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A NEW SPACE 
F O R  L U X U R Y
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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 ค้อีครั�งแรกข้อีงรถยนตุ์ม่น่แวนระดับลักซ์์ชััวรีที่ี�ไม่เคยมีมาก่อีน 

ที่ี�นำา 3 อีงค์ประกอีบค้อี นวัตุกรรมอีันลำ�าสมัยข้อีงเลกซ์ัส 

วัฒนธรรมการตุ้อีนรับแข้กแบบ Omotenashi ข้อีงญี่ี�ปุ �น และงาน 

หัตุถศิ่ลป์ระดับสูงมาไว้ด้วยกัน เพ่อีสร้างความอี่สระเสรีที่ั�งที่างกาย 

และจ่ตุใจ ที่่ามกลางว่ถีชัีว่ตุที่ี�วุ่นวาย 
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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. 

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. 

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.

CO N C E P TI N T E L L I G E N C E  S I X
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เบาะโดยสารสำาหรับผู้้�โดยสารด�านหลัังคืือหัวใจสำาคืัญในการพััฒนา Lexus LM เรามุ่่�งมุ่ั�น 

ที่่�จะยกระดับคืวามุ่สบายของห�องโดยสารให�ถึึงข่ดส่ดอย�างที่่�ไมุ่�เคืยมุ่่ใคืรที่ำามุ่าก�อน ให�ที่่ก 

วินาท่ี่ในรถึคัืนน่�เป็็นช่�วงเวลัาค่ืณภาพัท่ี่�ค่ืณสามุ่ารถึผู้�อนคืลัายได�อย�างท่ี่�ต้�องการ ต้อบสนอง 

ร้ป็แบบช่่วิต้ของผู้้�นำาได�อย�างแที่�จริง

ห�องโดยสารของ Lexus LM นั�นรังสรรคื์ขึ�นจากป็รัช่ญา ‘Omotenashi’ วัฒนธรรมุ่การ

ต้�อนรับแขกผู้้�ที่รงเก่ยรต้ิของช่าวญ่�ป็่�น ซึ่ึ�งแสดงออกถึึงคืวามุ่ลัะเอ่ยดอ�อนแลัะคืวามุ่ใส�ใจ 

ของเจ�าบ�านที่่�คืาดการณ์ถึึงคืวามุ่ต้�องการของแขก แมุ่�แต้�สิ�งเลั็กน�อยที่่�เจ�าต้ัวอาจนึกไมุ่�ถึึง 

แลัะเต้ิมุ่เต้็มุ่คืวามุ่ต้�องการเหลั�านั�นโดยที่่�แขกไมุ่�จำาเป็็นต้�องเร่ยกหา เพั่อมุ่อบป็ระสบการณ์ที่่� 

น�าป็ระที่ับใจส้งส่ดในการมุ่าเย่�ยมุ่เยือน ซึ่ึ�ง Lexus LM ได�หลัอมุ่รวมุ่วัฒนธรรมุ่ดังกลั�าว 

เข�ากับนวัต้กรรมุ่คืวามุ่สะดวกสบายต้�างๆ แลัะเที่คืโนโลัย่ระดับส้ง อ่กที่ั�งมุ่รดกแห�งหัต้ถึศิิลัป็ ์

อันเลัอคื�าของญ่�ป็่�นโดยช่�างศิิลัป็์เอก ‘Takumi’ จนเกิดเป็็นคืวามุ่ลัักซึ่์ช่ัวร่ที่่�ไมุ่�เหมุ่ือนใคืร ที่ั�ง 

ลัำ�าสมุ่ัยแลัะสวยงามุ่เหนือกาลัเวลัา คืรบถึ�วนที่ั�งคืวามุ่สบายป็ระโยช่น์ใช่�สอยอันสมุ่บ้รณ์แบบ  

แลัะคืวามุ่งามุ่ที่่�แต้กต้�าง

 

เพั่ยงก�าวเข�ามุ่าใน Lexus LM คืวามุ่ร้�สึกสงบแลัะเป็็นส�วนต้ัวก็พัร�อมุ่โอบลั�อมุ่ที่�านราวกับ 

เป็ิดป็ระต้้เข�าส้�ห�องที่ำางานส�วนต้ัวที่่�คื่�นเคืย รถึเอนกป็ระสงคื์คืันน่�คืือที่่�ๆ ที่�านสามุ่ารถึ 

ผู้�อนคืลัายได�อย�างเต้็มุ่ที่่� เพั่อช่าร์จพัลัังให�พัร�อมุ่รับภารกิจอันยิ�งใหญ� โดยป็ราศิจาก 

การรบกวนจากสายต้าของผู้้�ใด
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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.

คำาว่า ‘รถเอีนกประสงค์พร้อีมคนข้ับ’ ที่ี�ทีุ่กคนเข้้าใจจะไม่เหม้อีนเด่ม 

อีีกตุ่อีไป เลกซ์ัสได้ยกระดับมาตุรฐานการใชั้รถเอีนกประสงค์ด้วย 

เอีกลักษณ์ที่ี�ไม่เหม้อีนใคร ดีไซ์น์ภายนอีกสะที่้อีนถึงพลังอีำานาจ ตุัวตุน 

อีันชััดแจ้ง และรสน่ยมที่ี�เหน้อีระดับ ดีไซ์น์ภายในหรูหราและปราณีตุ 

เหน้อีมาตุรฐาน...นี�อีาจไม่ใชั่รถ แตุ่ค้อีห้อีง VIP ที่ี�เคล่อีนที่ี�ได้

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.

หมายเหตุุ: ภาพรถยนตุ์และรายละเอีียดที่ี�ปรากฏในแคตุตุาล็อีกนี�อีาจมีความแตุกตุ่างกัน 

ตุามรุ่นที่ี�จำาหน่ายในแตุ่ละพ้�นที่ี� กรุณาสอีบถามข้้อีมูลเพ่�มเตุ่มจากผูู้้แที่นจำาหน่ายอีย่าง 

เป็นที่างการใกล้บ้านที่่าน 1110



E X T E R I O RE X T E R I O R I N T E R I O RI N T E R I O R

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.

เส้้นส้ายภายนอกบ่่งบ่อกทััศนคติิอย่างผู้้้นำา มั่ั�นใจ และเติ็มั่เปี่่�ยมั่ด้้วยแรง
ผู้ลักด้ันเพื่่�อก้าวส้้่จุด้ทั่�ส้้งขึ้้�นอย่างไมั่่หยุด้ยั�ง ฐานล้อกว้างด้้หนักแน่น  

กระจังหน้าขึ้นาด้ใหญ่่ปี่ระกาศการมั่าถึ้งขึ้องผู้้้ทัรงพื่ลังอำานาจ 
ด้้เหน่อชั้ั�นและโด้ด้เด้่น

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.

ห้้องโดยสารภายในที่่�ผ่่านการประดิษฐ์์อย่างปราณี่ตให้้บรรยากาศ 
ของการต้อนรับที่่�อบอ่่น ตามปรัชญา Omotenashi ผ่สาน 

ที่ั�งงานห้ัตถศิลป์เก่าแก่ของญ่�ป่�นเข้ากับนวััตกรรมที่่�ลำ�าสมัยและ 
เที่คโนโลย่ต่างๆ ได้อย่างแนบเน่ยนลงตัวั ให้้ผ่ลลัพธ์์เป็นพ้�นที่่�

โปร่งโล่งที่่�สง่างามและยังแสนสบาย

I N T E L L I G E N C E  S I X D E S I G N
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The distinctive spirit of Lexus hospitality and attention 
to detai l  informed the design and ref in ing 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.

จ่ตุว่ญี่ญี่าณแห่งการตุ้อีนรับอีย่างอีบอีุ่นข้อีงเลกซ์ัสและการใส่ใจ 

รายละเอีียดถูกสะที่้อีนผู้่านดีไซ์น์และฟัังก์ชัันการใชั้งานที่ี�จัดวางมาอีย่าง

รอีบคอีบ มอีบทัี่�งความสบายทีี่�ดีเล่ศิ ความเป็นส่วนตัุวขั้�นสุด และประโยชัน์ 

ใชั้สอียที่ี�ตุอีบสนอีงได้หลากหลายชั่วงเวลาข้อีงชัีว่ตุ ไม่ว่าจะเป็นข้ณะ 

ที่ำางานหร้อีพักผู้่อีน ชั่วยปลดปล่อียความเครียดจากที่ั�งร่างกาย 

และจ่ตุใจได้ทีุ่กครั�งที่ี�คุณก้าวเข้้าสู่พ้�นที่ี�ส่วนตุัวแห่งนี�
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F E AT U R E SI N T E L L I G E N C E  S I X

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. 

Ceiling color illumination

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.

ระบบไฟัส่อีงสว่างบนเพดาน

หลัอดไฟห�องโดยสารเร่ยงต้ัวอย้�บนเพัดานบริเวณรอบมุ่้นร้ฟเลัือก 

ส่ได�ถึึง 16 ส่ แลัะป็รับคืวามุ่สว�างได� 4 ระดับ เพั่ยงสัมุ่ผู้ัสสวิต้ช่ ์

ก็เลัือกกำาหนดบรรยากาศิได�ต้ามุ่ต้�องการ ไมุ่�ว�าในขณะที่ำางาน 

หรือหลัับพัักผู้�อนเพั่อเต้ิมุ่พัลััง ต้ามุ่แต้�อารมุ่ณ์ในแต้�ลัะช่�วง

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.

ตุู้แชั่เคร่อีงด่ม

การพัักผู้�อนย�อมุ่ไมุ่�สมุ่บ้รณ์แบบหากป็ราศิจากเคืร่องด่มุ่แก�วโป็รด Lexus LM จึงต้ิดต้ั�งต้้�แช่�

เคืร่องด่มุ่ขนาด 14 ลัิต้รที่่�บริเวณด�านลั�างของผู้นังกั�น ให�คื่ณเลัือกเคืร่องด่มุ่ที่่�ถึ้กใจไว�

สำาหรับการผู้�อนคืลัายหรือการเฉลัิมุ่ฉลัองแบบส�วนต้ัว

Magazine rack

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.

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-Sui-
Boku 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.

ผู้นังกั�นเพ่อีความเป็นส่วนตุัว

สร�างคืวามุ่เป็็นส�วนต้ัวได�ด่เย่�ยมุ่แลัะยังคืงไว�ซึ่ึ�งคืวามุ่ร้�สึกโอ�โถึงโลั�งสบาย ด�วยผู้นังกั�นระหว�างผู้้�ขับแลัะห�อง

โดยสารต้อนหลััง ซึ่ึ�งต้ิดต้ั�งกระจกใสที่่�สามุ่ารถึเลั่อนเป็ิดเพั่อเช่่อมุ่ต้�อกับบริเวณคืนขับ หรือเลั่อนป็ิดเพั่อกั�นเส่ยง หรือ

ป็รับกระจกให�ที่ึบแสงเพั่อคืวามุ่เป็็นส�วนต้ัวขั�นส่ดในยามุ่ที่่�ต้�องการ กรอบผู้นังกั�นต้กแต้�งด�วยศิิลัป็ะช่ั�นส้ง Gin Suiboku

ที่่�ได�รับแรงบันดาลัใจจากศิิลัป็ะการวาดภาพัด�วยหมุ่ึกแลัะพั้�กัน รังสรรคื์โดย Takumi หรือช่�างฝีีมุ่ือช่ั�นคืร้ของเลักซึ่ัส

Partition trim lower storage spaces

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.

