููงสุุด (กม./ชม.)
อััตราเร่่ง 0 - 100 กม./ชม. (วิินาทีี)
อััตราการสิ้้�นเปลืืองน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงเฉลี่่�ย (กม./ลิิตร)
ค่่าเฉลี่่�ยมลพิิษ CO2 (กรััม/กม.)
มาตรฐานการปล่่อยมลพิิษ
อุุปกรณ์์ภายนอก
กระจกหน้้าตััดแสง UV พร้้อมระบบดููดซัับเสีียง
กระจกประตููหน้้าตััดแสง UV พร้้อมระบบดููดซัับเสีียง
กระจกประตููหลัังตััดแสง UV พร้้อมระบบดููดซัับเสีียง
หลัังคาแบบมููนรููฟ
กระจกมองข้้างพร้้อมไฟเลี้้�ยวแบบพัับได้้ด้้วยระบบไฟฟ้้า
ไฟเบรกดวงที่่�สาม
ระบบไฟส่่องสว่่าง
ไฟหน้้า
ไฟหน้้าแบบปรัับองศาส่่องสว่่าง
ระบบปรัับไฟหน้้าสููง-ต่ำำ��อััจฉริิยะ
ไฟส่่องสว่่างในเวลากลางวััน
ไฟตััดหมอกหน้้าและหลััง
ไฟส่่องมุุมหน้้ารถ
อุุปกรณ์์ภายใน
วััสดุุหุ้้�มเบาะ
วััสดุุเสริิมความนุ่่�มของเบาะ
ระบบเบาะระบายอากาศและทำำ�ความร้้อน
ระบบเลื่่อนเบาะอััตโนมััติิ
ระบบเบาะคู่่�หน้้าแบบปรัับไฟฟ้้า
เบาะที่่�นั่่�งหลัังแบบพิิเศษ
ระบบเบาะนวด
เบาะเสริิมรองรัับต้้นขา
ระบบเบาะคู่่�หลัังแบบปรัับไฟฟ้้า
เบาะเสริิมสองเบาะด้้านหลัังพัับแยก 50:50
มาตรแสดงผลเรืือนไมล์์
พวงมาลััยและหััวเกีียร์์หุ้้�มหนัังประดัับลายไม้้
กระจกแต่่งหน้้า พร้้อมไฟส่่องสว่่าง
ที่่�วางแขนสำำ�หรัับที่่�นั่่�งตอนหลัังพร้้อมช่่องเก็็บอุุปกรณ์์อเนกประสงค์์

Transmission
Power train
Steering system
Brake (Front)
Brake (Rear)
Fuel tank capacity (L)
Tires
ENGINE
Type
Displacement (cc)
Max. Output (hp/rpm)
Max. Torque (Nm/rpm)
Fuel system
Fuel Type
FRONT MOTOR
Type
Output (PS) [kW]
Torque (Nm)
REAR MOTOR
Type
Output (PS) [kW]
Torque (Nm)
System Output (PS) [kW]
HYBRID BATTERY
Battery Type
Nominal Voltage (V)
Number of Battery (Cell)
PERFORMANCE
Max speed
0 - 100 km/h (sec)
Avg. Fuel consumption (km/l)
Emissions CO2 (Combined) (g/km)
Emission standard
EXTERIOR
Windshield green glass ; Acoustic Green , UV-Cut Function
Front door window glass ; Acoustic Green , UV-Cut Function
Rear door window glass ; Acoustic Green , UV-Cut Function
Twin-Moonroof
Outside Rear View Mirror with turn signal lamp, Auto folding
LED type-High mount stop lamp
LIGHTING SYSTEM
Headlamp
Headlamp Leveling Device
Adaptive High Beam System (AHS)
Daytime Running Lamps
Front & Rear Fog Lamps
Cornering Lamps
INTERIOR
Seat Cover Material
Low Resilience Urethane Material
Seat Ventilation & Heater
Easy Access
Power Front Seat Adjuster
Exclusive Rear Seats
Massage Relaxtion Seats
Seat Ottoman
Power Rear Seat Adjuster
2nd Row Reat Seat 50:50 Folding
Combination Meter
Leather & Wood steering wheel & shift level knob
Vanity mirrors & lamps
Rear center armrest with Cupholder & Storage Box

Note: Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.

