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Ultimate EVENTS :

Ultimate Events

Siam Paragon International Couture Fashion Week 2012
สยามพารากอน อินเตอร์เนชั่นแนล กูตูร์ แฟชั่น วีค 2012
อลังการสมกับการเป็นสุดยอดงานแฟชั่นที่ยิ่งใหญ่แห่งปี สำาหรับ “สยามพารากอน อินเตอร์
เนชั่นแนล กูตูร์ แฟชั่น วีค 2012” ที่สร้างความฮือฮาด้วยการแสดงแฟชั่นโชว์เสื้อผ้าชั้นสูง
ในระดับกูตูร์อย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกในเอเชีย ซึ่งแต่ละชุดล้วนมาจากการออกแบบโดยดีไซน์
เนอร์ชื่อดังระดับโลกจากหลากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ไทย ฯลฯ 
งานนี้นอกจากเสียงคำาชื่นชมจากผู้มาร่วมงานที่ได้รับกันอย่างมากมายแล้ว ยังถือได้ว่าเป็น 
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในฐานะแฟชั่นฮับของอาเซียนได้อีก 

Siam Paragon International Couture Fashion Week 2012
For the first time in Asia, “Siam Paragon International Couture Fashion Week 2012” 
as the spectacular fashion show of the year featured haute couture at full scale.  
Each outfit was designed by world-class designers from several countries, such 
as France, Japan, Korea and Thailand.  The event not only was well received by 
the audiences, but also created a positive image of Thailand as ASEAN fashion 
hub.

Client : Siam Paragon Development Co., Ltd. and Fide Multimedia Pte Ltd.

Organizer : Bangkok Power House

Booths : -

Duration : 27-30 September 2012

Location : Paragon Hall 1-2

Attendees : 5,000 persons

J20 Anniversary Concert
คอนเสิร์ต 20 ปี เจ-เจตริน
นับเป็นการเฉลิมฉลอง 20 ปีในวงการอย่างยิ่งใหญ่ ของ “เจ-เจตริน” เจ้าพ่อขาแด๊นซ์
ของเมืองไทย โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้ต้องถือว่าหนุ่มเจมาเต็มจริง ๆ ทั้งเรื่องของเทคนิค
พิเศษต่าง ๆ ที่นำามาใช้ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมอยู่ตลอดเวลา 3 ชั่วโมงเต็ม 
รวมถึงแขกรับเชิญพิเศษที่ผลัดกันขึ้นมาสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับผู้ชม แต่ที่เรียกเสียง
กรี๊ดได้มากที่สุด คงหนีไม่พ้นเหล่าลูก ๆ ของหนุ่มเจที่มาร่วมร้องเพลงกับคุณพ่อในเพลง 
“เพิ่งเข้าใจ” ก่อนจบคอนเสิร์ตด้วยความประทับใจ กับ เพลง “เก็บมันเอาไว้”  ที่เหล่าแฟน
เพลงต่างร่วมร้องกันสนั่นฮอลล์ปิดท้ายคอนเสิร์ตอย่างซาบซึ้งใจ

J20 Anniversary Concert
In celebrating 20 years of his long journey in show biz, Thailand’s king of dance 
like “J-Jetrin” brought tons of entertainment to his fans.  During 3 hours of the 
show, the audiences enjoyed not only thrilling special effect, but also the songs by 
guest singers.  No one received louder screams than J’s children who sang “Perng 
Kaojai” song with their dad.  The concert ended with the audiences singing “Keb 
Man Aow Wai” song at the top of their voice.  This impressive moment would 
remain in their heart forever …

Client : A-Time Showbiz

Organizer : A-Time Showbiz

Booths : -

Duration : 20-22 July 2012

Location : Paragon Hall 1-3

Attendees : 30,400 persons
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Thai Textile: ASEAN Design
การแสดงแฟชั่นภูมิปัญญาผ้าไทย ดีไซน์อาเซียน
สร้างความตระการตาให้กับผู้ชมในวันนั้นเป็นอย่างยิ่ง กับงานแสดงแฟชั่นภูมิปัญญาผ้าไทย 
ดีไซน์อาเซียนจากกระทรวงวัฒนธรรม ภายในงานอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นไทย 
ผ่านการแสดงแฟช่ันชุดผ้าไทยนับร้อยชุดที่ผลัดกันมาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชม
ตลอดงาน

Thai Textile: ASEAN Design
“Thai Textile: ASEAN Design” spectacular fashion show by the Ministry of Culture 
left the audiences in awe with hundreds of outfits meticulously made of Thai textile.  

