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Ultimate EVENTS :

Ultimate Events

World Environment Day 2013
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ ทรงเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำาปี 2556 
ซึ่งในปีนี้มาภายใต้คอนเซ็ปต์ “กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” พร้อมกันนี้ยังทรง
เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยภายในงาน
มีกิจกรรมมากมายที่มาสร้างจิตสำานึกรักธรรมชาติให้แก่ผู้มาร่วมงาน อาทิ การเสวนา
ในหัวข้อ “กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”, การแสดงละครใบ้คนหน้าขาว โดย พิง  
ลำาพระเพลิง, การฉายภาพยนตร์รอบพิเศษ เรื่อง บุกอาณาจักรคนต้นไม้ (EPIC) ฯลฯ

Her Royal Highness Princess Srirasm graciously presided over the World Environment 
Day 2013. This year’s event was held under the concept of “Think • Eat • Save and 
be eco-friendly”. HRH Princess Srirasm visited an exhibition held by the Department 
of Environmental Quality Promotion. The event featured various activities to raise  
the awareness on environmental conservation, namely the panel discussion on  
“Think • Eat • Save and be eco-friendly”, a pantomime show by Ping Lumprapleng, 
the special screening of “EPIC”, etc.

Client : Department of Environment Quality Promotion

Organizer : 9 Plus Media Co., Ltd.

Booths : 31

Duration : 5 June 2013

Location : Paragon Hall 1-3

Attendees : 4,890 persons

International Gems & Jewelry  
Thailand 2013
ปิดฉากอย่างงดงามกับงานแสดงสินค้ามหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับคร้ังใหญ่แห่งปี 
บรรยากาศในวันนั้นละลานตาไปด้วยแสงระยิบระยับจากสินค้าอัญมณีรวมถึงเครื่องประดับ
เลอค่าที่ทางผู้ประกอบการได้นำามาจัดจำาหน่ายในราคาที่สุดแสนพิเศษ นอกจากนี้ทางผู้จัด
งานยังได้มีการแจกแหวนเพชรครึ่งกะรัตให้แก่ผู้มาร่วมงานได้ลุ้นร่วมสนุกในทุกๆ ชั่วโมง 
ซึ่งรวมมูลค่าของทั้งหมดที่แจกกว่าล้านบาท

International Gems & Jewelry Thailand 2013 was one of the biggest jewelry events of 
the year. The event was bejeweled with the sparkles of precious and stunning gems 
and jewelries by various gems and jewelries companies. Special prices were offered 
for visitors to own their new favorite bling-bling. In addition, a 0.5 karat diamond 
ring was awarded to the winner of the lucky draw every hour, worth totaling over 
a million baht.

Client : Inter Expo Management Co., Ltd.

Organizer : Inter Expo Management Co., Ltd.

Booths : 140

Duration : 13-16 June 2013

Location : Paragon Hall 1-3

Attendees : 5,000 persons
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45 Years of Jennifer Kim Concert
เจนนิเฟอร์ คิ้ม โชว์แบบจัดเต็มทิ้งทวนกับคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายก่อนวัยทอง งานนี้สุดยอด 
ดีว่าสาวของเมืองไทยได้รวบรวมบทเพลงอันไพเราะ ทั้งไทย จีน ฝรั่ง มาขับกล่อมร่วมกับ
แขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ ให้กับเหล่าแฟนเพลงได้เคลิบเคลิ้มกัน ก่อนจะจบคอนเสิร์ตด้วย
บทเพลง “ไม่ยอมหมดหวัง” ที่คิ้มร้องเป็นเพลงส่งท้าย พร้อมหลั่งนำ้าตาแห่งความตื้นตัน 
สร้างความประทับใจและซาบซึ้งให้กับผู้ชมในวันนั้นเป็นอย่างมาก

Jennifer Kim continued to deliver a great satisfaction to her fans and music lovers 
in her latest concert 45 Years of Jennifer Kim Concert. The Diva serenaded greatest 
Thai and international hits and wowed the crowd with surprise guests. She ended 
the impressive show with one of her greatest hits “Mai Yom Mod Wang” with happy 
tears running down her cheeks, which made her fans overwhelmed with gladness 
and delight.

