


  เปิดต้นปีด้วยความพิเศษของคอนเสิร์ตที่

จัดเต็มทั้งโปรดักชั่น และระบบเสียงแสดง

สดที่ดีที่สุด ของ “ไช่ ฉิน” สุดยอดดีว่าจาก

จีนท่ีท่ัวโลกต่างยกย่องให้เป็นตำานานคู่กับ

เติ้งลี่จวิน งานนี้มีเหลาแฟน ๆ  ชาวไทยมา

ให้กำาลังใจเธอกันอย่างล้นหลาม ซึ่งตลอด 3 

ชัว่โมงเตม็ในวนันัน้ ทุก ๆ  เพลงที่เธอขับร้อง

ออกมาล้วนทำาให้แฟนๆ เคลิบเคลิ้มและ

หลงไหลไปกับเสียงรองอันทรงเสนห์ของ

เธอนับเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ใครพลาด

แล้วต้องบอกเลยว่าน่าเสียดายมาก

Wallflower
World Tour
Live in Bangkok 2016

                    

“Diana Krall” งานนี้ได้รับการตอบรับ

อย่างดีเย่ียมจากแฟนเพลงชาวไทยและ

ชาวตางประเทศที่เดินทางไกลมาเพื่อชม

คอนเสิร์ตครั้งนี้โดยเฉพาะ   ซึ่งศิลปินสาว

ก็ไมทำาใหแฟน ๆ ผิดหวังดวยการนำาบท

เพลงดังมากมายมาขับกล่อมบรรเลงร่วม

กับนักดนตรีของเธออยางไพเราะ สร้าง

บรรยากาศของ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ใน

คืนนั้นให้เป็นคำาคืนแห่งความประทับใจสุด

พิเศษสำาหรับแฟน ๆ

“Diana Krall”, the world famous vocalist 

who is the winner of 5 Grammy Awards, 

has flew straight away into Bangkok to 

render the happiness for Thai Jazz lovers.  

This concert was very well responded by 

Thai and foreigner fans who travelled from 

far away, especially to join this concert.  

Diana did appreciated her fans by singing 

a lot of popular songs beautifully, together 

with her musicians.  On that night, it created 

a special impressive atmosphere for all the 

fans in the Royal Paragon Hall.

In this concert, there were overwhelming 

Thai fans coming to encourage her.  

During the full 3 hours concert on that 

day, every song that she sung, made the 

fans enchanted and fascinated by her 

charming voice.  Anyone who missed this 

concert, could be truly regrettable.

TSAI CHIN 
Eternal Love 

Live in Bangkok 2016

Start at the beginning of the year by the 

special concert which was arranged with

both the best live-performance production 

and sound system of the Chinese topmost 

diva “Tsai Chin”, the world renowned 

legend along with “Teresa Teng”.
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DIANA KRALL

บินตรงมาสร้างความสุขให้

กับคอเพลงแจ๊ซชาวไทย

สำาหรับศิลปินชื่อ ดังระดับ

โลกเจ้าของ 5 รางวัลแกรมม่ี
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    พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเผยโฉม

คอลเลคช่ันสปริง / ซัมเมอร์ 2016 ภายใต้แบรนด์ SIRIVANNAVARI 

ซึ่งคอลเลคชั่นในปีนี้มีความโดดเด่นที่หลากหลาย โดยทรงมี

แรงบันดาลพระทัยมาจากศิลปะจากยุคโรแมนติคซิซึ่ม ไปจนถึง

ยุคอิมเพรสชั่นนิสซึ่ม ผสมผสานกับบรรยากาศชานเมืองบริเวณ

พระราชวังแวร์ซายส์ ซ่ึงแต่ละชุดท่ีนำามาแสดงล้วนมีความประณีต 

สวยงาม สร้างความตระการตาให้กับเหล่าเซเลปคนดังท่ีมาชื่นชม

พระปรีชาสามารถขององค์ดีไซเนอร์ได้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบ

Her Royal Highness Princess Sirivannavari Nariratana has 

graciously disclosed the Spring/Summer 2016 Collection, 

under the brand “SIRIVANNAVARI”.  This year collection has 

a lot of outstanding  varieties  which came from Her Royal 

Highness inspiration, from the arts of Romanticism era until 

Impressionism era, by mixing with the atmosphere of  the 

outskirt of cities around the Versailles Palace.  Every set of the 

collection which was shown on that day, was delicately and 

beautifully produced. The collection dazzlingly created the attention 

of all the famous celebs who admired Her Royal Highness -- the 

designer, throughout from the 

beginning until the end.