Client : Ministry of Culture Thailand

Organizer : D63 Co., Ltd.

Booths : -

Duration : 15 August 2012

Location : Paragon Hall 3

Attendees : 340 persons

Enfa Brain Expo
งานแสดงศักยภาพสมองเต็มรูปแบบ
จัดว่าเป็นงานที่จัดกับรอยัล พารากอน ฮอลล์ เป็นประจำา สำาหรับงานดีๆ จาก Mead Johnson  
แต่ในปีนี้พิเศษกว่าเดิมเพราะมาในสเกลงานที่ใหญ่กว่าปีก่อน ๆ พร้อมด้วยกิจกรรมมากมายที่ 
ทางผู้จัดงานได้จัดเตรียมไว้เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับเหล่าเด็ก ๆ แต่ที่เรียกความสนใจมากที่สุด 
เห็นจะเป็นการเนรมิตรอยัล พารากอน ฮอลล์ ให้กลายเป็นอาณาจักรสมองขนาดยักษ์ให้เด็กๆ  
ได้เข้ามาเรียนรู้ถึงพัฒนาการสมองของตนเอง นับว่าเป็นงานที่ช่วยเติมเต็มจินตนาการของ
เหล่าเด็กๆ ได้ดีจริงๆ

Enfa Brain Expo
Bigger and better than ever, this regular event held by Mead Johnson offered a 
myriad of activities at Royal Paragon Hall to bring a smile to children’s faces.  As 
the most attractive feature, the venue was turned into a giant brain so that the 
youngsters could enter and learn about their own development. There was no better 
way to fulfill their imagination.

Client : Mead Johnson Nutrition Thailand Ltd.

Organizer : Ovation Studio Co., Ltd.

Booths : -

Duration : 31 August – 9 September 2012

Location : Paragon Hall 1-3

Attendees : 50,000 persons
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50 th Anniversary Beger

50 th Anniversary Toyota

งานฉลองครบรอบ 50 ปี สีเบเยอร์
ผ่านไปแล้วกับงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของสีเบเยอร์ สีทาบ้านที่ได้รับความนิยม 
มาเป็นเวลานาน ภายในงานมีแขกคนสำาคัญพร้อมทั้งสื่อมวลชนมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง 
โดยไฮไลท์ของงานอยู่ที่การเปิดตัว “เบิร์ด-ธงไชย” ซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทย ในฐานะ
พรีเซ็นเตอร์คนใหม่ล่าสุดของสีเบเยอร์ 

50th Anniversary Beger
In celebration of Beger’s 50 th anniversary, this well-known home decorative paint 
hosted the event alive with VIP guests and press members.  On this occasion, Beger 
introduced superstar “Bird – Thongchai” as the latest presenter. 

งานฉลองครบรอบ 50 ปี โตโยต้า
อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานถึง 50 ปีทั้งที การเฉลิมฉลองของแบรนด์รถยนต ์
ระดับโลกอย่าง “โตโยต้า” ย่อมไม่ธรรมดาแน่นอน งานนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็น
อย่างมาก เพราะถือเป็นการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่แห่งปี ที่มีแขกผู้มีเกียรตินับพันมาร่วมงาน 
นอกจากนี้บริเวณพารากอน ฮอลล์ 1 ทางโตโยต้ายังได้สร้างบรรยากาศชวนผู้ร่วมงาน
ย้อนวันวานไปกับนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางเคียงข้างสังคมไทยตลอดระยะ
เวลา 50 ปี ให้ทุกคนได้ร่วมชมอีกด้วย

50th Anniversary Toyota
To celebrate its 50 years of operation in Thailand, world-renowned brand like 
“Toyota” went beyond ordinary.  This event of the year was packed with thousands 
of guests and a lot of press members who came to congratulate on its success.  
In Paragon Hall 1, Toyota’s exhibition took everyone back in time by featuring its 
50 years of journey in Thailand. 