Client : A-Time Showbiz

Organizer : Keep in Touch Co., Ltd.

Booths : -

Duration : 27-28 July 2013

Location : Paragon Hall 1-3

Attendees : 13,850 persons

Thailand 2013 World Stamp Exhibition
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินงานแสดงตรา
ไปรษณียากรโลก 2556 และได้พระราชทานสิ่งสะสมส่วนพระองค์มาร่วมจัดแสดง ซึ่งครั้ง
นี้ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปีของกิจการ
ไปรษณีย์ และแสตมป์ดวงแรกของไทย โดยทางไปรษณีย์ไทยได้จัดกิจกรรมไว้มากมายเพื่อ
รองรับเหล่านักสะสมแสตมป์จำานวนมหาศาล อาทิ การจัดแสดงแผงผลงานการประกวด
ตราไปรษณียากรกว่า 2,400 แผง รวมมูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านบาท, การออกบูธ
จากร้านค้าแสตมป์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ, นิทรรศการแสดงเรื่องราวของกิจการ
ไปรษณีย์ไทย ซึ่งเล่าเรื่องราว ผ่านอุปกรณ์เครื่องใช้ไปรษณีย์ ฯลฯ

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn graciously presided over Thailand 2013 World 
Stamp Exhibition. The event received the royal permission to showcase a personal 
collection of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn. Thailand was selected to host the 
event on the occasion of 130th anniversary of the postal service in Thailand and the 
first stamp of Thailand. There were a lot of activities for stamp lovers and collectors 
such as the exhibition of the Stamp Contest showcasing over 2,400 series worth 
totaling over 1 billion baht, Thai and overseas stamp booths, and an exhibition on 
the history of Thai postal service told through showcases of the postal equipment.

Client : Thailand Post Co., Ltd.

Organizer : CMO Public Co., Ltd.

Booths : 108

Duration : 2-14 August 2013

Location : Paragon Hall 1-3

Attendees : 99,130 persons
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Anti-Corruption Day 2013
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นจัดงานใหญ่แห่งปี เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำาปี 2556 
ภายใต้แนวคิด ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต โดยกิจกรรมในช่วงเช้ามีประชาชน 
ชาวไทยมาร่วมเดินขบวนรณรงค์เพื่อแสดงพลังกันอย่างคับคั่ง ส่วนภายในงานมีการจัด 
นิทรรศการที่แสดงสถิติการคอร์รัปชั่นที่น่ากลัวในประเทศไทย และต่างประเทศ รวมถึงการ
เสวนาที่น่าสนใจจากนักวิชาการที่มีชื่อเสียงมากมาย

Anti-Corruption Day 2013 was the grand anti-corruption event of the year in 
celebration of the Anti-Corruption Day for the year 2013. This year, the theme 
was “ACT NOW” and morning activities included a parade of people to campaign  
anti-corruption. The event featured an exhibition disclosing the concerned corruption 
figures and statistics of Thailand and other countries and a discussion between 
various renowned academicians.

“Soccer We Share”  
Live on CTH Stadium
ครั้งแรกของ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ที่ถูกเนรมิตสถานที่ให้กลายเป็นจุดถ่ายทอดสด
ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดหยุดโลก ระหว่าง ลิเวอร์พูล กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด บรรยากาศ
ในวันนั้นมีแฟนชาวไทยของทั้ง 2 ทีมที่มาร่วมเชียร์ทีมรักของตนเองกันอย่างมากมาย ซึ่ง
สุดท้ายแม้ว่าแฟนผีแดงจะต้องเป็นฝ่ายที่ผิดหวังพบกับความปราชัย แต่สิ่งที่น่าปลาบปลื้ม
คือการแสดงมิตรภาพให้กำาลังใจซึ่งกันและกันระหว่างแฟนบอลของทั้ง 2 ทีม

For the first time, Royal Paragon Hall was transformed into the venue of live 
broadcast of the earth-shattering football match between Liverpool and Manchester 
United. Tons of Liverpool and ManU fans flocked to cheer for their teams. Although 
ManU fans faced disappointment on that day, but the friendship between fans of both 
teams was such an extraordinary experience.

