
Mercedes-Benz (Thailand) Ltd., Communications Dept.,                                                                                             

AIA Sathorn Tower, 20th Floor 11/1 South Sathorn Road Yannawa, Sathorn Bangkok 10120 

A Daimler Company 

เมอร์เซเดส-เบนซ์ จดักิจกรรมทดสอบสมรรถนะ The E 350 e                  
พร้อมยกขบวนยนตรกรรมปลั๊กอนิไฮบริดครบพอร์ทโฟลิโอภายใต้แบรนด์          
“EQ – Electric Intelligence by Mercedes-Benz” คร้ังแรก                           
ในประเทศไทย ในเส้นทางกรุงเทพฯ– พงังา 

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ย า้ภาพความเป็นผู้น าอันดับหน่ึงด้านยนตรกรรม
พลังงานไฟฟ้ายกทัพส่ือมวลชนร่วมทดสอบสมรรถนะยนตรกรรมปลั๊กอินไฮบริดรุ่นใหม่ล่าสุด 
“The E 350 e” พร้อมด้วยยนตกรรมรุ่นอ่ืนๆ ภายใต้แบรนด์ “EQ – Electric Intelligence 

by Mercedes-Benz” ครบทั้งพอร์ทโฟลิโอ เป็นคร้ังแรกในประเทศไทย จ านวนรวม 12 รุ่น          
ในเส้นทางกรุงเทพฯ – พังงา พร้อมมอบเงินสนับสนุนทางการศึกษาและอุปกรณ์เคร่ืองเขียนทีต่่อ
ยอดมาจากกิจกรรมจัดท าชุดเคร่ืองเขียนเพ่ือเดก็นักเรียนผู้ยากไร้ท่ีจัดขึน้ท่ี “เมอร์เซเดส มี 
บ็อกซ์” เม่ือช่วงปลายปีที่ผ่านมา ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเยาววิทย์ จ.พังงา เพื่อสานต่อ
เจตนารมณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เมอร์เซเดส-เบนซ์ ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง            
มาเป็นระยะเวลากว่า 11 ปี  

มร.ฟรังค์ ชไตน์อัคเคอร์ รองประธานบริหารฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์            
(ประเทศไทย) จ ากดั กล่าวว่า “เมอร์เซเดส-เบนซ์ ด ำเนินงำนภำยใตก้ลยุทธ์ “เดอะ เบสท”์           
(THE BEST) เพ่ือแสดงถึงควำมมุ่งมัน่ของบริษทัฯ ท่ีจะน ำเสนอ “ส่ิงท่ีดีท่ีสุด” ใหก้บัลูกคำ้             
ในวนัน้ีและวนัขำ้งหนำ้ พร้อมสะทอ้นคุณค่ำของแบรนดท์ั้งในดำ้นควำมหลงใหล 
(Fascination) และควำมสมบูรณ์แบบ (Perfection) ผ่ำนกำรน ำเสนอผลิตภณัฑท่ี์มำ          
พร้อมเทคโนโลยีและดีไซนอ์นัทนัสมยั เพ่ือเป็นกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค                        
ในทุกไลฟ์สไตลก์ำรขบัขี่ และในช่วงตน้ปีท่ีผ่ำนมำ เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)                   
ไดต้อกย  ้ำควำมเป็นผูน้ ำอนัดบัหน่ึงดำ้นยนตรกรรมพลงังำนไฟฟ้ำท่ีครบครันมำกท่ีสุด                  
ดว้ยกำรเปิดตวัแบรนด ์“EQ – Electric Intelligence by Mercedes-Benz” (อีคิว – อีเลคทริค 
อินเทลลิเจนซ์ บำย เมอร์เซเดส-เบนซ์) แบรนดเ์ทคโนโลยีใหม่ภำยใตแ้บรนดเ์มอร์เซเดส-เบนซ์ 
ซ่ึงไดรั้บกำรพฒันำมำจำกแนวคิดของกำรเติมเตม็ทั้งทำงดำ้นสุนทรียะในกำรขบัข่ีผสำนกบั                
ควำมชำญฉลำดของยำนพำหนะ (Emotion and Intelligence) ของแบรนดเ์มอร์เซเดส-เบนซ์  
ส ำหรับรถยนตท่ี์อยู่ภำยใตแ้บรนด ์ “EQ – Electric Intelligence by Mercedes-Benz”                  
ครอบคลุมไปถึงรถยนตท่ี์ใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำและรถยนตป์ลัก๊อนิไฮบริดทุกคนัท่ีพร้อม                
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Page 2 มำเติมเตม็ทุกแนวคิดเก่ียวกบักำรเดินทำงแห่งอนำคตและกำรใชชี้วติอย่ำงเป็นมิตร                    
ต่อ ส่ิงแวดลอ้มอย่ำงครบวงจร ซ่ึงเป็นหน่ึงในกลยุทธ์ท่ีเมอร์เซเดส-เบนซ์ไดว้ำงรำกฐำน                  
ไวเ้พ่ือเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองไปจนถึงปี 2025” 