   IRIVANNAVARI
             “Spring                
           Summer”2016

BangkokS
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Excitedly and enthusiastically, it was 

worth awaiting for the magical show by 

the 7 world leading magicians of the 

group “The Illusionists” who brought 

more than 20 sets of magic to create 

the excitement for the Thai spectators. 

The most attractive show which drawn the

   ตื่นเต้น เร้าใจ สมกับการรอคอยกับการ

แสดงมายากลโดย 7 นักมายากลแถวหน้า

ของโลกจากคณะ The Illusionists ที่นำา

การแสดงกว่า 20 ชุดมาสร้างความระทึก

ให้กับผู้ชมชาวไทย โดยการแสดงที่เรียก

เสียงฮือฮาจากผู้ชมมากที่สุดเห็นจะเป็น

การท้าทายกับความตายของนักมายากล

ท่ีช่ือว่าเครนเด้ิลท่ีต้องแก้พันธนาการท่ีถูก

ตรึงแน่นในนำาลึกสร้างความหวาดเสียว

ให้กับผู้ชมในวันนั้นเป็นอย่างมาก

     อันเดร ริว นักไวโอลินและวาทยากรชื่อ

ดังผู้ซึ ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 

ศิลปินระดับโลกที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน

การแสดงคอนเสิร์ตทั่วโลก และเป็นศิลปิน

คลาสสิคอันดับ 1 ของสหรัฐอเมริกา เจ้าของ

ฉายา ราชาแห่งวอลซ์ ตอบรับคำาเชิญของ 

กลุ่มธนบุรีพานิช   เดินทางมาเปิดคอนเสิร์ต

เต็มรูปแบบคร้ังแรกในประเทศไทย พร้อมด้วย 

วงโจฮันน์ เสตราส์ ออเคสตร้า โดยคอนเสิร์ต

ครั ้งนี ้จัดเพื่อเป็นการขอบคุณเหล่าลูกค้า

คนพิเศษ ในโอกาสครบรอบ 100 ปีชาตกาล 

คุณประไพ วิริยะพันธ์ุ ผู้ก่อต้ังกลุ่มธนบุรีพานิช  

Andre Rieu, the famous violinist and conductor 

who is ranking as 1 of 10 world-class

musicians and most popular for global 

concert show.  He is the number 1 classical 

musician in the United States of America,

under the name of “King of Waltz” and he 
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ENCHANTED
EVENING WITH

ANDRE RIEU 

THE 
ILLUSIONISTS
Live From Broadway, 
Bangkok 2016

accepted the invitation of Thonburi Phanich Group to travel to open the full concert for 

the first time in Thailand, together with the Johann Strauss Orchestra. This concert 

is arranged to thank all the special customers, for the occasion of the memory of 100th 

birthday of Khun Prapai Viriyapan – the founder of Thonburi Phanich Group.

attention  of  the spectators, was  the 

“Challenge of Death” show of the magician 

named  “Krendl”.  He has to untie the 

shackles which were fixed in the deep 

water which made the spectators most 

thrilling on that day.

้



        ประสบความสำาเร็จเป็นอยางสูงสำาหรับงาน Thailand

Comic Con ซึ่งในปีนี้มีความพิเศษตรงที่ว่ามีการร่วมกันจัดงาน

อีก 2 งาน คืองาน Thailand Creative Showcase และงาน 

Bangkok International Digital Content Festival 2016 ทำาให้

งานในปีนี้มีเนื้อหาที่หลากหลายและแตกต่างกว่าทุกๆ ปี แต่ก็

ยังอัดเต็มไปด้วยกิจกรรมป๊อปคัลเจอร์ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ 

สตูดิโอสร้างภาพยนตร์ช่ือดังจากฮอลลีวู้ดอย่าง วอร์เนอร์ บราเธอร์ส 

และ ทเวนตี้ เซ็นจูรี่ ฟ็อกส การประกวด Cosplay Thailand 

Comic Con มินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน ได้แก่ Yumemiru Adolescence, 

Boys and Men และ Tokyo Girl Style ฯลฯ

่

Thailand
COMICcon2016

This year, Thailand Comic Con has achieved with great 

success, having the special occasion because there 

were 2 events to co-arrange together, i.e. the event of 

Thailand Creative Showcase and the event of Bangkok 

International Digital Content Festival 2016. These made 

the contents of this year more variety and different from 

the past years, but it still consisted of full activities of a lot 

of interesting pop cultures, such as the famous studios 

of Hollywood movie-productions --- Warner Brothers and 

Twenty Century Fox, the Cosplay Thailand Comic Con contest, 

mimi-concerts by the artists i.e. Yumemiru Adolescence, 

Boys & Men and Tokyo Girl Style, and so on.
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      ส่งท้ายสงกรานต์ด้วยคอนเสิร์ตใหญ่ของ