Ultimate Events

Client : Anti-Corruption Organization of Thailand

Organizer : Check & Show Co., Ltd.

Booths : -

Duration : 6 September 2013

Location : Paragon Hall 1-3

Attendees : 3,200 persons

Client : CTH Plc

Organizer : Cournot and Nash Co., Ltd.

Booths : -

Duration : 1 September 2013

Location : Paragon Hall 1-3

Attendees : 5,200 persons



Royal Paragon Enterprise Co., Ltd. is honored to be the part of the success of the 
“100 th Anniversary of Thai Royal Anthem”. The event is held as a part of the grand 
celebration of the 86 th birthday anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej 
and the 100 th anniversary of Thai Royal Anthem. In this event, there’s the exhibition 
as a tribute to His Majesty the King and the history of the Song. The most admired 
activity of the day is the contest for youth on the “100 th Anniversary of Thai Royal 
Anthem” theme as each of the entries demonstrated the great power jointly created 
by Thai youth as a tribute to our beloved Father of the Land.

Client : CTH Plc

Organizer : Cournot and Nash Co., Ltd.

Booths : -

Duration : 1 September 2013

Location : Paragon Hall 1-3

Attendees : 5,200 persons

SET in the City 2013

งาน “สรรเสริญพระบารมี 100 ปี  
ร่วมร้อยใจไทย”

ผ่านไปแล้ว กับมหกรรมการลงทุนครั้งใหญ่แห่งปี SET in the City 2013 ซึ่งปีนี้ประสบ
ความสำาเร็จอย่างท่วมท้น ด้วยยอดผู้เข้าชมงานจำานวนมหาศาล โดยกิจกรรมที่ได้รับความ
สนใจสูงสุด คือ การสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุน จากนักวิเคราะห์ที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีเหล่านัก
ลงทุนทั้งมือใหม่ และมืออาชีพสนใจเข้ารับฟังเต็มในทุกหัวข้อสัมมนา ส่วนกิจกรรมภายใน
งานก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กัน เพราะมีสถาบันทางการเงินเกือบ 100 แห่ง มานำาเสนอช่อง
ทางการลงทุนที่น่าสนใจมากมายให้แก่เหล่าผู้มาร่วมงานได้เลือกสรร

Royal Paragon Hall was once again entrusted as the venue for one of the most well-
known financial events of the year “SET in the City 2013”. The event was a grand 
success and the numbers of visitors shot through the roof. Investment seminar 
received overwhelming interest from rookie and professional investors as the seats 
were filled quickly for all topics. Additionally, nearly 100 financial institutions offered 
visitors with various intriguing products and services at their booths.

งาน “สรรเสริญพระบารมี 100 ปี ร่วมร้อยใจไทย” จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เนื่องในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวาระครบ
รอบ 100 ปี บทเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของบทเพลงสรรเสริญพระบารมี  
พร้อมมอบรางวัลการประกวดความสามารถระดับเยาวชนรอบชิงชนะเลิศ ภายใต้หัวข้อ 
“100 ปี สรรเสริญพระบารมี” ซึ่งมีเยาวชนมาร่วมประกวดประมาณ 500 กว่าคน จาก
ทั่วประเทศ
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Client : The Stock Exchange of Thailand

Organizer  : Design Alive Co., Ltd.