พ้�นที่ี�เก็บข้อีงด้านล่างผู้นังกั�น

เก็บกระเป็๋าเอกสาร กระเป็๋าถึือ หรือสมุ่บัต้ิส�วนต้ัวของคื่ณให�อย้�ใน 

สายต้าแลัะใกลั�มุ่ือ ด�วยช่�องเก็บของบริเวณด�านลั�างของผู้นังกั�น 

ที่ั�งด�านซึ่�ายแลัะขวา

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: ภาพรถยนตุ์และรายละเอีียดที่ี�ปรากฏในแคตุตุาล็อีกนี�อีาจมีความแตุกตุ่างกัน 

ตุามรุ่นที่ี�จำาหน่ายในแตุ่ละพ้�นที่ี� กรุณาสอีบถามข้้อีมูลเพ่�มเตุ่มจากผูู้้แที่นจำาหน่ายอีย่าง 

เป็นที่างการใกล้บ้านที่่าน 1716

มุ่่มุ่มุ่องใหมุ่�แลัะแนวคืิดที่่�แต้กต้�างที่ำาให� Lexus LM เป็็นรถึเอนกป็ระสงคื์ลัักซึ่์ช่ัวร่ที่่�คืรบคืรันที่ั�งคืวามุ่สบาย 

แลัะคืวามุ่เป็็นส�วนต้ัว ที่่กป็ระโยช่น์ใช่�สอยถึ้กจัดวางอย�างบรรจง เบาะนั�งบ่ด�วยนวัต้กรรมุ่ที่่�ไมุ่�เคืยถึ้กนำามุ่า 

ใช่�ในรถึยนต์้มุ่าก�อน ผู้นังกั�นห�องโดยสารต้กแต้�งด�วยศิิลัป็ะ Gin Suiboku พัร�อมุ่คืวามุ่ร้�สึกอบอ่�นจากป็รัช่ญา  

Omotenashi ที่่�แที่รกซึ่ึมุ่อย้�ในที่่กรายลัะเอ่ยด เพั่อให�การอย้�ในรถึคืันน่�คืือช่�วงเวลัาคื่ณภาพัของที่�าน

ชั่อีงเก็บหนังส้อี

ซึ่�อนต้ัวอย้�บริเวณด�านหน�าของกลั�องคือนโซึ่ลักลัางระหว�าง 

เบาะโดยสารต้อนหลััง บานเป็ิดที่ำามุ่่มุ่เอ่ยงเพั่อให�หยิบนิต้ยสาร 

หนังสือพัิมุ่พั์ หรือแฟ้มุ่เอกสาร ได�อย�างสะดวก



Vanity mirrors

Vanity mirrors with LED l ight ing 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.

กระจกแตุ่งตุัว

ต้ิดต้ั�งอย้�บริเวณเพัดานรถึสำาหรับผู้้�โดยสารต้อนหลััง พัร�อมุ่ไฟ LED ในต้ัว กระจกสามุ่ารถึ 

ป็รับองศิาได�หลัายระดับเพั่อให�คื่ณมุ่องเห็นได�อย�างช่ัดเจน ด้แลับ่คืลัิกให�สมุ่บ้รณ์แบบได�เสมุ่อ  

สำาหรับเบาะนั�งแถึวหน�ากระจกแต้�งต้ัวจะต้ิดต้ั�งอย้�ในแผู้งบังแดด

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.

ฮีีที่เตุอีร์สำาหรับที่ี�นั�งตุอีนหลัง

เบาะนั�งต้อนหลัังทัี่�ง 2 ตั้วติ้ดตั้�งช่�องป็ลั�อยลัมุ่อ่�นไว�บริเวณด�านข�าง

ซึ่ึ�งจะที่ำางานสัมุ่พัันธ์กับช่�องป็ลั�อยลัมุ่ที่ั�งบนเพัดานแลัะผู้นังกั�น เพั่อ 

มุ่อบคืวามุ่อ่�นสบายจากรอบที่ิศิที่าง

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.

ไฟัส่วนตุัวและไฟัอี่านหนังส้อีตุอีนหลัง

จำาลัองคืวามุ่ร้�สึกเป็็นส�วนต้ัวราวกับอย้�ในห�องที่ำางานของคื่ณเองด�วยไฟ 

ส�องสว�างเฉพัาะบ่คืคืลัสำาหรับเบาะนั�งคื้�หลััง ช่�วยส�องสว�างที่ั�งขณะเข�าหรือ 

ออกจากรถึ ขณะด้หน�าจออ่ป็กรณ์อิเลั็กที่รอนิกส์ หรือหยิบหาของในห�อง 

โดยสารพัร�อมุ่ไฟอ�านหนังสือท่ี่�ถึนอมุ่สายต้า

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. 

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.

เบาะรอีงน่อีงปรับไฟัฟั้า

เสริมุ่คืวามุ่สบายด�วยการรองรับขาที่�อนลั�างสำาหรับผู้้�โดยสารเบาะคื้�หลััง  

เพั่อคืวามุ่ผู้�อนคืลัายที่่�มุ่ากขึ�นอ่กระดับ โดยเบาะรองนั�งจะยกต้ัวขึ�นพัร�อมุ่ 

เหย่ยดออก แลัะพัับเก็บเข�าที่่�โดยอัต้โนมุ่ัต้ิ

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.*

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.

เบาะระบายอีากาศิ / เบาะที่ำาความอีุ่น

Lexus LM ร่�น 4 ที่่�นั�งต้ิดต้ั�งระบบระบายอากาศิไว�ในเบาะนั�งต้อนหลัังที่ั�ง 2 ต้ัว 

โดยระบบจะด้ดอากาศิเย็นจากระบบป็รับอากาศิในห�องโดยสารมุ่าเป็�าผู้�านออกจาก

เบาะเพั่อคืลัายคืวามุ่ร�อน ช่�วยให�สบายต้ัวได�รวดเร็ว ส�วนในสภาพัอากาศิเย็นระบบ

ที่ำาคืวามุ่อ่�นในเบาะจะช่�วยเพัิ�มุ่คืวามุ่อ่�นสบายให�ผู้้�โดยสาร สำาหรับ Lexus LM ร่�น 7

ที่่�นั�งระบบระบายอากาศิในเบาะจะต้ิดต้ั�งไว�ในเบาะนั�งแถึว 2

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

* 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.

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: ภาพรถยนตุ์และรายละเอีียดที่ี�ปรากฏในแคตุตุาล็อีกนี�อีาจมีความแตุกตุ่างกัน 

ตุามรุ่นที่ี�จำาหน่ายในแตุ่ละพ้�นที่ี� กรุณาสอีบถามข้้อีมูลเพ่�มเตุ่มจากผูู้้แที่นจำาหน่ายอีย่าง 

เป็นที่างการใกล้บ้านที่่าน 1918

เบาะนั�งแถวสอีง

ผู้ลัลััพัธ์ที่ั�งหมุ่ดของคืวามุ่ต้ั�งใจแน�วแน�ที่่�จะสร�าง Lexus LM ให� 

มุ่่คืวามุ่สบายระดับส้งส่ดได�ถึ้กถึ�ายที่อดผู้�านเบาะนั�งคื้�น่� ที่่กการใช่� 

งานถึ้กคืิดคื�นเพั่อให�ผู้้�โดยสารร้�สึกผู้�อนคืลัายส้งส่ด องศิาการ 

เอนของเบาะถึ้กคืำานวณอย�างลัะเอ่ยด สวิต้ช่์คืวบคื่มุ่ถึ้กจัดวางให� 

เอื�อมุ่ถึึงได�ง�ายแมุ่�ขณะเอนเบาะลังส่ด มุ่าพัร�อมุ่ระบบนวดที่ั�ง 

บริเวณต้�นขา หลััง แลัะไหลั� โดยสามุ่ารถึเลัือกโป็รแกรมุ่นวดได� 

ถึึง 7 ร้ป็แบบ*

เพ่อีความปลอีดภัยข้อีงที่่าน กรุณาปรับเอีนเบาะในข้ณะรถหยุดน่�งอียู่กับที่ี� 

และโปรดอี่านรายละเอีียด การปรับเอีนเบาะข้ณะรถเคล่อีนที่ี�ได้จากคู่ม้อีการใชั้รถ

ระบบปรับอีากาศิอีัตุโนมัตุ่

ป็รับแต้�งอ่ณหภ้มุ่ิแยกอิสระได�ถึึง 3 โซึ่น เลัือกระดับคืวามุ่สบายได�แบบส�วนต้ัวสำาหรับที่ั�งผู้้�ขับ 

ผู้้�โดยสารเบาะหน�า แลัะผู้้�โดยสารต้อนหลััง แผู้งคืวบค่ืมุ่ระบบป็รับอากาศิต้อนหน�าติ้ดตั้�งรวมุ่กับ 

แผู้งคืวบค่ืมุ่ฮ่ีที่เต้อร์แลัะหน�าจอ EMV ส�วนแผู้งคืวบคื่มุ่ระบบป็รับอากาศิต้อนหลัังมุ่่ที่ั�งบริเวณ 

เพัดานห�องโดยสารต้อนหน�าแลัะระหว�างเบาะหลัังที่ั�ง 2 ที่่�นั�ง



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.

ระบบเคืร่องเส่ยงระดับพัร่เมุ่่ยมุ่รอบที่ิศิที่างจาก Mark Levinson พัร�อมุ่ลัำาโพัง 19 ต้ัว

แลัะเที่คืโนโลัย่ QLS (Quantum Logic Surround) ในห�องโดยสารต้อนหลัังที่่�ให�มุ่ิต้ิได� 

เหมุ่ือนโฮีมุ่เธ่ยเต้อร์อย�างแที่�จริง ลัำาโพังด�านข�างเร่ยงต้ัวในระดับเด่ยวกับการได�ยินของ 

ผู้้�โดยสาร จึงกระจายพัลัังเส่ยงได�กระจ�างใส คืมุ่ช่ัดที่่กย�านคืวามุ่ถึ่� สำาหรับร่�น 7 ที่่�นั�ง 

ระบบเคืร่องเส่ยงจะมุ่าพัร�อมุ่ลัำาโพัง 17 ต้ัว

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.

กล่อีงคอีนโซ์ลกลางระหว่างเบาะนั�งตุอีนหลัง

ภายในกลั�องป็ระกอบด�วยช่�องเช่่อมุ่ต้�อ HDMI จำานวน 1 ช่�องแลัะช่�องเช่่อมุ่ต้�อ USB อ่ก  

2 ช่�อง เพั่อให�คื่ณเช่่อมุ่ต้�อได�ที่ั�งอ่ป็กรณ์อิเลั็กที่รอนิกส์แลัะคือมุ่พัิวเต้อร์ นอกจากนั�นใน 

กลั�องยังมุ่่ถึาดสำาหรับเก็บของช่ิ�นเลั็กหรือเพั่อวางโที่รศิัพัที่์มุ่ือถึือขณะเช่่อมุ่ต้�อ USB

Blu-ray player

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

เคร่อีงเล่น Blu-ray

ต้ิดต้ั�งอย�างป็ราณ่ต้อย้�บริเวณมุ่่มุ่ซึ่�ายลั�าง 

ของผู้นังกั�น รอบรับที่ั�งแผู้�น Blu-ray,  

DVD แลัะ CD 

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. 

Rear seat controls

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. 

แผู้งควบคุมที่ี�เบาะนั�งตุอีนหลัง

ต้ิดต้ั�งอย้�ระหว�างเบาะนั�งต้อนหลััง เพั่อการสั�งการที่่กฟังก์ช่ั�นที่่�ง�ายดาย ที่ั�งการป็รับต้ำาแหน�งเบาะ ระบบ 

ระบายอากาศิในเบาะ ระบบป็รับอากาศิภายในรถึ แลัะระบบคืวามุ่บันเที่ิงในห�องโดยสารต้อนหลััง

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.

ชั่อีงเก็บข้อีงด้านข้้าง

อย้�บริเวณด�านข�างของกลั�องคือนโซึ่ลักลัางระหว�างเบาะนั�งต้อนหลััง ในต้ำาแหน�งที่่�เอื�อมุ่หยิบ 

ของได�ง�ายแมุ่�ขณะเอนเบาะ เหมุ่าะสำาหรับเก็บของช่ิ�นเลั็ก เช่�นร่โมุ่ที่คือนโที่รลัหรืออ่ป็กรณ์อ่นๆ  

ภายในบ่สักหลัาดเพั่อป็้องกันการข่ดข�วน

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

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: ภาพรถยนตุ์และรายละเอีียดที่ี�ปรากฏในแคตุตุาล็อีกนี�อีาจมีความแตุกตุ่างกัน 

ตุามรุ่นที่ี�จำาหน่ายในแตุ่ละพ้�นที่ี� กรุณาสอีบถามข้้อีมูลเพ่�มเตุ่มจากผูู้้แที่นจำาหน่ายอีย่าง 

เป็นที่างการใกล้บ้านที่่าน 2120

คืวามุ่ส่นที่ร่ย์คืือหัวใจสำาคืัญของพัื�นที่่�ส�วนต้ัวที่่�สมุ่บ้รณ์แบบ Lexus LM จึงต้ิดต้ั�งระบบคืวามุ่บันเที่ิง 

ที่่�พัรั�งพัร�อมุ่ด�วยเที่คืโนโลัย่ลัำ�าสมุ่ัยในห�องโดยสารต้อนหลััง ที่ั�งหน�าจอคืวามุ่ลัะเอ่ยดส้งขนาด 26 นิ�ว 

บริเวณผู้นังกั�น ระบบเคืร่องเส่ยงชั่�นส้ง แลัะช่�องเช่่อมุ่ต้�อหลัากหลัายช่นิดท่ี่�ให�ค่ืณเพัลิัดเพัลิันกับดนต้ร่ 

ภาพัยนต้ร์ หรือส่ออ่นๆ ได�ต้ามุ่ต้�องการ ไมุ่�ว�าจะในขณะที่ำางานหรือช่�วงเวลัาพัักผู้�อน



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.