Ultimate Events

Client : Toyota Motor Thailand Co., Ltd.

Organizer : X-Gen Co., Ltd. and Dentsu (Thailand) Ltd.

Booths : -

Duration : 8 November 2012

Location : Paragon Hall 1-3

Attendees : 1,800 persons

Client : Beger Co., Ltd.

Organizer : Sonix Youth 1999 Co., Ltd.

Booths : -

Duration : 17 September 2012

Location : Paragon Hall 1

Attendees : 500 persons



Client : Beger Co., Ltd.

Organizer : Sonix Youth 1999 Co., Ltd.

Booths : -

Duration : 17 September 2012

Location : Paragon Hall 1

Attendees : 500 persons SET in the City 2012

คอนเสิร์ต เรา...รักษ์สุนทราภรณ์

มหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี 2012
มหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City หลังจากที่ห่างหายกันไป 1 ปีเต็ม 
กลับมาปีนี้พร้อมกับความพิเศษกว่าปีก่อน ๆ ด้วยการนำาสถาบันทางการเงินชั้นนำากว่า 100 
สถาบันมาร่วมออกบูท และยังมีหัวข้อสัมมนาเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจอีกมากมาย สร้าง
ความคึกคักให้กับเหล่านักลงทุนภายในงานเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะจัดงานเพียงแค่ 4 วัน แต่มี
ผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 80,000 คน

SET in the City 2012
After being absent for a year, SET in the City returned with more special activities. 
This year, the fair was participated by more than 100 leading financial institutes. 
Furthermore, potential investors could attend its special talk in several interesting 
topics. It was four very busy days, more than 80,000 visitors in total.

คอนเสิร์ต เรา...รักษ์สุนทราภรณ์
สมกับเป็นคอนเสิร์ตส่งท้ายปีที่เติมเต็มทุกความสุขให้กับเหล่าคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์
ทุกวัยจริง ๆ สำาหรับคอนเสิร์ต เรา...รักษ์สุนทราภรณ์ ที่งานนี้ได้รับเกียรติจากศิลปิน
มาขึ้นเวทีกันอย่างมากมาย อาทิ รวงทอง ทองลั่นทม ศิลปินแห่งชาติ, ดาวใจ ไพจิตร, 
เท่ห์ อุเทน, ศิลปิน The Star และคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ แต่ที่ได้รับความสนใจมากที่สุด 
เห็นจะเป็นเหล่าดาวดวงน้อยจากโครงการ “คนรุ่นใหม่...รักษ์สุนทราภรณ์” ที่นำาบทเพลง
สุนทราภรณ์มาขับร้องได้อย่างไพเราะ ไม่แพ้นักร้องมืออาชีพเลยทีเดียว จบงานนี้เชื่อว่า
วงการเพลงไทย จะต้องมีดาวดวงใหม่แจ้งเกิดในไม่ช้าอย่างแน่นอน

We… Preserves Soontaraporn Concert
We…Preserves Soontaraporn Concert filled the audiences’ heart with happiness 
in hearing the timeless Soontaraporn songs. Several leading singers, such as the 
national artist Ruangthong Thonglanthom, Daojai Paijit, Utane Prommin, The Star 
artists and Soontaraporn New Wave, mesmerized the audiences with beautiful 
notes.  However, junior stars from “Young Gen…Preserves Soontaraporn” project 
were the ones who stole the audiences’ hearts away and showed their potential to 
become new rising stars.
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Client : The Stock Exchange of Thailand

Organizer  : The Stock Exchange of Thailand

Booths : 57

Duration   : 22-23 November 2012

Location : Paragon Hall 1-3

Attendees :  More than 80,000 persons

Client : Business Development Division, Royal Paragon Enterprise Co., Ltd.

Organizer : Business Development Division, Royal Paragon Enterprise Co., Ltd.