นักร้องดีวาแหงเกาะไต้หวัน  “จางฮุยเมย” 

โดยงานนี้อาเม่ย เจ้าของฉายา “มาดอนนา

แห่งเกาะไต้หวัน”  จัดเต็มแบบสุด ๆ เพื่อให้

สมกับการมาเปิดการแสดงสดคร้ังแรกใน

ประเทศไทย ด้วยการขนเพลงฮิตทั้งเก่าและ

ใหม่ แถมด้วยเพลงพิเศษที่มีแค่คอนเสิร์ตใน

ประเทศไทยเท่านั้น มาแสดงสดเอาใจแฟนๆ 

ถึง 34 เพลง พร้อมยังมีเซอร์ไพรส์ด้วยแขก

รับเชิญสุดหล่อ “หวงจิ่งอวี๋” จากซีรี่ส์ฮิตทาง

เว็บ “Addicted & Heroin” ถูกใจทั้งแฟนชาว

ไทย ชาวจีน ที่นั่งไม่ติดเก้าอี้เต้นกระโดดจน

ฮอลล์สะเทือนร้อนระอุตลอด 3 ชั่วโมงเต็ม

่ ่ ่ ่

่

The  events  were  closed  by the live 

performance, again in Thailand of the 

famous 70’s era vocalist “Olivia Newton

-John” who is one of the world-class

vocalist and the Thai pop-music fans were 

waiting to see her live performance. On

the day of the concert, she sung a lot of 

memorable  hit-songs  to  render  the 

impression to the fans. Any songs when 

she began to sing, everyone could sing 

along with her.  It was the atmosphere which 

was worth to remember and was the most 

warm feeling which showed the love of 

the fans to vocalist to whom they love. 

– “Chang Hui-mei” who has the nickname 

“Taiwan Madonna”, the concert was arranged 

in full scale, so that it would be worth 

awaiting for the first live performance in 

Thailand.  The songs included both the 

old hits and the new hits, together with 

the special songs which were arranged 

only for the concert in Thailand, to satisfy 

the fans with up to 34 songs. In addition,

with the surprise of most handsome invited 

guest “Huang JingYu”, from the web hit 

series “Addicted & Heroin”, the concert 

satisfied Thai and Chinese fans who would 

not sit on their chairs, but kept dancing and 

jumping – look like the Hall to become vibrated 

and hot, throughout the entire 3 hours.

To close the Songkran festival with the 

big concert of Taiwan diva vocalist

AN EVENING WITH
 OLIVIA NEWTON-JOHN

Live in Bangkok 2016

AMEI|AMIT UTOPIA World Tour 
 Amei Live in Bangkok 2016
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แห่งยุค 70’s “Olivia Newton – John” 

นับเป็นหน่ึงในศิลปินระดับโลกท่ีเหล่าแฟน

เพลงป๊อบชาวไทยต่างรอคอยท่ีจะได้ชมการ

แสดงสดจากเธอ โดยคอนเสิร์ตในวันน้ันเธอได้

นำาบทเพลงฮิตท่ีอยู่ในความทรงจำามากมายมา

สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆ ซ่ึงไม่ว่าเพลง

ไหนข้ึนมาทุกคนก็สามารถร้องคลอตามไปกับ

เธอได้ทุกเพลง นับเป็นภาพบรรยากาศท่ีน่า

จดจำาและแสนอบอุ่นท่ีแสดงให้เห็นถึงความรัก

ของเหล่าแฟนเพลงท่ีมีให้กับศิลปินท่ีพวกเขารัก

การกลับมาแสดงสด

อกีครัง้ในประเทศไทย

ข อ ง ศิ ล ปิ น ชื่ อ ดั ง



      ความสำาเร็จอย่างต่อเนื่องตลอด 9 ครั้งของการรับ

หนา้ทีเ่ปน็ทัง้ Venue และ Organizer ใหก้บังานออกรา้น

คณะภริยาทูต นับว่าเป็นหนึ่งในบทพิสูจน์สำาคัญของคำา

วา่ “One – Stop Service” ของ รอยลั พารากอน ฮอลล ์ได้

เปน็อยา่งดโีดยเฉพาะปนีีเ้ปน็ปแีหง่การเฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน

โอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

      Moreover, on the event-show days 5 – 6 March, Royal Paragon Hall 

had grandly provided the place for Her Majesty the Queen well-wishings 

by signatures, together with the arrangement of Her Majesty Celebration 

Exhibition, at the front side of the event. Many shoppers were interested 

in showing their royalty and took the photos, over and over. For the 

atmosphere of this year, the event was still responded very well from many 

generous shoppers who came to wait for hours to enter into the event, 

before the shopping center. There were special armies of international
products for more than 1,000 

i tems which each of the 

embassies brought in plenty, 

for the happiness of more than 

10,000 shoppers on that day. 