Booths : 65

Duration   : 21-24 November 2013

Location : Paragon Hall 1-3

Attendees :  67,190 persons

Client :
Ministry of Social Development and Human Security, Royal Paragon  
Enterprise Co., Ltd., and Unify Thai Spirit Foundation

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

Booths : -

Duration : 21 January 2014

Location : Paragon Hall 1, 3

Attendees :  - persons



Ultimate SENSATION / Ultimate SOCIETY

Ultimate SENSATION :
งาน “มหกรรมพลังงาน 2556 มีพลังงาน มี
ความสุข” นับเป็นอีกหนึ่งงานที่ประสบความ
สำาเร็จเป็นอย่างสูงในช่วงปีที่ผ่านมา และยัง
ได้รับเสียงชื่นชมจากผู้เข้าร่วมงานกันอย่าง
ท่วมท้น Ultimate Sensation ฉบับนี้ จึงจะขอ
พาทุกท่านไปพูดคุยกับคุณคุรุจิต นาครทรรพ 
รองปลัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งถือเป็นตัวแทน
จากกระทรวงพลังงาน ผู้จัดงานหลักของ
มหกรรมพลังงานในครั้งนี้ 
Q : งานนิทรรศการมหกรรมพลังงานที่จัด
ขึ้นในวันที่ 14-19 ธันวาคม 2556 นับเป็น
ครั้งที่ 2 ที่กระทรวงพลังงานได้ร่วมงาน
กับรอยัล พารากอน ฮอลล์ ท่านมีความ
ประทับใจอะไรบ้างต่อสถานที่แห่งนี้
A : เนื่องจากรอยัล พารากอน ฮอลล์ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง และยังเป็นศูนย์รวมของ
คนกรุงเทพฯ ที่จะหลั่งไหลมาทำากิจกรรมในแต่ละวันนับเป็นแสนๆ คน ซึ่งคนกลุ่มนี้จัดว่า
เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำาคัญของการจัดงาน อีกทั้งการเดินทางมางานก็ค่อนข้างสะดวก 
โดยเฉพาะทางรถไฟฟ้า BTS ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงานที่ต้องการ
ส่งเสริมการประหยัดพลังงานโดยให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนมากขึ้น เพื่อลด
ปริมาณยานยนต์ในท้องถนนและลดการใช้นำ้ามัน
Q : รอยัล พารากอน ฮอลล์ จัดได้ว่าเป็นสถานที่จัดงานที่รองรับงานได้หลากหลาย
รูปแบบ แล้วถ้าพูดถึงในแง่ของงานราชการ อยากสอบถามความคิดเห็นของท่าน 
ว่าอะไรเป็นส่วนสำาคัญของเรา ที่จะช่วยสร้างความสำาเร็จให้กับงานนิทรรศการ
ในลักษณะนี้จากหน่วยงานราชการต่างๆ
A : รอยัล พารากอน ฮอลล์ เป็นศูนย์กลางของธุรกิจและบริการ แหล่งช้อปปิ้ง และ
ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ ที่เป็นศูนย์รวมของกลุ่มคนเมืองทุกระดับ ทุกเพศและ 
ทุกวัย จึงเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้กิจกรรมที่จัดขึ้น ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ประสบ
ความสำาเร็จ

The Energy Festival 2013 was another event 
enjoying the success in 2013 as it received 
overwhelming positive feedbacks from visitors. 
Ultimate Sensation brings to you an interview 
with Dr. Kurujit Nakornthap, Deputy Permanent 
Secretary of the Ministry of Energy, and the 
representative of the Ministry, which was the 
main host of the event.
Q: The Energy Festival 2013 held during 
14 and 19 December 2013 was the 2nd 
collaboration between the Ministry of 
Energy and Royal Paragon Hall. What is 
your impression towards the venue?

A: We choose Royal Paragon Hall for the Energy Festival 2013 because it is 
located in the heart of Bangkok and fully equipped for the events on a national 
level. In addition, it is the center of commerce and services where hundreds of 
thousand of people from around the city visit and carry out different activities 
on a daily basis. This is the prime target group of our event. It also offers travel 
convenience, especially by BTS, which aligns with the policy of the Ministry of 
Energy to promote energy saving among people by using the public transport 
more in order to reduce the number of automobiles in the streets and decrease 
fuel consumption.
Q: Royal Paragon Hall is ready for various forms of events. From the 
perspective of the public sector, please share your view on which of our 
key features could assist the events of the public sector to achieve great 
success.
A: Royal Paragon Hall is located in the center of business and service, shopping, 
and the mass transit of Bangkok and it is visited by city people from all walks 
of life, all genders, and all ages. These are essential factors that contribute to the 
success of events organized at Royal Paragon Hall.