หลังคามูนรูฟั

มุ่้นร้ฟที่ั�ง 2 บานช่�วยเป็ิดรับแสงแลัะเพัิ�มุ่คืวามุ่โป็ร�งโลั�งให�ห�องโดยสาร  

มุ้่นร้ฟบานหน�าเปิ็ดแลัะปิ็ดด�วยระบบกลัไก ส�วนบานหลัังคืวบค่ืมุ่ด�วยสวิที่ช์่ 

มุ่้นร้ฟที่ั�งสองบานมุ่าพัร�อมุ่มุ่�านบังแดดในต้ัวเพั่อกรองแสงให�พัอด่แลัะ 

กันคืวามุ่ร�อน พัร�อมุ่ระบบป็้องกันการหน่บเพั่อคืวามุ่ป็ลัอดภัย

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.

ประตุูด้านข้้างแบบสไลด์ไฟัฟั้า 

ผู้้�ขับสามุ่ารถึสั�งเป็ิดหรือป็ิดป็ระต้้เลั่อนได�จากแผู้งคืวบคื่มุ่บนเพัดาน เพั่อต้�อนรับเมุ่่อผู้้�โดยสารมุ่าถึึงรถึ หรือ 

หากผู้้�ขับพักก่ญแจไฟฟ้าไว�กับต้ัวก็สามุ่ารถึเป็ิดหรือป็ิดป็ระต้้ฝีั�งที่่�ใกลั�ต้ัวได�เพั่ยงแต้ะที่่�ก่ญแจหรือมุ่ือจับป็ระต้ ้ 

ป็ระต้้จะเลั่อนป็ิดเมุ่่อแต้ะซึ่ำ�า พัร�อมุ่ด้แลัคืวามุ่ป็ลัอดภัยขณะเป็ิดหรือป็ิดป็ระต้้ด�วยระบบป็้องกันป็ระต้้หน่บ  

(jam protection)

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.

แผู้งควบคุมเพ่อีการเข้้าสู่รถ วอีล์ค-อี่น สว่ตุชั์

สำาหรับ Lexus LM ร่�น 7  ที่่�นั�ง จะมุ่่สวิต้ช่์คืวบคื่มุ่ต้ิดต้ั�งอย้�บริเวณด�านข�างของพันักพัิงเบาะนั�ง 

แถึวสอง เพั่อคืวบคื่มุ่การพัับเก็บเบาะรองนั�ง พัับพันักพัิงมุ่าด�านหน�า แลัะเลั่อนเบาะมุ่าด�านหน�าเพั่อ 

ให�ผู้้�โดยสารเดินเข�าส้�ที่่�นั�งแถึว 3 

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. 

ที่ี�จับข้ณะข้ึ�นหร้อีลงรถ

วิศิวกรได�คืำานวณหาต้ำาแหน�งการต้ิดต้ั�งที่่�จับที่่�เหมุ่าะสมุ่ที่่�ส่ด ที่่�จะช่�วย 

ให�คื่ณเข�าออกจากรถึได�อย�างสะดวกแลัะสง�างามุ่ ที่่กรายลัะเอ่ยดไมุ่�ว�า 

จะเป็็นคืวามุ่กว�างของห�วง องศิาการจับ คืวามุ่โคื�งของที่่�จับแลัะวัสด ่

บ่น่�มุ่ด�านในห�วงจับ ลั�วนถึ้กป็รับแต้�งอย�างลัะเอ่ยดเพั่อให�คืวามุ่สะดวก 

สบายส้งส่ด

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.

บันไดข้้าง 

แสดงคืวามุ่ใส�ใจในการต้�อนรับผู้้�โดยสารต้ั�งแต้�ก�าวแรกที่่�เข�าส้�รถึ ด�วยบันไดข�างที่่�ผู้�านการออกแบบ 

อย�างรอบคือบแลัะป็ราณ่ต้ ที่ั�งคืวามุ่กว�างที่่�พัอด่แลัะระดับคืวามุ่ส้งที่่�เหมุ่าะสมุ่พัร�อมุ่บ�งบอกคืวามุ่ 

เป็็นเลักซึ่ัสด�วยโลัโก�ที่่�ป็ระดับอย้�อย�างลังต้ัว ที่ั�งบันไดข�าง ห�วงจับ แลัะบานป็ระต้้ที่่�เป็ิดได�กว�างจะ 

ช่�วยให�ที่�านเข�าแลัะออกจากรถึได�อย�างสง�างามุ่ในที่่กโอกาส

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

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 

เพัิ�มุ่คืวามุ่เง่ยบสงบด�วยกระจก Acoustic 

เก็บเส่ยง ที่ั�งกระจกหน�ารถึแลัะกระจกหน�าต้�าง

ของป็ระต้้บานเลั่อนที่ั�ง 2 ฝีั�ง ยกระดับคืวามุ่ 

เป็็นส�วนต้ัวส้งส่ด

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.

ม่านบังแดดหน้าตุ่าง 

หน�าต้�างป็ระต้้บานเลั่อนแลัะหน�าต้�างบานเลั็กที่่�ด�านหลัังที่ั�งสองฝีั�งมุ่า 

พัร�อมุ่มุ่�านบังแดดที่่�สามุ่ารถึดึงขึ�นเพั่อช่�วยกรองแสงแดดแลัะเพัิ�มุ่ 

คืวามุ่เป็็นส�วนต้ัวได�อ่กระดับ

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: ภาพรถยนตุ์และรายละเอีียดที่ี�ปรากฏในแคตุตุาล็อีกนี�อีาจมีความแตุกตุ่างกัน 

ตุามรุ่นที่ี�จำาหน่ายในแตุ่ละพ้�นที่ี� กรุณาสอีบถามข้้อีมูลเพ่�มเตุ่มจากผูู้้แที่นจำาหน่ายอีย่าง 

เป็นที่างการใกล้บ้านที่่าน 2322



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.

ไฟัที่้าย LED

แต้กต้�างต้ั�งแต้�แรกเห็น ด�วยไฟที่�ายที่รงต้ัว L ที่่�แสดงอัต้ลัักษณ์ของ Lexus LM 

อย�างช่ัดเจนในที่่กมุ่่มุ่มุ่อง หร้หราแลัะที่�าที่ายสายต้า นอกจากนั�นไฟที่�ายฝีั�งซึ่�าย 

แลัะขวาเช่่อมุ่ต้�อกันด�วยเส�นแสง LED ที่อดตั้วยาวต้ลัอดฝีาที่�าย ให�ตั้วรถึด้กว�างใหญ� 

มัุ่�นคืง พัร�อมุ่ไฟเล่ั�ยวท่ี่�ส�องสว�างไลั�จากด�านในส้�ด�านนอก บ�งบอกทิี่ศิที่างการเล่ั�ยว 

ได�อย�างช่ัดเจนแลัะป็ลัอดภัย

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.

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.

ฝาที่้ายไฟัฟั้า 

เป็ิดแลัะป็ิดฝีาที่�ายได�โดยอัต้โนมุ่ัต้ิ เพั่ยงพักก่ญแจไฟฟ้าไว�กับต้ัวแลัะ 

แต้ะสวิต้ช์่ท่ี่�ด�านนอกตั้วรถึเพ่ัอเปิ็ด แลั�วแต้ะสวิต้ช์่ท่ี่�สันฝีาที่�ายเพ่ัอปิ็ด 

หรือเลืัอกเป็ิดแลัะป็ิดฝีาที่�ายจากในรถึด�วยแผู้งคืวบคื่มุ่บนเพัดาน

ต้อนหน�า ป็ระต้้ฝีาที่�ายมุ่่ระบบป็้องกันการหน่บเพั่อคืวามุ่ป็ลัอดภัย

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. 

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

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.

กันชันที่้าย 

องค์ืป็ระกอบหลัักท่ี่�ขับบ่คืลิักของ Lexus LM ให�ยิ�งโดดเด�น เส�นโคืรเมุ่่ยมุ่

เงางามุ่ท่ี่�ที่อดตั้วยาวต้ลัอดแนวด�านลั�าง ด้หร้หรา ป็ราณ่ต้ แลัะไมุ่�ฉ้ดฉาด  

เสริมุ่ให�ฐานรถึยิ�งด้กว�างแลัะมุ่ั�นคืงด�วยศิ้นย์ถึ�วงที่่�ต้ำ�า

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: ภาพรถยนตุ์และรายละเอีียดที่ี�ปรากฏในแคตุตุาล็อีกนี�อีาจมีความแตุกตุ่างกัน 

ตุามรุ่นที่ี�จำาหน่ายในแตุ่ละพ้�นที่ี� กรุณาสอีบถามข้้อีมูลเพ่�มเตุ่มจากผูู้้แที่นจำาหน่ายอีย่าง 

เป็นที่างการใกล้บ้านที่่าน 2524

ไฟัหน้า LED แบบ 3-eye

ด่ไซึ่น์คืมุ่เข�มุ่ ด้น�าเกรงขามุ่ ต้ัดขอบลั�างด�วยไฟ Daytime Running Lights ที่รงต้ัว L 

อันเป็็นเอกลัักษณ์ของเลักซึ่ัส นอกจากนั�นไฟหน�า LED ยังหันลัำาแสงต้ามุ่การหมุ่่นพัวงมุ่าลััยเพั่อ 

ส�องสว�างคืรอบคืล่ัมุ่บริเวณท่ี่�จะเล่ั�ยวรวมุ่ทัี่�งพืั�นท่ี่�โดยรอบ เสริมุ่คืวามุ่มัุ่�นใจยามุ่เข�าโคื�งต้อนกลัางคืืน 

พัร�อมุ่ไฟเลั่�ยวสามุ่ช่ั�นที่่�ส�องสว�างไลั�จากด�านในส้�ด�านนอกต้ามุ่ที่ิศิที่างการเลั่�ยว
พ้�นที่ี�เก็บสัมภาระ

พัร�อมุ่ต้อบสนองที่่กคืวามุ่ต้�องการของที่�านด�วยพัื�นที่่�เก็บสัมุ่ภาระที่่�กว�างใหญ� 

สมุ่ด่ลักับคืวามุ่โอ�โถึงของห�องโดยสาร รองรับสัมุ่ภาระได�ที่่กโอกาส ไมุ่�ว�า 

จะเป็็นถึ่งกอลั์ฟ กระเป็๋าเดินที่าง หรือกระเป็๋าเอกสาร แลัะยังมุ่่ช่�องลัับพัิเศิษ 

ซึ่�อนอย้�ใต้�พืั�นห�องเก็บสัมุ่ภาระ เพ่ัอจัดเก็บสิ�งของมุ่่คื�าให�พั�นสายต้าคืนภายนอก



Meters

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.

หน้าปัด / มาตุรวัด

มุ่าต้รวัด Optitron meter ผู้สมุ่ผู้สานด่ไซึ่น์เร่ยบง�ายแบบอะนาลั็อกที่ั�ง 4 วงเข�ากับหน�าจอดิจิต้อลัที่่�ช่าญฉลัาด 

เพั่อแสดงข�อมุ่้ลัสำาคืัญต้�างๆ ให�ผู้้�ขับอ�านได�อย�างช่ัดเจน พัร�อมุ่มุ่าต้รวัดคืวามุ่เร็วแลัะรอบเคืร่องยนต้์แบบ 

อะนาลั็อก 3 มุ่ิต้ิ ที่่�มุ่องเห็นได�ง�าย

Multimedia coordination function

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. 