LM300h Executive 7-Seater

5040
1850
1945
3000
1600
1595
2250
2775

5040
1850
1945
3000
1600
1595
2250
2775

MacPherson strut (Front/หน้้า)
Double Wishbone (Rear/หลััง)
E-CVT
E-Four
EPS
296-mm ventilated discs
301-mm ventilated discs
65
225/60R17 ALM SPAT LEXUS

MacPherson strut (Front/หน้้า)
Double Wishbone (Rear/หลััง)
E-CVT
E-Four
EPS
296-mm ventilated discs
301-mm ventilated discs
65
225/60R17 ALM SPAT LEXUS

2AR-FXE
2494
152/5700
206/4400 - 4800
EFI
91 or higher (E10)

2AR-FXE
2494
152/5700
206/4400 - 4800
EFI
91 or higher (E10)

Permanent Magnet Motor
143 [105]
270

Permanent Magnet Motor
143 [105]
270

Permanent Magnet Motor
68 [50]
139
197 [145]

Permanent Magnet Motor
68 [50]
139
197 [145]

Ni-MH
224.8
204

Ni-MH
224.8
204

180
10.5
15.6
150
EURO 4

180
10.5
15.6
150
EURO 4

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

3-LED
Auto (Dynamic)
O
O
O
O

3-LED
Auto (Dynamic)
O
O
O
O

Semi-Aniline Leather (เบาะหนััง)
Rear Seats
Rear Seats
D&P: 8-Way
O
Rear Seats
Rear Seats
10-way
4.2-inch TFT, Optitron Meter
O
Front & Rear Seats
O

Semi-Aniline Leather (เบาะหนััง)
1st Row Rear seats
Front & 1st Row Rear seats
Driver-Only
D: 8-Way, P:4-Way+Ottoman
Front Passenger & 1st Row RR seats
10-way
O
4.2-inch TFT, Optitron Meter
With Heater
Front Seats
With Tray Table

ช่่องเก็็บของสำำ�หรัับคอนโซลกลางและช่่องต่่อเชื่่อม
สำำ�หรัับเครื่่องเล่่นเพลงแบบพกพา พร้้อมช่่องต่่อ USB
ม่่านบัังแดดประตููหลััง
ระบบปรัับอากศพร้้อมปุ่่�มควบคุุมอุุณหภููมิิแบบแยกอิิสระ
สำำ�หรัับบริิเวณที่่�นั่่�งตอนหน้้าและระบบกรองอากาศ
ระบบปรัับสภาพอากาศภายในห้้องโดยสารแบบ Nano-e
ระบบไฟส่่องสว่่างภายในห้้องโดยสาร 16 สีี
ระบบการทำำ�งาน
ประตููด้้านข้้างแบบสไลด์์ไฟฟ้้า
ฉากกั้้�นห้้องโดยสารด้้านหลัังแบบพิิเศษ
หน้้าจอมััลติิมีีเดีียร์์พร้้อมเครื่่องเล่่น Blu-ray
ระบบควบคุุมการทำำ�งานส่่วนกลางห้้องโดยสารด้้านหลััง
ระบบเครื่่องเสีียง Mark Levinson
ตู้้�เก็็บความเย็็นส่่วนตััว
พวงมาลััยไฟฟ้้าปรัับระดัับ 4 ทิิศทาง
ปุ่่�มควบคุุมบนพวงมาลััย
ระบบขัับเคลื่่อนด้้วยไฟฟ้้า
ระบบสตาร์์ทเครื่่องยนต์์อััจฉริิยะ
กุุญแจแบบการ์์ด
ระบบช่่วยจอด
ระบบแผนที่่�นำำ�ทาง
จอแสดงภาพด้้านหลัังขณะถอยจอดรอบคััน
ระบบเชื่่อมต่่อไร้้สาย
จอแสดงผลการสั่่�งงานผ่่านปุ่่�มควบคุุมกลาง
ระบบปฏิิบััติิการ Apple CarPlay
ระบบชาร์์จไฟแบบไร้้สาย
ระบบบัังคัับควบคุุมส่่วนกลาง
ระบบเปิิดปิิดฝาท้้ายไฟฟ้้า
นาฬิิกาเข็็ม
ระบบความปลอดภััย
ระบบป้้องกัันก่่อนการชน
ระบบควบคุุมความเร็็วอััตโนมััติิแบบแปรผััน
ระบบติิดตามช่่องทางวิ่่�ง
ระบบจััดการรวมไดนามิิคของตััวรถ
ระบบควบคุุมการทรงตััวของรถ
ระบบป้้องกัันการลื่่นไถล
ระบบเบรกแบบป้้องกัันล้้อล็็อค
พร้้อมระบบกระจายแรงเบรกไฟฟ้้า
ระบบช่่วยเบรก
ระบบเตืือนแรงดัันลมยาง
ระบบช่่วยเปลี่่�ยนเลน พร้้อมสััญญาณเตืือนมุุมอัับสายตา
สััญญาณเตืือนด้้านท้้ายรถ ขณะถอยหลััง
ระบบลดแสงสะท้้อนสำำ�หรัับกระจกมองหลัังอััตโนมััติิ
ไฟเบรกฉุุกเฉิิน
ถุุงลมเสริิมความปลอดภััย SRS (สำำ�หรัับที่่�นั่่�งคนขัับ)
ถุุงลมเสริิมความปลอดภััย SRS แบบคู่่� (Twin-Chamber)
(สำำ�หรัับผู้้�โดยสารตอนหน้้า)
ถุุงลมเสริิมความปลอดภััย SRS บริิเวณหััวเข่่า (สำำ�หรัับที่่�นั่่�งผู้้�ขัับขี่่�)
ถุุงลมเสริิมความปลอดภััย SRS เสาด้้านหน้้า
(สำำ�หรัับที่่�นั่่�งตอนหน้้า)
ถุุงลมเสริิมความปลอดภััย SRS ด้้านข้้าง (สำำ�หรัับที่่�นั่่�งตอนหน้้า)
ม่่านถุุงลมเสริิมความปลอดภััย SRS
ระบบป้้องกัันการบาดเจ็็บบริิเวณกระดููกต้้นคอ
เมื่่อเกิิดการชนจากด้้านหลััง สำำ�หรัับที่่�นั่่�งตอนหน้้า (WIL)