Ultimate SOCIETY :
Exclusive Meeting in luxurious ambience
This issue, Ultimate Society proudly introduces another special feature of Royal 
Paragon Hall i.e. Meeting Room 5 and Meeting Room 6 of Royal Paragon Hall, 
tailor made to accommodate conferences or meetings for 100-300 participants 
such as board meetings or a press conference. The newly built venues are suitable 
for meetings or gathering in an exclusive and luxurious ambience that also offers 
perfect location and travel convenience. 
The venues are specially decorated to ensure 
elegance that would differentiate the events 
organized here from any simple conferences. 
The sound system is designed to ensure proper 
sound level in every corner of the halls and 
sound-insulated walls, which are on par with the 
standards, reduce the sound reflex efficiently, 
ensuring smooth operations throughout all 
meetings.
Meeting Room 5 and 6 are ready to be a part of your 
successful conferences and meetings. Interested 
parties please contact us for more information at  
Tel. 02-610-8011 or info@royalparagonhall.com

Exclusive Meeting ในบรรยากาศทันสมัย

Ultimate Society ฉบับนี้ ขอนำาทุกท่านไปสัมผัสกับอีกหนึ่งในความพิเศษที่ รอยัล พารากอน 
ฮอลล์ สร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อรองรับความต้องการสถานที่จัดงานประชุมในขนาด 100-300 
ท่าน เช่น งานประชุม Board Meeting หรืองานแถลงข่าว ที่ให้บรรยากาศ exclusive และ
อยู่ในทำาเลที่สามารถเดินทางหรือทำาธุระอื่นๆ ได้สะดวก ซึ่งความพิเศษนี้คือ ห้องประชุม 5 
และห้องประชุม 6 ของรอยัล พารากอน ฮอลล์
ภายในตัวห้องถูกตกแต่งเป็นพิเศษให้สวยงามตระการตา สร้างบรรยากาศที่แตกต่างให้กับ
ทุกงานประชุม พร้อมด้วยระบบเสียงที่มีความดังเหมาะสมทั่วทุกพื้นที่ นอกจากนี้ผนังของ
ห้องซึ่งบุด้วยแผ่นกันเสียงรอบด้าน จะช่วยลดการสะท้อนของเสียงได้ตามมาตรฐาน ทำาให้
งานประชุมของท่านสำาเร็จราบรื่นอย่างดี
ห้องประชุมทั้ง 2 ห้องพร้อมแล้วที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำาเร็จในทุกๆ การจัดงาน
ของท่าน ถ้าหากท่านใดสนใจที่จะใช้บริการ ก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นมาทาง
เราได้ที่ โทร. 02-610-8011 หรือ info@royalparagonhall.com



กิจกรรม “รักษ์ป่าพะยูง พยุงธรรม เพื่อแผ่นดินถวายแด่พ่อหลวง”
คุณอรุณ เทง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด นำาทีมงาน
เดินทางไกลไปร่วมกิจกรรม “รักษ์ป่าพะยูง พยุงธรรม เพื่อแผ่นดินถวายแด่พ่อหลวง” ภายใต้
โครงการ “สรรเสริญพระบารมี 100 ปี ร่วมร้อยใจไทย” โดยร่วมกันนำาต้นกล้าไม้พระราชทาน
ลงปลูก ณ ที่ตั้งโครงการ อำาเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
ป่าพะยูงของประเทศไทยนั้นเป็นป่าพะยูงผืนสุดท้ายของโลกที่ยังคงหลงเหลืออยู่ เนื่องจากเป็น
ไม้มงคลที่มีราคาแพงที่สุดในโลก จึงโดนลักลอบตัดออกจากป่าไปแอบขายแก่นายทุนนิยม ซึ่ง
หากเราไม่รักษาไว้ ไม้พะยูงอาจสูญพันธ์ไปจากโลกนี้ได้ภายใน 2 ปี กิจกรรมนี้จึงเป็นความภาค
ภูมิใจอย่างยิ่งของชาวรอยัล พารากอน ฮอลล์ ที่ได้มีส่วนรักษาไม้พันธุ์นี้ไว้ตามพระราชดำาริ
ของพ่อหลวงของเราชาวไทย