การแสดงผู้ลร่วมข้อีงจอีตุ่างๆ 

ผู้สานการที่ำางานของจอ EMV ขนาด 12.3 นิ�วที่่�กลัางคือนโซึ่ลัหน�ารถึเข�ากับจอ Multi-information

แบบ TFT ขนาด 4.2 นิ�ว ที่่�กลัางหน�าป็ัที่มุ่์ให�แสดงข�อมุ่้ลัร�วมุ่กันได�อย�างไร�ที่่�ต้ิ ด�วยเที่คืโนโลัย่ที่่�ลัำ�าสมุ่ัย

Apple CarPlay 

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.   

ระบบปฎิ่บัตุ่การ Apple CarPlay
คื่ณสามุ่ารถึคืวบคื่มุ่ไอโฟนของคื่ณผู้�านหน�าจอของ Lexus LM เพั่ยงเช่่อมุ่ต้�อไอโฟนของคื่ณ

เข�ากับระบบคื่ณก็จะสามุ่ารถึสั�งการ ระบบนำาที่าง โที่รออกหรือรับสายรวมุ่ที่ั�งส�งแลัะรับข�อคืวามุ่

ผู้�าน Siri® ได�อย�างง�ายดาย

Remote Touch Interface

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.

รีโมที่ควบคุมแบบสัมผู้ัส

อ่ป็กรณ์สั�งการที่่�เลักซึ่ัสคืิดคื�นเพั่อต้อบสนองวิถึ่ช่่วิต้แห�งการใช่�สมุ่าร์ที่โฟน ให�คื่ณคืวบคื่มุ่ 

ระบบนำาที่างแลัะระบบเคืร่องเส่ยงในหน�าจอ EMV ได�อย�างเป็็นธรรมุ่ช่าต้ิ โดยเลัือกวาง  

Remote Touch Interface ไว�ที่่�คือนโซึ่ลักลัางของเบาะนั�งคื้�หน�า ในต้ำาแหน�งที่่�ผู้้�ขับสามุ่ารถึ 

ใช่�งานได�ง�ายดายแลัะป็ลัอดภัย ไมุ่�รบกวนการขับข่�แลัะไมุ่�ต้�องลัะสายต้าจากถึนน

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.

แผู้งควบคุมเหน้อีศิรีษะ 

อำานวยคืวามุ่สะดวกให�ผู้้�ขับสามุ่ารถึป็รนนิบัต้ิผู้้�โดยสารได�อย�างด่เย่�ยมุ่ ด�วย 

แผู้งคืวบคื่มุ่บนเพัดานที่่�มุ่าพัร�อมุ่ป็่�มุ่คืวบคื่มุ่แบบสัมุ่ผู้ัส สำาหรับคืวบคื่มุ่การ 

เปิ็ดแลัะปิ็ดป็ระต้้ รวมุ่ทัี่�งมุ้่นร้ฟบริเวณห�องโดยสารต้อนหลััง พัร�อมุ่ช่�องเก็บ 

ของช่ิ�นเลั็กต้�างๆ ไฟอ�านแผู้นที่่� แลัะไฟดาวน์ไลัที่์ สวิต้ช่์คืวบคื่มุ่มุ่่สัญลัักษณ ์

ที่่�เรืองแสงแบบนวลัต้า ช่�วยให�สังเกต้่เห็นได�ง�ายที่ั�งกลัางวันแลัะกลัางคืืน

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.

สว่ตุชั์ควบคุมการบันที่ึกตุำาแหน่ง 

สะดวกสบายเต้็มุ่ขั�น ด�วยเบาะนั�งต้อนหลัังที่่�สามุ่ารถึบันที่ึกร้ป็แบบการ 

นั�งได�ง�ายดายด�วยการแต้ะสวิต้ช่์เพั่ยงคืรั�งเด่ยว โดยเลัือกบันที่ึกได�สอง 

ร้ป็แบบ สำาหรับคื้�นั�งแถึวสอง แลัะสำาหรับเบาะนั�งผู้้�ขับบันทึี่กได� 3 ร้ป็แบบ 

โดยแต้�ลัะร้ป็แบบระบบจะบันทึี่กต้ำาแหน�งของกระจกมุ่องข�างไว�ด�วย

Multi-information display 

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. 

หน้าจอี multi-information 

หน�าจอแบบ TFT ขนาด 4.2 นิ�วต้ิดต้ั�งอย้�ร�วมุ่กับมุ่าต้รวัด 

Optitron meter แสดงผู้ลัที่ั�งสถึานะการที่ำางานของรถึ 

ระบบคืวามุ่สว�างในห�องโดยสาร ระบบนำาที่าง สภาพัอากาศิ 

แลัะระบบเคืร่องเส่ยง ด�วยกราฟฟิคืส่ที่่�มุ่่ร้ป็แบบช่ัดเจนแลัะ 

อ�านง�าย เลัือกอ�านคื�าต้�างๆ ได�ด�วยสวิต้ช่์คืวบคื่มุ่แบบ 4 

ที่ิศิที่างที่่�พัวงมุ่าลััย

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

Wireless charger

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.

แที่่นชัาร์จม้อีถ้อีแบบไร้สาย 

ต้อบสนองการช่าร์จแบบไร�สาย (Qi) ด�วยการจัดวางต้ำาแหน�งถึาดช่าร์จ 

ที่่�คืิดมุ่าอย�างรอบคือบ ให�อย้�ในกลั�องคือนโซึ่ลักลัางที่่�มุ่องเห็นหน�าจอ 

ได�ง�ายแลัะอย้�ใกลั�มุ่ือ

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: ภาพรถยนตุ์และรายละเอีียดที่ี�ปรากฏในแคตุตุาล็อีกนี�อีาจมีความแตุกตุ่างกัน 

ตุามรุ่นที่ี�จำาหน่ายในแตุ่ละพ้�นที่ี� กรุณาสอีบถามข้้อีมูลเพ่�มเตุ่มจากผูู้้แที่นจำาหน่ายอีย่าง 

เป็นที่างการใกล้บ้านที่่าน 2726



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. 

Rear armrests

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.

ที่ี�วางแข้นเบาะหลัง

เพัิ�มุ่คืวามุ่สะดวกสบายแลัะป็ระโยช่น์ใช่�สอยให�เบาะนั�งแถึวสอง ด�วยโต้๊ะที่่�ต้ิดต้ั�งอย้�ในที่่�วางแขน 

ของเบาะแต้�ลัะต้ัว สามุ่ารถึกางออก พัับเก็บ แลัะเลั่อนออกหรือเข�าหาต้ัวได� พัร�อมุ่ช่�องเก็บ 

แฟ้มุ่เอกสารที่่�ช่�วยรักษาให�เอกสารอย้�กับที่่�ขณะรถึเคืลั่อนต้ัว เบาะนั�งที่ั�งสองฝีั�งมุ่่ที่่�วางแก�ว 

ช่�องเก็บของช่ิ�นเลั็ก แลัะสวิต้ช่์คืวบคื่มุ่แยกอิสระจากกัน สำาหรับคืวบคื่มุ่การเป็ิดหรือป็ิดไฟ 

อ�านหนังสือพัับเก็บเบาะรองนั�ง หรือป็รับเอนเบาะ

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. 

เบาะรอีงน่อีงปรับไฟัฟั้า

ยกระดับคืวามุ่สบายให�ผู้้�โดยสารเบาะหน�าแลัะเบาะนั�งแถึวสองด�วย 

เบาะรองน�องป็รับไฟฟ้าในต้ัว ซึ่ึ�งจะยกต้ัวขึ�นโดยอัต้โนมุ่ัต้ิ แลัะพัับ 

เก็บได�ง�ายด�วยการแต้ะสวิต้ช่์เพั่ยงคืรั�งเด่ยว

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.

Rear seat entertainment system

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. 

ระบบความบันเที่่งที่ี�เบาะหลัง

มุ่อบคืวามุ่บันเที่ิงคื่ณภาพัส้งด�วยหน�าจอ LCD คืวามุ่ลัะเอ่ยดส้งแบบ IPS (In-Plane 

Switching) ขนาด 13.3 นิ�วที่่�ต้ิดต้ั�งอย้�บริเวณเพัดานรถึ ให�ภาพัส่สันสวยงามุ่แลัะ 

ป็รับองศิาการมุ่องได�สะดวกสบาย คืวบคื่มุ่การเป็ิด การพัับเก็บ แลัะการป็รับองศิา 

ด�วยระบบไฟฟ้าผู้�านร่โมุ่ที่คือนโที่รลั พัร�อมุ่ช่�องเช่่อมุ่ต้�อ HDMI ที่่�สะดวกสบาย โดย

ระบบคืวามุ่บันเทิี่งของผู้้�โดยสารต้อนหน�าแลัะต้อนหลัังจะแสดงผู้ลัจากส่อเด่ยวกันเสมุ่อ

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. 

กล่อีงคอีนโซ์ลกลาง

ด�านหลัังของกลั�องคือนโซึ่ลักลัางของเบาะแถึวหน�าต้ิดต้ั�งช่�องเก็บ 

ของช่ิ�นเลั็ก ช่�องเก็บของขนาดใหญ�ที่่�บรรจ่เคืร่องด่มุ่ได�ถึึง 2 ขวด  

ช่�องเช่่อมุ่ต้�อ HDMI แลัะช่�องจ�ายไฟเพั่อช่าร์จอ่ป็กรณ์ต้�างๆ เพั่อ 

คืวามุ่สะดวกสบายส้งส่ดสำาหรับผู้้�โดยสารแถึวสอง

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

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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Lexus LM ร่�น 7 ที่่�นั�งออกแบบมุ่าเพั่อรองรับคืวามุ่ต้�องการที่่�หลัากหลัาย ที่ั�งการรองรับผู้้�โดยสารจำานวน 

ที่่�มุ่ากขึ�นแลัะป็ระโยช่น์ใช่�สอยที่่�ป็รับได�หลัายร้ป็แบบ ด�วยเบาะนั�งแถึวสามุ่ที่่�สะดวกสบาย แลัะยังสามุ่ารถึพัับขึ�นเพั่อ 

เพัิ�มุ่พัื�นที่่�เก็บสัมุ่ภาระ ที่่กการป็รับเบาะสามุ่ารถึที่ำาได�ง�ายดายในเวลัาอันสั�น ต้ามุ่แบบฉบับการอำานวยคืวามุ่สะดวก 

ของเลักซึ่ัส

เบาะนั�งรูปแบบตุ่างๆ

เลัือกใช่� Lexus LM ของคื่ณได�ในหลัากหลัายโอกาส ป็รับเป็ลั่�ยนได�ง�ายดาย ไมุ่�ว�าจะเพั่อธ่รกิจ 

การเดินที่างป็ระจำาวัน หรือที่�องเที่่�ยวกับเพั่อนแลัะคืรอบคืรัว เบาะนั�งแถึวสองมุ่าพัร�อมุ่เบาะรอง 

น�อง แลัะยังป็รับเอนได�เต้็มุ่ที่่� โดยเบาะจะเลั่อนต้ัวมุ่าด�านหน�าในขณะเอนนอนลัง เพั่อเพัิ�มุ่พัื�นที่่�ให� 

ผู้้�โดยสารแถึวสามุ่ หรือรักษาพัื�นที่่�เก็บสัมุ่ภาระไว�ให�เที่�าเดิมุ่ เบาะนั�งแถึวสามุ่มุ่่พันักพัิิงแยกจากกัน 

เพั่อให�พัับเก็บได� โดยที่ั�งการพัับเก็บแลัะกางออกคืวบคื่มุ่ด�วยระบบไฟฟ้าอัต้โนมุ่ัต้ิ แลัะที่่กเบาะในรถึ 

สามุ่ารถึป็รับเอนนอนราบได�เช่�นเด่ยวกัน



The LM’s exceptional hospitality and ability 
to offer a deeply relaxing space are based on 
creating an environment that provides peace-
of-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.