เพ่ือใหส่ื้อมวลชนไดส้ัมผสักบัควำมกำ้วล ้ำทำงเทคโนโลยเีพ่ือกำรขบัขี่ในยนตกรรมในกลุ่ม  
ปลัก๊อินไฮบริดรุ่นต่ำงๆ ของเมอร์เซเดสเบนซ์อย่ำงครบครัน เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)  
จึงไดจ้ดักิจกรรมใหค้ณะส่ือมวลชนไดร่้วมทดสอบสมรรถนะยนตรกรรมครบทั้งพอร์ทโฟลโิอ 
จ ำนวนรวมถึง 12 รุ่น โดยมีไฮไลท ์คือ The E 350 e ยนตกรรมรุ่นใหม่ล่ำสุดท่ีเพ่ิงเปิดตวั            
เม่ือช่วงกลำงเดือนพฤษภำคมท่ีผ่ำนมำ ประกอบดว้ย 3 รุ่น ไดแ้ก่ E 350 e AMG Dynamic,          

E 350 e Exclusive และ E 350 e Avantgarde และยนตกรรม รุ่นอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกนั               
อีกมำกมำย อำทิ The C 350 e จ ำนวน 4 รุ่น ไดแ้ก่ C 350 e AMG Dynamic, C 350 e 

Exclusive, C 350 e Avantgarde และ C 350 e Estate AMG Dynamic The S 500 e  

จ ำนวน 3 รุ่น ไดแ้ก่ S 500 e Executive, S 500 e Exclusive และ S 500 e AMG Premium  

The GLE 500 e จ ำนวน 3 รุ่น ไดแ้ก่ GLE 500 e 4MATIC AMG Dynamic และ GLE 500 e 

4MATIC Exclusive ซ่ึงถอืเป็นคร้ังแรกของเมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)  ท่ีไดร้วบรวม          
สุดยอดยำนยนตใ์นกลุ่มปลัก๊อินไฮบริดครบทั้งพอร์ทโฟลโิอมำใหส่ื้อมวลชนไดท้ดสอบ
สมรรถนะกนัอย่ำงเตม็ท่ีตลอดเส้นทำงควำมยำวกวำ่แปดร้อยกิโลเมตรจำกกรุงเทพฯ                        
จนถึง จ.พงังำ 
 
มร.ฟรังค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกจำกกำรจดักิจกรรมทดสอบสมรรถนะของรถยนต์                       
ในกลุ่มปลัก๊อนิไฮบริดรุ่นต่ำงๆ แลว้อีกหน่ึงกิจกรรมท่ีจะตอกย ้ำคณุค่ำของแบรนดใ์นดำ้น                     
“ควำมรับผิดชอบ” (Responsibility) ท่ีทำงบริษทัฯ ไดย้ึดถอืมำโดยตลอด คือ กำรสร้ำงสรรค์
กิจกรรมเพ่ือตอบแทนสังคมไทยมำอย่ำงต่อเน่ือง บริษทัฯ เลง็เห็นถึงควำมส ำคญัของกำรศึกษำ 
ซ่ึงถอืเป็นรำกฐำนส ำคญัในกำรสร้ำงและผลกัดนัเยำวชนใหเ้ติบโตมำเป็นสมำชิกท่ีส ำคญั              
ของสงัคมไทยและหน่ึงในควำมภำคภูมิใจของบริษทัฯ คือ กำรใหก้ำรสนบัสนุนในดำ้นต่ำงๆ         
แก่โรงเรียนเยำววทิย ์ในจงัหวดัพงังำ โดยคร้ังน้ีบริษทัฯ ไดร่้วมกบัคณะส่ือมวลชน                      
ส่งมอบเงินสนบัสนุนทำงกำรศึกษำจ ำนวน 500,000 บำท พร้อมดว้ยชุดอุปกรณ์เคร่ืองเขียน                  
ซ่ึงประกอบดว้ย สมุดจดบนัทึกท่ีมีตรำประทบัพระบรมรำโชวำทของพระบำทสมเดจ็                     
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ดินสอ ยำงลบ และกบเหลำดินสอจ ำนวน 300 ชุด                     
ใหแ้ก่เดก็นกัเรียน ณ โรงเรียนเยำววทิย ์จ.พงังำ โดยชุดเคร่ืองเขียนท่ีน ำมำ แจกจ่ำยในคร้ังน้ี        
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Page 3 เป็นกำรต่อยอดมำจำกกิจกรรมจดัท ำชุดเคร่ืองเขียนเพ่ือเดก็นกัเรียนผูย้ำกไร้ท่ีจดัข้ึนท่ี              
“เมอร์เซเดส มี บอ็กซ์ (Mercedes me BOX)” เม่ือปลำยปีท่ีผ่ำนมำ ซ่ึงในปีน้ีบริษทัฯ                
วำงแผนท่ีจะน ำอุปกรณ์เคร่ืองเขียนเหล่ำน้ีไปบริจำคใหก้บัเดก็นกัเรียนผูย้ำกไร้ตำมเขตพ้ืนท่ีต่ำงๆ 
ท่ีเมอร์เซเดส-เบนซ์ จะเขำ้ไปจดักิจกรรม ‘สตำร์ เฟส โรดโชว ์(Star Fest Roadshow)’ อีกดว้ย”  