Rosewood Conservation 
Activity in Honor of Our 
Father of the Land
Arun Theng, General Manager 
of Royal Paragon Hall Enterprise 
Co., Ltd. and team organized the 
Rosewood Conservation Activity 
in Honor of Our Father of the 
Land, which is a part of the 100 
Years of Royal Anthem Project. The activity participants jointly planted the royally-
bestowed sprouts at the project site in Amphoe Bung Khla, Bueng Kan province.
The rosewood forest in Thailand was the last one in the world. Since rosewood 
was the highest priced auspicious wood on earth, countless of them were cut 
down and sold to capitalists. Without conservation, rosewood may face extinction 
within 2 years. As such, the Royal Paragon Hall team was very proud to do our 
part to preserve the rosewood following a royal initiative of our beloved Father of 
the Land.

Ultimate GO GREEN :

Ultimate APPROACH :

Don’t Miss !

Ultimate GO GREEN / Ultimate APPROACH / Don’t Miss!

1-2 มีนาคม 2557 • เวลา 10.00 - 20.00 น. 
ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-256-4440,  
02-255-5911

1-2 March 2014 • 10.00 - 20.00 hrs. 
At Royal Paragon Hall, 5th Floor of Siam Paragon 
For more information, please call at Tel. 02-256-4440, 
02-255-5911

06/07

งานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 47
กลับมาอีกครั้ง กับ มหกรรม ช้อป แชร์ โชว์ ครั้งใหญ่ที่ทุกคน
รอคอย
• ช้อปกับสินค้าชั้นนำาจากสถานทูตกว่า 50 ประเทศ และ 

โครงการส่วนพระองค์ พร้อมด้วยร้านค้าเอกชนกว่า 70 บูธ
• แชร์ความช่วยเหลือผ่านสลากภริยาทูต พร้อมลุ้นรับของ 

รางวัลมากมาย
• โชว์อันหลากหลายจากสถานทูต และนักเรียนจากสถาบัน 

ต่างๆ ฯลฯ
รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำารุงสภากาชาดไทย

The 47th Diplomatic Red Cross Bazaar
The good time of delightful shopping, sharing, 
showcasing is coming back again.
• Shop quality products from over 50 embassies,  
Royal Projects and 70 local brands.

• Share through raffle tickets.
• Show from embassies, young artists and 
celebrities.

All fund will be donated to The Thai Red Cross 
Society.

January 2014 February 2014

Japan Expo in Thailand 2014
Paragon Hall 1-3
Organized by: Japanese Chamber of Commerce
25-26 January 2014

Education UK Exhibition 2014
Paragon Hall 1-3
Organized by: British Council
18-19 January 2014

Nantida…The Show Must Go On Concert
Paragon Hall 1-3
Organized by: A-TIME Showbiz
1 February 2014

สามแยกปากหวาน เฟส 3
Paragon Hall 1-3
Organized by: A-TIME Showbiz
2 February 2014

งาน ๑ ตัน
Paragon Hall 1-3
Organized by: Ichitan Group Co., Ltd.
8 – 9 February 2014

งาน “สรรเสริญพระบารมี 100 ปี ร่วมร้อยใจไทย”
Paragon Hall 1-3
Organized by: Ministry of Social Development and  
Human Security, Royal Paragon Hall and Unify Thai  
Spirit Foundation
21 January 2014
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ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุม รอยัล พารากอน ฮอลล์ / Royal Paragon Hall Exhibition & Convention Center

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.)

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

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
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