Booths : -

Duration : 16 December 2012

Location : Paragon Hall 1, 3

Attendees :  1,800 persons



Ultimate SOCIETY / Ultimate GO GREEN

Ultimate GO GREEN :

After each event, about 1,000 bottles of drinking water were left over, with an 
average of 200-ml. water left inside each bottle.  In one event, we throw away 
200,000 ml. of water in total, equivalent to 400 bottles.  Let’s imagine how much 
water we have thrown away annually.  It is such a waste since we can do so much 
with this amount of water.  Aware of this fact, Go Green team gathers the leftover 
water and reuses it in cleaning the carpet in Royal Paragon Hall and watering the 
plants at outdoor terrace to ensure its maximum use. This seems like a small act 
may but comes from the great intention.

Ultimate SOCIETY :

In the past year, Royal Paragon Hall spent tens of millions on the facelift to ensure 
that it stays pleasant to the visitors’ eyes.  We also would like to make sure that 
everyone receives only the best as we enter the 7th year of operation.  Therefore, 
the project first started with the new counter at the reception point.  Both organizer 
rooms were also refurbished to facilitate an increasing number of organizers so that 
they can work in a greater ambience.  Furthermore, we replaced the complete set 
of chairs for the visitors’ utmost comfort.  To serve the increasing demand, we also 
plan to build two more meeting rooms, expected to be complete this year.

Royal Paragon Hall will continue improving ourselves to remain “The Ultimate Venue 
of the Prestigious Location”.

ในปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นปีที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ ได้ทุ่มงบประมาณกว่าหลายสิบล้านบาท
เพื่อดำาเนินโครงการปรับปรุงสถานที่ให้ดูสวยงามตระการตา พร้อมสร้างความประทับใจ  
ให้แก่ทุกท่านที่มาเยือน และยังถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ปีที ่ 7 ของ  
รอยัล พารากอน ฮอลล์ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดแก่ทุกท่าน เริ่มจากเคาน์เตอร์ใหม่หน้า 
พารากอน ฮอลล์ 1 ซึ่งเป็นจุดต้อนรับแรกของสถานที่ รวมถึงการปรับปรุง Organizer 
Room ทั้ง 2 ห้อง เพื่อสร้างบรรยากาศการทำางานที่ดีและอำานวยความสะดวกให้แก่ 
ผู้จัดงานมากขึ้น นอกจากนี้เรายังเปลี่ยนเก้าอี้ใหม่ทั้งหมด เพื่อสร้างความสบายให้แก่ทุกท่าน
เมื่อมาใช้บริการสถานที่ของเรา และเรายังมีโครงการที่จะขยายห้องประชุมขนาดย่อยเพิ่มอีก 
2 ห้อง เพื่อรองรับตลาดการประชุมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าในช่วงปีนี้น่าจะได้ใช้บริการกัน

Ultimate Society เชื่อว่าการพัฒนาของรอยัล พารากอน ฮอลล์ คงไม่หยุดเพียงเท่านี้แน่ 
และคงจะพัฒนาต่อ ๆ ไป ให้สมกับการเป็น “The Ultimate Venue of the Prestigious 
Location”

ภายหลังการจัดงานในแต่ละงานของลูกค้า จะมีนำ้าดื่มที่เหลือใช้จากผู้ที่มาร่วมงานอยู่เป็น 
จำานวนมาก คิดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,000 ขวด/งาน ซึ่งแต่ละขวดจะเหลือนำ้าเฉลี่ย
ประมาณ 200 มิลลิลิตร จะเห็นว่าภายใน 1 งาน เราจะต้องทิ้งนำ้าดื่มไปทั้งหมดถึงประมาณ 
200,000 มิลลิลิตร ซึ่งเท่ากับนำ้าดื่ม 400 ขวด เลยทีเดียว และถ้าคิดเป็น 1 ปี เราจะต้อง
ทิ้งนำ้าปริมาณมากมายขนาดไหน นับว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง เพราะนำ้าปริมาณ
ขนาดนี้สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้มากมาย ดังนั้นทีมงาน Go Green จึงได้เกิดแรง 
บันดาลใจที่จะรวบรวมนำ้าดื่มที่เหลือใช้ทั้งหมดนี้ มาใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่า
จะเป็น การนำามาซักล้างพรมภายในรอยัล พารากอน ฮอลล์, นำามารดนำ้าต้นไม้บริเวณ  
Outdoor Terrace ฯลฯ นับว่าเป็นสิ่งเล็กๆ แต่ความตั้งใจยิ่งใหญ่จริงๆ



Ultimate SENSATION :

Ultimate APPROACH :

Don’t Miss !