ความรู้สึกสุข้สงบจากภายในและความรู้สึกผู้่อีนคลายสูงสุด 

ข้ณะเด่นที่างย่อีมก่อีเก่ดจากความมั�นใจและวางใจในพาหนะที่ี� 

เล้อีก ที่ีมว่ศิวกรข้อีง Lexus LM จึงศิึกษาและที่ำาความเข้้าใจ

อีย่างลึกซึ์�งถึงความปลอีดภัยทุี่กด้าน ทีี่�ท่ี่านเจ้าข้อีงรถคำานึงถึง 

และคัดเล้อีกเที่คโนโลยีชัั�นสูงที่ี�ลำ�าหน้ามาใชั้ในรถ เพ่อีให้ข้ับข้ี� 

ได้อีย่างปลอีดภัยและปกป้อีงผูู้้โดยสารทีุ่กที่่านได้อีย่างมี 

ประส่ที่ธ่ภาพ...และให้ที่่านสัมผู้ัสได้ถึงความอีุ่นใจราวกับได้ 

รับการปกป้อีงดูแลอีย่างดีเยี�ยมตุลอีดเวลาที่ี�อียู่ในรถคันนี�
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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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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.

ช่�วยป็้องกันการช่นแลัะลัดคืวามุ่ร่นแรงจากการป็ะที่ะ โดยใช่�เรดาร์คืวามุ่ลัะเอ่ยดคืลั่นระดับมุ่ิลัลัิเมุ่ต้ร พัร�อมุ่กลั�อง 

เซึ่นเซึ่อร์โมุ่โนคื้ลัาร์ คือยต้รวจหารถึยนต้์ที่่�อย้�ข�างหน�าหรือคืนเดินถึนน ซึ่ึ�งจะต้รวจหาได�ที่ั�งขณะกลัางวันแลัะกลัางคืืน 

รวมุ่ถึึงต้รวจหาจักรยานที่่�ขับข่�อย้�ข�างหน�า ซึ่ึ�งจะต้รวจหาได�ในเวลัากลัางวัน*1
 แลัะป็ระเมุ่ินคืวามุ่เส่�ยงในการช่น  

หากป็ระเมุ่ินว�าอาจเกิดการช่น ระบบจะส�งสัญญาณเต้ือนผู้้�ขับรวมุ่ที่ั�งช่�วยเสริมุ่แรงเบรกเมุ่่อผู้้�ขับเหย่ยบเบรก หรือ 

หากผู้้�ขับเหย่ยบเบรกไมุ่�ที่ัน ระบบจะช่�วยเบรกให�เพั่อรักษาคืวามุ่ป็ลัอดภัยแลัะลัดคืวามุ่ร่นแรงในการป็ะที่ะ

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.

เพัิ�มุ่คืวามุ่ป็ลัอดภัยในการขับข่�ต้อนกลัางคืืน โดยระบบไฟหน�าป็รับส้ง-ต้ำ�าอัจฉริยะจะคือยต้รวจหาลัำาแสงจากไฟหน�า 

ของรถึที่่�แลั�นสวนมุ่า หรือลัำาแสงจากไฟที่�ายของรถึคืันหน�า หรือแสงสว�างจากบริเวณโดยรอบ หากต้รวจพับ 

ลัำาแสงต้�างๆ ในรัศิมุ่่ลัำาแสงไฟส้งของ Lexus LM ระบบจะเลัือกดับไฟ LED แต้�ลัะดวงในช่่ดไฟส้งแต้�ลัะข�าง เพั่อไมุ่�ให� 

แสงไฟส้งส�องรบกวนรถึคัืนหน�าหรือรถึท่ี่�วิ�งสวนมุ่า แลัะจะเปิ็ดไฟ LED ดวงนั�นๆ อ่กคืรั�งเมุ่่อรถึดังกลั�าวเคืล่ัอนออก 

จากรัศิมุ่่ลัำาแสงไฟส้งโดยที่ำางานได�อย�างรวดเร็วต้ามุ่สภาพัการขับข่�จริง

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.

ช่�วยระมุ่ัดระวังรถึยนต้์หรือจักรยานยนต้์ที่่�สังเกต้เห็นได�ไมุ่�ช่ัดเจน 

ในกระจกมุ่องข�าง ด�วยการที่ำางานของเรดาร์คืวามุ่ลัะเอ่ยดคืลั่น 

ระดับ quasi millimeter ที่่�ต้ิดต้ั�งอย้�ในกันช่นที่�ายซึ่ึ�งจะคือยต้รวจ 

หายานพัาหนะในเลันข�างๆ แลัะที่ันที่่ที่่�ต้รวจพับว�ามุ่่ยานพัาหนะ 

เคืล่ัอนเข�าส้�มุ่่มุ่อับสายต้าก็จะส�งสัญญาณไฟ LED เตื้อนบนกระจก 

มุ่องข�างด�านนั�นๆ

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

ช่�วยให�ผู้้�ขับมุ่องเห็นบริเวณรอบๆ รถึที่่�อาจมุ่องเห็นได�ยากด�วยต้าเป็ลั�า 

จากต้ำาแหน�งผู้้�ขับ โดยจอภาพัจะแสดงภาพัรอบตั้วรถึเป็็นภาพัมุ่่มุ่ส้งแบบ 

เร่ยลัไที่มุ่์บนจอ EMV โดยใช่�การป็ระมุ่วลัผู้ลัภาพัจากกลั�องที่่�ต้ิดต้ั�งไว� 

รอบรถึ ทัี่�งบริเวณด�านหน�า ด�านข�าง แลัะที่�ายรถึมุ่าแสดงผู้ลัเป็็นภาพัรวมุ่*
4

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*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.

เพัิ�มุ่คืวามุ่สะดวกแลัะป็ลัอดภัยขณะถึอยออกจากที่่�จอดด�วยระบบ 

ช่�วยเบรก PKSB ซึ่ึ�งจะต้รวจหาวัต้ถึ่บริเวณที่�ายรถึ ที่ั�งวัต้ถึ่นิ�ง 

เช่�นกำาแพัง แลัะวัต้ถึ่เคืลั่อนไหวเช่�นรถึยนต้์ที่่�กำาลัังเคืลั่อนเข�ามุ่า 

ใกลั�*
2
 แลัะจะส�งสัญญาณเต้ือนผู้้�ขับบนหน�าจอพัร�อมุ่เส่ยงเต้ือน 

แลัะหากป็ระเมุ่ินว�าอาจเกิดการช่น ระบบจะคืวบคื่มุ่กำาลัังขับแลัะ 

แรงเบรกโดยอัต้โนมุ่ัต้ิต้ามุ่ที่่�จำาเป็็น เพั่อหลั่กเลั่�ยงการช่นหรือ 

ลัดคืวามุ่ร่นแรงจากการป็ะที่ะ

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

*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.
 

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

Lexus LM ต้ิดต้ั�งถึ่งลัมุ่นิรภัย SRS ที่่�เบาะคื้�หน�า ถึ่งลัมุ่เข�าที่่�ต้ำาแหน�งผู้้�ขับ ถึ่งลัมุ่ด�านข�างที่่�เบาะนั�งคื้�หน�า แลัะมุ่�านถึ่งลัมุ่ 

ที่่�บริเวณป็ระต้้คื้�หน�า ป็ระต้้บานเลั่อนแลัะกระจกบานเลั็กบริเวณด�านหลััง*
5

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.

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

เลืัอกป็รับเป็็นกระจกธรรมุ่ดาหรือกระจกดิจิต้อลัได�ต้ามุ่ต้�องการ เพ่ัยงแต้ะ 

สวิต้ช์่บริเวณฐานกระจก เมุ่่ออย้�ในโหมุ่ดดิจิต้อลักระจกจะแสดงภาพั 

จากกลั�องที่่�ต้ิดต้ั�งอย้�บริเวณป็ระต้้ที่�ายรถึ เป็็นภาพัคืวามุ่ลัะเอ่ยดส้ง 

แบบเร่ยลัไที่ม์ุ่ เพ่ัอให�ผู้้�ขับมุ่องเห็นภาพัได�กว�างกว�าการมุ่องกระจกธรรมุ่ดา  

ลัดการถึ้กบดบังวิสัยที่ัศิน์ด�วยพันักพัิงศิ่รษะของผู้้�โดยสารต้อนหลัังหรือ 

สัมุ่ภาระในรถึ แลัะยังช่�วยรักษาคืวามุ่เป็็นส�วนต้ัวเมุ่่อผู้้�โดยสารต้อนหลััง 

เลัือกป็ิดกระจกผู้นังกั�นแบบที่ึบแสง*
3

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.

เมุ่่อเป็ิดใช่�งาน ระบบจะช่�วยรักษารถึให�อย้�ในเลันเพั่อคืวามุ่ป็ลัอดภัย โดยหากรถึเริ�มุ่เฉออกจากเลัน

หรือแนวถึนน ระบบจะส�งสัญญาณเต้ือนผู้้�ขับแลัะช่�วยหน�วงพัวงมุ่าลััยเพั่อรักษาแนวการวิ�งของรถึ  

แลัะหากขับข่�บนที่างหลัวงโดยเป็ิดใช่�ระบบ Dynamic Radar Cruise Control แลัะใช่�คืวามุ่เร็วจนถึึง

ระดับที่่�ต้ั�งคื�าไว� ระบบ LTA จะช่�วยคืวบคื่มุ่พัวงมุ่าลััยเพั่อรักษารถึให�วิ�งอย้�ในเลันอ่กด�วย

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.

นอกจากจะรักษาคืวามุ่เร็วในการวิ�งให�คืงที่่�ดังเช่�น Cruise Control ที่ั�วไป็แลั�ว ระบบ Dynamic 

Radar Cruise Control ยังคือยต้รวจหารถึยนต้์ที่่�ขับข่�อย้�ด�านหน�าแลัะป็รับคืวามุ่เร็วเพั่อรักษา 

ระยะห�างที่่�เหมุ่าะสมุ่จากคืันหน�า โดยอาศิัยเรดาร์คืวามุ่ลัะเอ่ยดคืลั่นระดับมุ่ิลัลัิเมุ่ต้ร ร�วมุ่กับกลั�อง 

เซึ่นเซึ่อร์ด�านหน�ารถึ
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*
1
 การต้รวจหาต้ำาแหน�งคืนเดินถึนนแลัะจักรยานมุ่่เฉพัาะร่�นที่่�ขายในบางป็ระเที่ศิเที่�านั�น กร่ณาสอบถึามุ่ข�อมุ่้ลัเพัิ�มุ่เต้ิมุ่จากผู้้�แที่นจำาหน�ายอย�างเป็็นที่างการใกลั�บ�านที่�าน

*
2
 การต้รวจหารถึยนต้์ที่่�แลั�นเข�ามุ่าใกลั�ที่�ายรถึขณะกำาลัังถึอยออกจากที่่�จอดมุ่่เฉพัาะร่�นที่่�ขายในบางป็ระเที่ศิเที่�านั�น กร่ณาสอบถึามุ่ข�อมุ่้ลัเพัิ�มุ่เต้ิมุ่จากผู้้�แที่นจำาหน�ายอย�างเป็็นที่างการใกลั�บ�านที่�าน

*
3
 กร่ณาป็รับต้ำาแหน�งหน�าจอกระจกก�อนเริ�มุ่ต้�นขับข่�คืรั�งแรก หรือเมุ่่อมุ่่การเป็ลั่�ยนผู้้�ขับ โดยป็รับต้ำาแหน�งขณะรถึหย่ดนิ�งอย้�ในจ่ดที่่�ป็ลัอดภัยเที่�านั�น ห�ามุ่ป็รับต้ำาแหน�งหน�าจอกระจกขณะขับข่� การ 

ป็รับต้ำาแหน�งที่่�ไมุ่�สมุ่บ้รณ์แบบอาจที่ำาให�เห็นภาพัซึ่�อน หากมุ่่แสงภายนอกสะที่�อนบนหน�าจอกระจกจนที่ำาให�มุ่องเห็นไมุ่�ช่ัด โดยเฉพัาะในร่�นที่่�มุ่่หลัังคืามุ่้นร้ฟ 2 ต้ำาแหน�ง กร่ณาป็ิดมุ่�านบังแดดของหลัังคืา

มุ่้นร้ฟ การที่ำาคืวามุ่คื่�นเคืยกับการใช่�หน�าจอกระจกอาจใช่�ระยะเวลัา ขึ�นอย้�กับอาย่แลัะสภาพัร�างกายของผู้้�ขับ สภาพัภายนอกเช่�นหยดน�ำา เกลั็ดหิมุ่ะ หรือโคืลันอาจที่ำาให�หน�าจอกระจกไมุ่�สามุ่ารถึแสดงภาพั