Center console Storage Box with Audio mini-jack & USB

LM300h Executive 4-Seater

LM300h Executive 7-Seater

O

O

Rear Door Sunshade
Auto air conditioning system ; 2-zone with clean air filter

O

O

O

O

Nano-e
Interior illumination system 16 Colors
OPERATION
Power Slide Rear Door
Exclusive Partition with Smart Mirror
Television & Blu-ray-Player
Rear Central Control System
Mark Levinson Surrond Sound System
Personal Refrigerator
Power Tilt & Telescopic Steering Column
Steering Wheel Control Switches
EV mode
Smart Entry & Start system
Card key
Parking Assist system
Navigation system
Panoramic View Monitor
Bluetooth
EMV (Electro Multi-Vision) display
Apple CarPlay
Wireless Charger
Remote Touch Pad
Power Back Door
Lexus Premium Clock
SAFETY
Precrash Safety System (PCS)
All-Speed Adaptive Cruise Control
Lane Tracing Assist (LTA)
Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM)
Vehicle Stability Control (VSC)
Traction Control (TRC)
Anti-lock Brake System (ABS)
with Electronic Brake Force Distribution (EBD)

O
O

O
O

O
O
26” Screen Display
Center
19 Speakers
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
12.3”
O
O
O
O
O

O
13.3” Hanging & Folding Display
17 Speakers
O
O
O
O
O
O
O
O
O
12.3”
O
O
O
O
-

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O

O

Brake Assist System (BA)
Tire Pressure Warning
Lane Change Assist with Blind Spot Monitor (BSM)
Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
EC Inside Rear View Mirror
Emergency Brake Signal
1-Dual stage SRS airbag (Driver Seat)
1-Dual stage SRS airbag (Front Passenger Seat) ;
twin-chamber type

O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

O

O

1-SRS Knee Airbags (Driver seat)
2-SRS A-Pillar airbags (Front seats)

O

O

O

O

2-SRS Side airbags (Front seats)
2-SRS Curtain Shield Airbags
WIL (Whiplash Injury Lessening)
(Front seats)

O
O

O
O

O

O

1945mm

1600mm
1850mm

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.

1595mm

3000mm
5040mm

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