อัจฉริยะของโลก อัลเบิร์ต ไอสไตน์ กล่าวไว้ว่า  Life is like 
riding a bicycle. To keep your balance you must 
keep moving.

หากเทียบกับองค์กร คงหมายถึงการพัฒนางานต่อไปไม่หยุด
ยั้ง เช่นเดียวกับที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ดำาเนินการมา
ตลอด 6 ปี ท่ามกลางอุปสรรคต่างๆ ทั้งวิกฤติการณ์จาก
ธรรมชาติและจากมนุษย์ด้วยกันเองที่เข้ามาให้เราได้เรียนรู้
และทำาให้เราแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในการให้บริการที่ดีท่ีสุดแก่ลูกค้า 
สำาหรับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 นี้ ในด้านสถานที่เราได้ปรับปรุง
พื้นที่ในหลาย ๆ ส่วน เพื่อให้มีความเหมาะสมสวยงามแก่การ
จัดงานต่างๆ ในด้านการให้บริการก็มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ให้มีความรู้ที่ทันสมัยต่อยุค AEC 

ทั้งหมดนี้เป็นความมุ่งมั่นของทีมงาน รอยัล พารากอน ฮอลล์ ทุกคนที่ต้องการให้
บริการการจัดงานของลูกค้าทุกท่านให้ประสบความสำาเร็จ เพราะทุกความสำาเร็จของ
ทุกท่าน คือ ความสำาเร็จของเรา และเราขอขอบคุณสำาหรับความไว้วางใจเข้ามาใช้
บริการกับเราเสมอมา ขอขอบพระคุณครับ

Ultimate SENSATION / Ultimate APPROACH / Don’t Miss!

2nd Japan Education  
and Job Fair 2013
19-20 January 2013 
ณ พารากอน ฮอลล์ 1-3
จัดโดย ศูนย์แนะแนวศึกษา 

ต่อประเทศญี่ปุ่น 
เจเอ็ดดูเคชั่น

Top Rank 2012
2 February 2013 
ณ พารากอน ฮอลล์ 1-3
จัดโดย บริษัท เอสซีจี เน็ตเวิร์ค  

แมเนจเม้นท์ จำากัด

The 10th Thailand  
International Education 
Expo (TIEE)
22-24 February 2013 
ณ พารากอน ฮอลล์ 1-3
จัดโดย กรมส่งเสริมการส่งออก

โน้ส อุดม เดี่ยว 10
15-31 March 2013 
ณ พารากอน ฮอลล์ 1-3
จัดโดย บริษัท พอดี  

พานิช จำากัด

Three Men and The 
Dream Girls Concert
26-27 January 2013 
ณ พารากอน ฮอลล์ 1-3
จัดโดย บริษัท เอไทม์  

มีเดีย จำากัด

2-3 มีนาคม 2556 • เวลา 10.00 - 20.00 น. 
ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-256-4440,  
02-255-5911

2-3 March 2013 • 10.00 - 20.00 hrs. 
At Royal Paragon Hall, 5th Floor of Siam Paragon 
For more information contact 02-256-4440,  
02-255-5911

06/07

งานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 46
สุดยอดมหกรรมช้อปปิ้งเพื่อการกุศลแห่งปีที ่ทุกคนรอคอย  
งานนี้งานเดียวได้ทั ้งช้อป ได้ทั ้งบุญ
• เพลิดเพลินกับสินค้านานาประเทศจากสถานทูตกว่า 50 ประเทศ 

พร้อมด้วยร้านค้าเอกชนกว่า 70 บูธ
• พบกับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากร้านค้าในโครงการส่วนพระองค์
• ร่วมทำาบุญกับสลากภริยาทูต พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย
• สนุกสนานกับการแสดงอันหลากหลายจากสถานทูต และนักเรียน

จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ฯลฯ
รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำารุงสภากาชาดไทย

The 46th Diplomatic Red Cross Bazaar
The Ultimate Charity Bazaar of the Year!
• Enjoy shopping signature products from over  

50 embassies with more than 70 local brands  
and quality products from Royal Projects

• Buy raffle tickets to get special prizes
• Have fun with activity stage performance by  

embassies, students and artists
All funds will be donated to The Thai Red Cross 
Society.