ได�อย�างช่ัดเจน ในกรณ่เช่�นน่�กร่ณาเป็ลั่�ยนมุ่าใช่�โหมุ่ดกระจกธรรมุ่ดาก�อนเริ�มุ่ขับข่� หากบริเวณโดยรอบรถึมุ่ืด สัญญาณภาพัดิจิต้อลัจะถึ้กป็รับให�สว�างขึ�นกว�าคืวามุ่เป็็นจริงเพั่อการมุ่องเห็นที่่�ช่ัดเจน 

ซึ่ึ�งอาจที่ำาให�เกิดการกระพัริบบนหน�าจอได�

*
4
 กลั�องสามุ่ารถึแสดงภาพัได�ในบริเวณจำากัด เพั่อคืวามุ่แมุ่�นยำากร่ณาต้รวจสอบสภาพัแวดลั�อมุ่ด�วยต้ัวที่�านเองก�อนเริ�มุ่ขับข่�

*
5
 ถึ่งลัมุ่นิรภัย SRS เป็็นอ่ป็กรณ์สำาหรับใช่�คืวบคื้�กับเข็มุ่ขัดนิรภัย ผู้้�ขับแลัะผู้้�โดยสารที่่กคืนในรถึต้�องคืาดเข็มุ่ขัดนิรภัยอย�างถึ้กต้�องต้ลัอดเวลัาที่่�โดยสาร ห�ามุ่ต้ิดต้ั�งเก�าอ่�นิรภัยสำาหรับเด็กช่นิดที่่�

หันหน�าเข�าพันักพัิงเบาะนั�งบนเบาะผู้้�โดยสารด�านหน�าเด็ดขาด สำาหรับเก�าอ่�นิรภัยสำาหรับเด็กช่นิดที่่�หันหน�าออกจากพันักพัิงเบาะ กร่ณาต้ิดต้ั�งที่่�เบาะนั�งแถึวหลััง กร่ณาอย�าใช่�อ่ป็กรณ์ต้กแต้�งเบาะที่่�อาจ

ก่ดขวางต้ำาแหน�งที่่�ถึ่งลัมุ่ด�านข�างเบาะจะพัองต้ัว เพัราะอ่ป็กรณ์ดังกลั�าวจะที่ำาให�ถึ่งลัมุ่ที่ำางานผู้ิดพัลัาดจนส�งผู้ลัให�เกิดการบาดเจ็บร�ายแรงได� (ผู้�าห่�มุ่เบาะจากเลักซึ่ัสได�รับการออกแบบมุ่าเป็็นพัิเศิษสำาหรับ

เบาะที่่�ต้ิดต้ั�งถึ่งลัมุ่นิรภัยด�านข�าง กร่ณาสอบถึามุ่เพัิ�มุ่เต้ิมุ่จากต้ัวแที่นจำาหน�ายอย�างเป็็นที่างการใกลั�บ�านที่�าน) ภาพัที่่�ป็รากฎในแคืต้ต้าลั็อกน่�แสดงการที่ำางานของถึ่งลัมุ่นิรภัยที่่กใบเพั่อการอธิบายเที่�านั�น 

(ถึ่งลัมุ่ด�านข�างแลัะมุ่�านถึ่งลัมุ่จะพัองต้ัวในด�านที่่�เกิดการป็ะที่ะเที่�านั�น) กร่ณาศิึกษาคื้�มุ่ือการใช่�รถึอย�างลัะเอ่ยดเพั่อที่ำาคืวามุ่เข�าใจระบบคืวามุ่ป็ลัอดภัยต้�างๆ ในรถึของที่�าน

หมุ่ายเหต้่: การที่ำางานของระบบต้�างๆ จะสมุ่บ้รณ์แบบหรือไมุ่�นั�นขึ�นอย้�กับสภาพัอากาศิ สภาพัถึนน สภาพัของรถึยนต้์ แลัะเหต้่ป็ัจจัยอ่นๆ กร่ณาศิึกษาข�อมุ่้ลั 

การใช่�รถึอย�างลัะเอ่ยด แลัะอย�าพึั�งพัาระบบเพ่ัยงอย�างเด่ยว เพัราะระบบต้�างๆ มุ่่ข�อจำากัดในการที่ำางาน ไมุ่�ว�าในกรณ่ใดๆ ผู้้�ขับข่�ถืึอเป็็นผู้้�รับผิู้ดช่อบในการต้รวจสอบ 

สภาพัแวดลั�อมุ่ของรถึแลัะคืวามุ่ป็ลัอดภัยในการขับข่�เสมุ่อ

ภาพัรถึยนต้์แลัะรายลัะเอ่ยดที่่�ป็รากฏใน catalog น่�อาจมุ่่คืวามุ่แต้กต้�างกันต้ามุ่ร่�นที่่�จำาหน�ายในแต้�ลัะพัื�นที่่� กร่ณาสอบถึามุ่ข�อมุ่้ลัเพัิ�มุ่เต้ิมุ่จากผู้้�แที่นจำาหน�ายอย�าง 

เป็็นที่างการใกลั�บ�านที่�าน



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.

ความนุ่มสบายที่ี�แตุกตุ่าง ความเงียบที่ี�เหน้อีมาตุรฐาน และการข้ับข้ี� 

ที่ี�เพล่ดเพล่น ล้วนเป็นผู้ลจากการพัฒนาสมรรถนะที่ี�มุ่งให้ผูู้้โดยสาร 

ข้อีง Lexus LM ได้รับความสบายระดับสูงสุด และให้ผูู้้ข้ับสามารถ 

ข้ับข้ี�ได้อีย่างเพล่ดเพล่น ทีุ่กรายละเอีียดจึงถูกค่ดค้นและปรับแตุ่ง 

อีย่างปราณีตุ ตุั�งแตุ่การจัดวางโครงสร้าง การเพ่�มความแข้็งแกร่ง 

ข้อีงตุัวถัง การใชั้วัสดุหุ้มเบาะที่ี�ไม่เคยมีใครนำามาใชั้ในรถยนตุ์มาก่อีน  

การปรับแตุ่งอีัตุราการตุอีบสนอีงข้ณะที่ำาความเร็ว การเพ่�มความมั�นคง 

ในการเข้้าโค้งหลายระดับ และการหยุดรถที่ี�มั�นใจได้ในทีุ่กกรณี
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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.

หมายเหตุุ: ภาพรถยนตุ์และรายละเอีียดที่ี�ปรากฏในแคตุตุาล็อีกนี�อีาจมีความแตุกตุ่างกัน 

ตุามรุ่นที่ี�จำาหน่ายในแตุ่ละพ้�นที่ี� กรุณาสอีบถามข้้อีมูลเพ่�มเตุ่มจากผูู้้แที่นจำาหน่ายอีย่าง 

เป็นที่างการใกล้บ้านที่่าน 3534



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

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.

โครงสร้างตุัวถังจากหลายวัสดุ

การเฟ้นหาวัสด่หลัากช่นิดที่่�มุ่่จ่ดเด�นแต้กต้�างกันมุ่าป็ระกอบเป็็นโคืรงสร�าง 

ที่ำาให� Lexus LM สร�างคืวามุ่สบายแลัะคืวามุ่เง่ยบในห�องโดยสารได�อย�าง 

น�าป็ระที่ับใจแลัะยังมุ่่เถึส่ยรภาพัในการขับข่�ที่่�มุ่ั�นคืง ในด�านเสถึ่ยรภาพั วิศิวกร 

ได�เลัือกใช่�เหลั็กกลั�านำ�าหนักเบาที่่�มุ่่คืวามุ่แข็งแกร�งส้ง ผู้ลัิต้ขึ�นร้ป็ด�วยวิธ ่ 

hot-stamp แลัะกำาหนดจ่ดเช่่อมุ่อย�างลัะเอ่ยดเพั่อเพัิ�มุ่คืวามุ่แข็งแรง ผู้สาน 

กับกาวเช่่อมุ่เหลั็กแลัะโคืรงสร�างคื่ณภาพัส้ง รวมุ่ที่ั�งเที่คืโนโลัย่ Spot Welds 

ที่่�ช่�วยเพัิ�มุ่เสถึ่ยรภาพัยิ�งขึ�น ลัดการส�ายของรถึแลัะการสั�นบริเวณใต้�กระจก 

หน�า นอกจากนั�นการต้ิดต้ั�งผู้นังกั�นห�องโดยสารแลัะพันักวางแขนลังบน 

โคืรงสร�างต้ัวถึังโดยต้รงยังช่�วยเพัิ�มุ่คืวามุ่มุ่ั�นคืงให�ห�องโดยสารอ่กด�วย  

สำาหรับการลัดนำ�าหนักที่่�ไมุ่�จำาเป็็น วิศิวกรได�เลัือกใช่�เหลั็กกลั�าสำาหรับช่ิ�นส�วน 

ภายนอกแลัะใช่�ยางเรซึ่ินสำาหรับบันได

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.

โครงสร้างที่างสถาปัตุยกรรม

พัื�นฐานที่่�ด่คืือหัวใจสำาคืัญของคืวามุ่ลัักซึ่์ช่ัวร่ที่่�สมุ่บ้รณ์แบบ ที่่มุ่วิศิวกรของ Lexus LM จึงที่่�มุ่เที่แลัะพัิถึ่พัิถึันกับที่่ก 

องค์ืป็ระกอบ ก�อนจะนำาที่ั�งหมุ่ดมุ่าผู้นวกกันด�วยวิธ่การที่่�แยบยลั จนได�โคืรงสร�างต้ัวถึังที่่�สมุ่บ้รณ์แบบต้ามุ่ที่่�ต้�องการ  

โดยให�คืวามุ่สำาคืัญกับการเพัิ�มุ่คืวามุ่แข็งแกร�งของโคืรงสร�าง แลัะการกำาหนดต้ำาแหน�งของช่�วงลั�างแลัะเคืร่องยนต้์เป็็นหลััก 

เพั่อให�ได�ห�องโดยสารที่่�กว�างขวาง มุ่่พัื�นที่่�วางขาที่่�เหลัือเฟือสำาหรับผู้้�โดยสารแถึวสองแลัะมุ่่พัื�นที่่�วางขาให�ผู้้�ขับ

มุ่ากถึึง 260 มุ่ิลัลัิเมุ่ต้รเป็็นอย�างน�อย

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

โฟัมยูรีเที่น AdaptiPedic โดย Woodbridge นวัตุกรรมเบาะรอีงนั�งที่ี�ถูกนำามาใชั้เป็นครั�งแรก

นวัต้กรรมุ่แห�งคืวามุ่สบายที่่�มุ่่อย้�ในห�องรับแขกช่ั�นด่ได�ถึ้กพััฒนาเพั่อนำามุ่าใช่�ในเบาะนั�งแถึวสอง 

ของ Lexus LM เพั่อคืวามุ่ส่นที่ร่ย์ในการเดินที่างที่ั�งใกลั�แลัะไกลัโดยโฟมุ่ AdaptiPedic จะป็รับ 

ร้ป็ที่รงต้ามุ่สร่ระของผู้้�นั�งพัร�อมุ่ช่�วยจัดต้ำาแหน�งการนั�งให�ถึ้กหลัักสร่รศิาสต้ร์ที่ั�งยังโอบกระช่ับ 

ร�างกายแลัะช่�วยลัดแรงกดในบริเวณที่่�รองรับนำ�าหนักรวมุ่ที่ั�งช่�วยด้ดซึ่ับแรงสั�นสะเที่ือนจากการ 

ขับเคืลั่อนของรถึยกระดับคืวามุ่สบายให�ยิ�งกว�าที่่�เคืยมุ่่มุ่า

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.