จนถึงปัจจุบนันบัเป็นระยะเวลำกวำ่ 11 ปีแลว้ นบัตั้งแต่โรงเรียนแห่งน้ีไดรั้บกำรก่อตั้งข้ึน              
ในปีพ.ศ. 2549 เพ่ือช่วยเหลอืเดก็ท่ีไดรั้บผลกระทบจำกภยัสึนำมิทั้งในเร่ืองของเงินทุนสนบัสนุน
ดำ้นกำรศึกษำ อุปกรณ์กำรเรียนต่ำงๆ กำรลงพ้ืนท่ีเพ่ือร่วมปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณโรงเรียน 
ตลอดจนกำรมอบโอกำสทำงกำรศึกษำใหก้บัเดก็ดอ้ยโอกำสเพ่ือใหพ้วกเขำไดมี้ศกัยภำพ                
ในกำรใชชี้วติและประกอบอำชีพกำรงำนท่ีดีในอนำคต ซ่ึงกิจกรรมต่ำงๆ เหลำ่น้ีลว้นเป็น                
ส่ิงสะทอ้นถึงวสิัยทศัน์ของบริษทัฯ ในดำ้นควำมมุ่งมัน่และกำรเลง็เห็นถึงควำมส ำคญั                      
ในกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและส่วนรวมไดเ้ป็นอย่ำงดี  

“ส ำหรับกิจกรรมท่ีจดัข้ึนในคร้ังน้ี ส่ือมวลชนทุกท่ำนจะไดส้ัมผสักบัทุกสมรรถนะอนัแขง็แกร่ง 
จำกยำนยนตข์องเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่ำงใกลชิ้ด ไม่วำ่จะเป็น สมรรถนะกำรขบัขี่ ควำมปลอดภยั 
รวมถึงเทคโนโลยีปลัก๊อินไฮบริดท่ีก ำลงัเป็นกระแสอยู่ในขณะน้ี ตลอดจนควำมสะดวกสบำย        
ในกำรขบัขี่ทำงไกล โดยแต่ละรุ่นต่ำงก็มีรูปลกัษณ์ท่ีโดดเด่นในสไตลท่ี์แตกต่ำงกนัของรถยนต์
ในกลุ่ม Contemporary Luxury และ SUV ซ่ึงทุกองคป์ระกอบลว้นไดรั้บกำรพฒันำและ
ออกแบบมำอย่ำงประณีตเพ่ือตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของลูกคำ้ทุกไลฟ์สไตล์” มร.ฟรังค์             
กล่าวปิดท้าย 

### 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่: 
PR Agency เวิรฟ                                                                                                                                  
หงส์สุชำ, พิมพิดำ โทรศพัท ์02-204-8501, 02-204-8234 มือถือ 086-9091239, 081-300-9191                                 

ท่ำนสำมำรถดำวนโ์หลดข่ำวประชำสัมพนัธ์ของเมอร์เซเดส-เบนซ์ไดท่ี้เวบ็ไซต ์ www.mercedes-benz.co.th   

หรือติดตำมขอ้มูลข่ำวสำรของเมอร์เซเดส-เบนซ์ไดท่ี้  www.facebook.com/MercedesBenzThailand 
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