The world’s genius Albert Einstein once said, “Life is 
like riding a bicycle. To keep your balance you 
must keep moving.”  For the organization, this quote 
indicates the continuous development.  It is just like 
what Royal Paragon Hall has been doing for 6 years  
regardless obstacles, either natural or man-made 
disaster. From the lessons learned, we have become 
stronger to best serve our customers.  In entering the 
7th year, we have renovated several parts of our venue 
to fithe specifications of each event.  In terms of service, 
we also train the staff to keep up with AEC.

Every team member of Royal Paragon Hall is strongly determined to drive 
the clients’ event to success because each success means our own.  On this 
occasion, we would like to express our sincere appreciation for your trust in us 
and our service.  Thank you.



 

The Ultimate Venue in the Prestigious Location

Royal Paragon Enterprise Co.,Ltd.   991 Siam Paragon Shopping Center, Rama I Road, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand 
Tel : +66(0)2610-8011 | www.royalparagonhall.com | E-mail : info@royalparagonhall.com |      royalparagonhall |      @Paragon_Hall

ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุม รอยัล พารากอน ฮอลล์ / Royal Paragon Hall Exhibition & Convention Center

ห้องประชุม 1-4 และ 5-6
ขนาด 40-55 ตร.ม./ห้อง  
และ 150-300 ตร.ม./ห้อง

Meeting Room 1-4 and 5-6
Breakout rooms from 
40-55 square meters 
and 150-300 square meters

พารากอน ฮอลล์ 1
ขนาด 2,000 ตร.ม.

Paragon Hall 1:
2,000 square meters

พารากอน ฮอลล์ 2-3
พื้นที่ 5,100 ตร.ม. 
สามารถแยกเป็น ฮอลล์ 2  
(2,828 ตร.ม.)  
และฮอลล์ 3 (2,285 ตร.ม.)

Paragon Hall 2-3 :
5,100 square meters that  
can be divided into Hall 2 
(2,828 sq.m.) and Hall 3  
(2,285 sq.m.)

DIMENSION & CAPACITY

FACILITY

Approximate
Floor Area

Approximate
Dimension

Approximate
Floor Area

Approximate
Dimension

Suggested Capacity

(sqm) (LxWxH) m (sqft) (LxWxH) ft Theatre Classroom U-Shape Banquet
Standard
3x3 Booth

Concert

Paragon Hall 1 2,000 26.0x80.0x8.0 22,390 85.3x262.5x26 2,000 - - - 126 -

Paragon Hall 2 2,828 50.5x56.0x12.5 30,440 165.7x183.7x41 2,800 1,600 - 1,200 165 2,700

Paragon Hall 3 2,285 40.8x56.0x12.5 24,580 133.8x183.7x41 2,400 1,200 - 1,000 135 2,300

Paragon Hall 2-3 5,100 91.0x56.0x12.5 54,890 298.5x183.7x41 5,200 2,800 - 1,800 300 5,000

Meeting Room 1 55 10.0x5.5x3.8 590 32.8x18.0x12.5 48 24 23 Loading Entrance
7.5 m.[W] x 4.5 m.[H]
9.5 m.[W] x 4.5 m.[H]
Floor Load
500 kg./sq.m. Paragon Hall 1
1,000 kg./sq.m. Paragon Hall 2-3
Hang Load
100 kg./node Paragon Hall 1
500 kg./node Paragon Hall 2-3

Meeting Room 2 40 7.5x5.5x3.8 442 24.6x18.0x12.5 32 18 16

Meeting Room 3 55 10.0x5.5x3.8 590 32.8x18.0x12.5 48 24 23

Meeting Room 4 55 10.0x5.5x3.8 590 32.8x18.0x12.5 48 24 23

Meeting Room 5 152 15.5x9.8x4.6 1,634 50.34x32.14x15.08 120 84 48

Meeting Room 6 152 15.5x9.8x4.6 1,634 50.34x32.14x15.08 120 84 48

SERVICE CORRIDOR
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