โครงสร้างฐานรถ

โคืรงสร�างแบบขั�นบันไดที่่�วางต้ัวต้รงจากหน�าจรดที่�ายแลัะมุ่่จ่ดเช่่อมุ่ต้ลัอดแนว 

ด�านข�างช่�วยให�รถึมุ่่พัื�นฐานที่่�แข็งแกร�งแลัะที่นการบิดต้ัวได�ส้ง นอกจากนั�นการ 

ใช่�วงแหวนรัดรอบช่�วงลั�างด�านหลัังช่�วยลัดการบิดต้ัวของห�องโดยสารได�เพัิ�มุ่เต้ิมุ่ 

แลัะวัสด่ช่�วงลั�างที่่�แข็งแกร�งส้งยังช่�วยเพัิ�มุ่เสถึ่ยรภาพัให�ขับข่�ได�อย�างมุ่ั�นคืง  

แลัะน่�มุ่นวลัยามุ่นั�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: ภาพรถยนตุ์และรายละเอีียดที่ี�ปรากฏในแคตุตุาล็อีกนี�อีาจมีความแตุกตุ่างกัน 

ตุามรุ่นที่ี�จำาหน่ายในแตุ่ละพ้�นที่ี� กรุณาสอีบถามข้้อีมูลเพ่�มเตุ่มจากผูู้้แที่นจำาหน่ายอีย่าง 

เป็นที่างการใกล้บ้านที่่าน 3736



Hybrid system

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.

ระบบไฮีบร่ด

เพั่อสมุ่รรถึนะการขับข่�ที่่�ด่เย่�ยมุ่แลัะเป็็นมุ่ิต้รที่่�ด่ต้�อสิ�งแวดลั�อมุ่ ระบบไฮีบริดของเลักซึ่ัสผู้สมุ่ผู้สาน

พัลัะกำาลัังจากเคืร่องยนต้์เบนซึ่ินขนาด 2.5 ลัิต้รเข�ากับมุ่อเต้อร์ไฟฟ้ากำาลัังขับส้งให�ที่ำางานร�วมุ่กัน

อย�างช่าญฉลัาดแลัะลังต้ัว

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. 

เคร่อีงยนตุ์ 4 สูบ ข้นาด 2.5 ล่ตุร

เคืร่องยนต้์แบบแอที่คืินสันไซึ่เคืิลัที่่�มุ่่ขนาดกะที่ัดรัดแลัะนำ�าหนักเบา แต้�ที่รงพัลัังด�วยระบบวาลั์วแป็รผู้ัน 

VVT-i พัร�อมุ่ป็ระหยัดนำ�ามุ่ันแลัะที่ำางานเง่ยบ ที่ั�งยังเป็็นมุ่ิต้รต้�อสิ�งแวดลั�อมุ่

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.

Front 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.

ชั่วงล่างด้านหน้า

ช่�วงลั�างแมุ่คืเฟอร์สันสต้รัที่สำาหรับด�านหน�าถ้ึกป็รับแต้�งให�สมุ่กับเป็็นรถึชั่�นนำา ของเลักซัึ่ส 

เพั่อให�มุ่่คืวามุ่สมุ่ด่ลั สมุ่มุ่าต้ร แลัะมุ่่แกนต้ัว L ที่่�เร่ยงต้ัวกันอย�างสมุ่บ้รณ์แบบที่่�ส่ด 

ให�ผู้้�ขับสามุ่ารถึคืวบคื่มุ่รถึได�อย�างมุ่ั�นคืงแลัะเพัิ�มุ่คืวามุ่สบายให�การนั�งโดยสาร รวมุ่ที่ั�ง 

ช่�วยลัดการหย�อนต้ัวแลัะแรงสั�นสะเที่ือน ที่ั�งขณะเริ�มุ่ออกต้ัวแลัะขณะใช่�คืวามุ่เร็วส้งอ่กด�วย

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

Rear suspension

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.

ชั่วงล่างด้านหลัง

เป็็นแบบเที่รลัลัิงอาร์มุ่ ดับเบิ�ลั วิช่โบน ที่่�ป็รับแต้�งโดยใช่�แขนคื้�บนแบบโคื�งแลัะเลัือกใช่�ต้ำาแหน�งจ่ด

ยึดโช่�คือัพัที่่�ต้ำ�าเพั่อลัดพัื�นที่่�ของโคืรงช่�วงลั�าง จึงเอื�อให�ออกแบบห�องโดยสารได�กว�างแลัะมุ่่พัื�นที่่� 

เก็บของด�านที่�ายรถึที่่�ใหญ� คืวามุ่สมุ่มุ่าต้รแลัะการจัดเร่ยงต้ัวของช่�วงลั�างคื้�หลัังผู้�านการป็รับ 

แต้�งอย�างลัะเอ่ยดเพั่อให�รถึสามุ่ารถึคืวบคื่มุ่ได�ง�าย มุ่ั�นคืง แลัะนั�งสบาย

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.

ระบบจัดการไดนาม่ครวม 

เที่คืโนโลัย่ช่ั�นส้งที่่�คือยป็รับแต้�งการเคืลั่อนต้ัวแลัะต้อบสนองของรถึโดยรวบรวมุ่การสั�งการระบบ 

ที่่�เก่�ยวข�องที่ั�งหมุ่ดไว� คืือ ABS, TRC, VSC แลัะ EPS เพั่อรักษาเสถึ่ยรภาพัของต้ัวรถึในสภาพั 

การขับข่�แบบต้�างๆ โดยระบบน่�จะช่�วยให�รถึที่รงต้ัวได�ด่ที่ั�งในขณะเร�งคืวามุ่เร็วแลัะเบรกในเส�นที่าง 

ต้รงรวมุ่ที่ั�งรักษาเสถึ่ยรภาพัของรถึขณะเข�าโคื�งไมุ่�ว�าจะในสภาพัถึนนใด พัร�อมุ่ที่ั�งช่�วยลัดการ 

ไถึลัของลั�อที่ั�งคื้�หน�าแลัะหลัังอันเน่องจากเหต้่ไมุ่�คืาดคืิด

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

*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: ภาพรถยนตุ์และรายละเอีียดที่ี�ปรากฏในแคตุตุาล็อีกนี�อีาจมีความแตุกตุ่างกัน 

ตุามรุ่นที่ี�จำาหน่ายในแตุ่ละพ้�นที่ี� กรุณาสอีบถามข้้อีมูลเพ่�มเตุ่มจากผูู้้แที่นจำาหน่ายอีย่าง 

เป็นที่างการใกล้บ้านที่่าน 3938

โชั้คอีัพแบบสว่งวาล์ว

เพั่อยกระดับคืวามุ่สบายในการโดยสารให�ถึึงขั�นส่ดในที่่กย�านคืวามุ่เร็วแลัะสภาพัถึนน วิศิวกร 

ได�เลัือกต้ิดต้ั�งโช่�คือัพัแบบสวิงวาลั์วที่ั�งกับช่�วงลั�างด�านหน�าแลัะหลััง เพั่อด้ดซึ่ับแมุ่�แรง 

สั�นสะเที่ือนแลัะแรงกระแที่กที่่�บางเบาที่่�ส่ด ช่�วยให�รถึเคืลั่อนต้ัวได�อย�างราบเร่ยบต้อบสนอง 

ต้�อการคืวบคื่มุ่พัวงมุ่าลััยได�อย�างเฉ่ยบคืมุ่แลัะมุ่ั�นคืง แลัะลัดการส�าย ยกระดับคืวามุ่สบาย 

ให�ส้งส่ด
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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.

ชั่างศิ่ลป์ชัั �นครูข้อีงเลกซ์ัส ค้อีผูู้้กำาหนดมาตุรฐาน 

ความสมบูรณ์แบบในทีุ่กรายละเอีียดข้อีงงานผู้ล่ตุรถยนตุ์ พวกเข้าตุ้อีง

ผู้่านการฝึกฝนอีย่างหนักหน่วงและพัฒนาความเชัี�ยวชัาญี่อีย่างไม่หยุด

หย่อีน เพ่อีนำาหัตุถศิ่ลป์ชัั�นสูงมาหลอีมรวมเข้้ากับพลังข้อีงเที่คโนโลยี 

โดยมีเป้าหมายค้อียกระดับอีนาคตุให้ดีย่�งข้ึ�น

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: ภาพรถยนตุ์และรายละเอีียดที่ี�ปรากฏในแคตุตุาล็อีกนี�อีาจมีความแตุกตุ่างกัน 

ตุามรุ่นที่ี�จำาหน่ายในแตุ่ละพ้�นที่ี� กรุณาสอีบถามข้้อีมูลเพ่�มเตุ่มจากผูู้้แที่นจำาหน่ายอีย่าง 

เป็นที่างการใกล้บ้านที่่าน 4140



ความสง่่าง่ามของ่ Lexus LM คือความเรีียบง่่ายแต่่หากแฝง่ไว้ด้้วยรีายละเอียด้ชั้้�นสูง่ 

และความปรีาณีีต่เหนือรีะด้้บ สีส้นทีีส่อถึึง่ปรี้ชั้ญานี�ได้้ด้ีทีี�สุด้คือสีขาวและสีด้ำา  

ทีี�เปิด้โอกาสให้ผูู้้พบเห็นได้้ต่ีความถึึง่ความหมายอ้นลึกซึ้ึ�ง่และละเอียด้อ่อนทีี�ซึ้่อนอยู่ในด้ีไซึ้น์ 

การีเลือกใชั้้ว้สดุ้ ผู้ิวส้มผู้้สทีี�ละเมียด้ละไม และง่านฝีมือทีี�สุด้ปรีาณีีต่

C O L O R S

The LM ’s e legance is  based on an embrace of  h ighly- ref ined 

simpl ic i t y,  honing the color palet te to a choice of  b lack or 

white that  inspires a deeper appreciation of  the subtlet y and 

sophist ication of  the selec t  use of  mater ia ls ,  tex tures and 

meticulous craf tsmanship .

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

17-inch aluminum wheels 

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

White Black

White Pearl Crystal Shine <070>

Black <202>

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

White Black

Gin-Sui-BokuWhite Black

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

White Black 

Semi-Aniline Leather

: Available combination.

White Pearl Crystal Shine <070>

Black <202>

SEATING MATERIAL/INTERIOR COLORS

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: ภาพรถยนตุ์และรายละเอีียดที่ี�ปรากฏในแคตุตุาล็อีกนี�อีาจมีความแตุกตุ่างกัน 

ตุามรุ่นที่ี�จำาหน่ายในแตุ่ละพ้�นที่ี� กรุณาสอีบถามข้้อีมูลเพ่�มเตุ่มจากผูู้้แที่นจำาหน่ายอีย่าง 

เป็นที่างการใกล้บ้านที่่าน 4342



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

3000mm
5040mm

1595mm

1945mm 

1600mm

1850mm

SPECIFICATIONS
LM300h Executive 4-Seater LM300h Executive 7-Seater

มิิติิและน้ำำ��หน้ำักรถ DIMENSION & WEIGHT
ความยาวโดยรวม (มม.) Length (mm) 5040 5040
ความกว้างโดยรวม (มม.) Width (mm) 1850 1850
ความสููงโดยรวม (มม.) Height (mm) 1945 1945
ความยาวฐานล้้อหน้า-หล้ัง (มม.) Wheelbase (mm) 3000 3000
ความกว้างฐานล้้อ (หน้า)  (มม.) Tread   Front (mm) 1600 1600
ความกว้างฐานล้้อ (หล้ัง)  (มม.) Tread   Rear (mm) 1595 1595
นำ�าหนักตััวถัังรถั (กก.) Curb Weight (kg) 2250 2250
นำ�าหนักรถัสูุทธิิ (กก.) Gross Vehicle Weight (kg) 2775 2775
โครงสร้�งรถ CHASSIS
ระบบรองรับ Suspension MacPherson strut (Front/หน้า) 

Double Wishbone (Rear/หล้ัง)
MacPherson strut (Front/หน้า) 
Double Wishbone (Rear/หล้ัง)

ระบบสู่งกำาล้ัง Transmission E-CVT E-CVT
ระบบขัับเคล้่อน Power train E-Four E-Four
ระบบบังคับเล้้�ยว Steering system EPS EPS
ระบบเบรก (หน้า) Brake (Front) 296-mm ventilated discs 296-mm ventilated discs
ระบบเบรก (หล้ัง) Brake (Rear) 301-mm ventilated discs 301-mm ventilated discs
ความจุุถัังนำ�ามัน  (ล้ิตัร) Fuel tank capacity (L) 65 65
ยาง Tires 225/60R17 ALM SPAT LEXUS 225/60R17 ALM SPAT LEXUS
เคร่องยน้ำติ์ ENGINE
ประเภท Type 2AR-FXE 2AR-FXE
ความจุุกระบอกสููบ Displacement (cc) 2494 2494
กำาล้ังสููงสูุด (แรงม้า/รอบตั่อนาท้) Max. Output (hp/rpm) 152/5700 152/5700
แรงบิดสููงสูุด (นิวตัันเมตัร/รอบตั่อนาท้) Max. Torque  (Nm/rpm) 206/4400 - 4800 206/4400 - 4800
ระบบเชื้้�อเพล้ิง Fuel system EFI EFI
ชื้นิดนำ�ามันเชื้้�อเพล้ิง Fuel Type 91 or higher (E10) 91 or higher (E10)
มิอเติอร์หน้ำ้� FRONT MOTOR
ประเภท Type Permanent Magnet Motor Permanent Magnet Motor
กำาล้ังสููงสูุด (กิโล้วัตัตั์) Output (PS) [kW] 143 [105] 143 [105]
แรงบิดสููงสูุด (นิวตัันเมตัร) Torque (Nm) 270 270
มิอเติอร์หลัง REAR MOTOR
ประเภท Type Permanent Magnet Motor Permanent Magnet Motor
กำาล้ังสููงสูุด (กิโล้วัตัตั์) Output (PS) [kW] 68 [50] 68 [50]
แรงบิดสููงสูุด (นิวตัันเมตัร) Torque (Nm) 139 139
กำาล้ังรวมทั�งระบบ (แรงม้า) System Output (PS) [kW] 197 [145] 197 [145]
แบติเติอร่�ไฮบริด HYBRID BATTERY
ประเภทขัองแบตัเตัอร้� Battery Type Ni-MH Ni-MH
แรงดันไฟฟ้าปกตัิ Nominal Voltage (V) 224.8 224.8
จุำานวนหน่วยขัองแบตัเตัอร้� Number of Battery (Cell) 204 204
สมิรรถน้ำะ PERFORMANCE
ความเร็วสููงสูุด (กม./ชื้ม.) Max speed 180 180
อัตัราเร่ง 0 - 100 กม./ชื้ม. (วินาท้) 0 - 100 km/h (sec) 10.5 10.5
อัตัราการสูิ�นเปล้้องนำ�ามันเชื้้�อเพล้ิงเฉล้้�ย (กม./ล้ิตัร) Avg. Fuel consumption (km/l) 15.6 15.6
ค่าเฉล้้�ยมล้พิษ CO2  (กรัม/กม.) Emissions CO2 (Combined) (g/km) 150 150
มาตัรฐานการปล้่อยมล้พิษ Emission standard EURO 4 EURO 4
อุปกรณ์์ภ�ยน้ำอก EXTERIOR
กระจุกหน้าตััดแสูง UV พร้อมระบบดูดซัับเสู้ยง Windshield green glass ; Acoustic Green , UV-Cut Function O O
กระจุกประตัูหน้าตััดแสูง UV พร้อมระบบดูดซัับเสู้ยง Front door window glass ; Acoustic Green , UV-Cut Function O O
กระจุกประตัูหล้ังตััดแสูง UV พร้อมระบบดูดซัับเสู้ยง Rear door window glass ; Acoustic Green , UV-Cut Function O O
หล้ังคาแบบมูนรูฟ Twin-Moonroof O O
กระจุกมองขั้างพร้อมไฟเล้้�ยวแบบพับได้ด้วยระบบไฟฟ้า Outside Rear View Mirror with turn signal lamp, Auto folding O O
ไฟเบรกดวงท้�สูาม LED type-High mount stop lamp O O
ระบบไฟส่องสว่่�ง LIGHTING SYSTEM
ไฟหน้า Headlamp 3-LED 3-LED
ไฟหน้าแบบปรับองศาสู่องสูว่าง Headlamp Leveling Device Auto (Dynamic) Auto (Dynamic)
ระบบปรับไฟหน้าสููง-ตัำ�าอัจุฉริยะ Adaptive High Beam System (AHS) O O
ไฟสู่องสูว่างในเวล้ากล้างวัน Daytime Running Lamps O O
ไฟตััดหมอกหน้าแล้ะหล้ัง Front & Rear Fog Lamps O O
ไฟสู่องมุมหน้ารถั Cornering Lamps O O
อุปกรณ์์ภ�ยใน้ำ INTERIOR
วัสูดุหุ้มเบาะ Seat Cover Material Semi-Aniline Leather (เบาะหนัง) Semi-Aniline Leather (เบาะหนัง)
วัสูดุเสูริมความนุ่มขัองเบาะ Low Resilience Urethane Material Rear Seats 1st Row Rear seats
ระบบเบาะระบายอากาศแล้ะทำาความร้อน Seat Ventilation & Heater Rear Seats Front & 1st Row Rear seats
ระบบเล้่อนเบาะอัตัโนมัตัิ Easy Access - Driver-Only
ระบบเบาะคู่หน้าแบบปรับไฟฟ้า Power Front Seat Adjuster D&P: 8-Way D: 8-Way, P:4-Way+Ottoman
เบาะท้�นั�งหล้ังแบบพิเศษ Exclusive Rear Seats O -
ระบบเบาะนวด Massage Relaxtion Seats Rear Seats -
เบาะเสูริมรองรับตั้นขัา Seat Ottoman Rear Seats Front Passenger & 1st Row RR seats
ระบบเบาะคู่หล้ังแบบปรับไฟฟ้า Power Rear Seat Adjuster 10-way 10-way
เบาะเสูริมสูองเบาะด้านหล้ังพับแยก 50:50 2nd Row Reat Seat 50:50 Folding - O
มาตัรแสูดงผล้เร้อนไมล้์ Combination Meter 4.2-inch TFT, Optitron Meter 4.2-inch TFT, Optitron Meter
พวงมาล้ัยแล้ะหัวเก้ยร์หุ้มหนังประดับล้ายไม้ Leather & Wood steering wheel & shift level knob O With Heater
กระจุกแตั่งหน้า พร้อมไฟสู่องสูว่าง Vanity mirrors & lamps Front & Rear Seats Front Seats 
ท้�วางแขันสูำาหรับท้�นั�งตัอนหล้ังพร้อมชื้่องเก็บอุปกรณ์์อเนกประสูงค์ Rear center armrest with  Cupholder & Storage Box O With Tray Table

LM300h Executive 4-Seater LM300h Executive 7-Seater
ชื้่องเก็บขัองสูำาหรับคอนโซัล้กล้างแล้ะชื้่องตั่อเชื้่อม 

สูำาหรับเคร่องเล้่นเพล้งแบบพกพา พร้อมชื้่องตั่อ USB

Center console Storage Box with Audio mini-jack & USB
O O

ม่านบังแดดประตัูหล้ัง Rear Door Sunshade O O
ระบบปรับอากศพร้อมปุ�มควบคุมอุณ์หภูมิแบบแยกอิสูระ  

สูำาหรับบริเวณ์ท้�นั�งตัอนหน้าแล้ะระบบกรองอากาศ

Auto air conditioning system ; 2-zone with clean air filter
O O

ระบบปรับสูภาพอากาศภายในห้องโดยสูารแบบ Nano-e Nano-e O O
ระบบไฟสู่องสูว่างภายในห้องโดยสูาร 16 สู้ Interior illumination system 16 Colors O O
ระบบก�รทำำ�ง�น้ำ OPERATION
ประตัูด้านขั้างแบบสูไล้ด์ไฟฟ้า Power Slide Rear Door O O
ฉากกั�นห้องโดยสูารด้านหล้ังแบบพิเศษ Exclusive Partition with Smart Mirror O -
หน้าจุอมัล้ตัิม้เด้ยร์พร้อมเคร่องเล้่น Blu-ray Television & Blu-ray-Player 26” Screen Display 13.3” Hanging & Folding Display
ระบบควบคุมการทำางานสู่วนกล้างห้องโดยสูารด้านหล้ัง Rear Central Control System Center -
ระบบเคร่องเสู้ยง Mark Levinson Mark Levinson Surrond Sound System 19 Speakers 17 Speakers
ตัู้เก็บความเย็นสู่วนตััว Personal Refrigerator O -
พวงมาล้ัยไฟฟ้าปรับระดับ 4 ทิศทาง Power Tilt & Telescopic Steering Column O O
ปุ�มควบคุมบนพวงมาล้ัย Steering Wheel Control Switches O O
ระบบขัับเคล้่อนด้วยไฟฟ้า EV mode O O
ระบบสูตัาร์ทเคร่องยนตั์อัจุฉริยะ Smart Entry & Start system O O
กุญแจุแบบการ์ด Card key O O
ระบบชื้่วยจุอด Parking Assist system O O
ระบบแผนท้�นำาทาง Navigation system O O
จุอแสูดงภาพด้านหล้ังขัณ์ะถัอยจุอดรอบคัน Panoramic View Monitor O O
ระบบเชื้่อมตั่อไร้สูาย Bluetooth O O
จุอแสูดงผล้การสูั�งงานผ่านปุ�มควบคุมกล้าง EMV (Electro Multi-Vision) display 12.3” 12.3”
ระบบปฏิิบัตัิการ Apple CarPlay Apple CarPlay O O
ระบบชื้าร์จุไฟแบบไร้สูาย Wireless Charger O O
ระบบบังคับควบคุมสู่วนกล้าง Remote Touch Pad O O
ระบบเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้า Power Back Door O O
นาฬิิกาเขั็ม Lexus Premium Clock O -
ระบบคว่�มิปลอดภัย SAFETY
ระบบป้องกันก่อนการชื้น Precrash Safety System (PCS) O O
ระบบควบคุมความเร็วอัตัโนมัตัิแบบแปรผัน All-Speed Adaptive Cruise Control O O
ระบบตัิดตัามชื้่องทางวิ�ง Lane Tracing Assist (LTA) O O
ระบบจุัดการรวมไดนามิคขัองตััวรถั Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM) O O
ระบบควบคุมการทรงตััวขัองรถั Vehicle Stability Control (VSC) O O
ระบบป้องกันการล้่นไถัล้ Traction Control (TRC) O O
ระบบเบรกแบบป้องกันล้้อล้็อค 

พร้อมระบบกระจุายแรงเบรกไฟฟ้า

Anti-lock Brake System (ABS) 
with Electronic Brake Force Distribution (EBD) O O

ระบบชื้่วยเบรก Brake Assist System (BA) O O
ระบบเตั้อนแรงดันล้มยาง Tire Pressure Warning O O
ระบบชื้่วยเปล้้�ยนเล้น พร้อมสูัญญาณ์เตั้อนมุมอับสูายตัา Lane Change Assist with Blind Spot Monitor (BSM) O O
สูัญญาณ์เตั้อนด้านท้ายรถั ขัณ์ะถัอยหล้ัง Rear Cross Traffic Alert (RCTA) O O
ระบบล้ดแสูงสูะท้อนสูำาหรับกระจุกมองหล้ังอัตัโนมัตัิ EC Inside Rear View Mirror O O
ไฟเบรกฉุกเฉิน Emergency Brake Signal O O
ถัุงล้มเสูริมความปล้อดภัย SRS (สูำาหรับท้�นั�งคนขัับ) 1-Dual stage SRS airbag (Driver Seat) O O
ถัุงล้มเสูริมความปล้อดภัย SRS แบบคู่ (Twin-Chamber) 

(สูำาหรับผู้โดยสูารตัอนหน้า)

1-Dual stage SRS airbag (Front Passenger Seat) ; 
twin-chamber type O O

ถัุงล้มเสูริมความปล้อดภัย SRS บริเวณ์หัวเขั่า (สูำาหรับท้�นั�งผู้ขัับขั้�) 1-SRS Knee Airbags (Driver seat) O O
ถัุงล้มเสูริมความปล้อดภัย SRS เสูาด้านหน้า 

(สูำาหรับท้�นั�งตัอนหน้า)

2-SRS A-Pillar airbags (Front  seats)
O O

ถัุงล้มเสูริมความปล้อดภัย SRS ด้านขั้าง (สูำาหรับท้�นั�งตัอนหน้า) 2-SRS Side airbags (Front  seats) O O
ม่านถัุงล้มเสูริมความปล้อดภัย SRS 2-SRS Curtain Shield Airbags O O
ระบบป้องกันการบาดเจุ็บบริเวณ์กระดูกตั้นคอ 

เม่อเกิดการชื้นจุากด้านหล้ัง สูำาหรับท้�นั�งตัอนหน้า (WIL) 

WIL (Whiplash Injury Lessening) 
(Front seats) 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