This year event was finished with 

very high success, both in term of 

revenues for The Thai Red Cross 

Society  and the total numbers 

of the participants, including the 

appreciated sentences from 

everybody on that day.

      นอกจากนี้ในวันแสดงงานที่ 5 – 6 มีนาคม ยังได้

จัดจุดลงนามถวายพระพรไว้อย่างตระการตา พร้อม

ด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่บริเวณหน้างาน ซึ่ง

ก็มีเหล่านักช้อปให้ความสนใจมาร่วมแสดงความจงรัก

ภักดีและมาถ่ายรูปกันอย่างไม่ขาดสาย ส่วนบรรยากาศ

ภายในงานปีนี้ยังคงได้รับการตอบรับด้วยดีจากเหล่านัก

ช้อปใจบุญที่เดินทางมารอเข้างานกันตั้งแต่ก่อนห้างเปิด

เป็นชั่วโมง พร้อมด้วยกองทัพสินค้านานาชาติสุดพิเศษ

นับพันรายการที่ในปีนี้ทางสถานทูตแต่ละประเทศนำา

เข้ามาแบบจัดเต็มเพื่อมอบความสุขให้กับเหล่านักช้อป

นบัหมืน่ในวนันัน้ จบงานในปนีีด้ว้ยความสำาเรจ็เปน็อยา่ง

สูง ทั้งในแง่จำานวนรายได้ที่เข้าสภากาชาดไทย จำานวน

ยอดผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงคำาชื่นชมจากทุกท่านในวันนั้น

      ความสำาเร็จอย่างต่อเนื่องตลอด 9 ครั้งของการรับหน้าที่เป็น

ทัง้ Venue และ Organizer ใหก้บังานออกรา้นคณะภรยิาทตู นบั

ว่าเป็นหนึ่งในบทพิสูจน์สำาคัญของคำาว่า “One – Stop Service” 

ของ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะปีนี้เป็น

ปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 

พรรษา ย่อมต้องสร้างความพิเศษที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกๆ ปี ดังนั้น

การแถลงข่าวการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 49 ในปี

นี้จึงได้รับเกียรติ จากทางท่านมิคเคล วินเธอร์ เอกอัครราชทูต

เดนมาร์กประจำาประเทศไทย และมาดามรัตนวดี เหมนิธิ วินเธอร์ 

เปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชนจัดงานแถลงข่าวอย่างอบอุ่น ซึ่งนับ

เป็นบรรยากาศที่แปลกตาไปจากทุกปี

The continuous success of all 9 

times, for being appointed as both 

the Venue and Organizer of the event

“The Diplomatic Red Cross Bazaar”, could be well regarded as one 

of the vital proofs of the word “One–Stop Service” of  Royal Paragon 

Hall. This year is especially the year for the Celebrations on the 

Auspicious Occasion of Her Majesty the Queen Sirikit’s 7th Cycle 

Birthday Anniversary. Therefore, the event had the special greatness 

more than every year and this year news release of the 49th The 

Diplomatic Red Cross Bazaar received the honour of Mr. Mikael 

Winther, the Royal Danish Ambassador for Thailand and Madam 

Rattanavadee Hemnithi Winther, to open their house to welcome all 

the press media warmly, for the news release of the event which had 

a different atmosphere from every year.

The 49th
Diplomatic

Red Cross
Bazaar
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Celebration of

10th Year
Royal Paragon Hall

Anniversary    ในวาระครบรอบ 

10 ปี แห่งความสำาเร็จ
ของการบริหารงาน “รอยัล พารากอน ฮอลล์” 

สถานที่จัดงานระดับ World Class ของ

ประเทศไทย เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าและ

พันธมิตรทางธุรกิจผู้ให้การสนับสนุนสถาน

ที่แห่งนี้ด้วยดีเสมอมา เราจึงได้จัดงานเฉลิม

ฉลองครบรอบ 10 ปี อย่างยิ่งใหญ่เม่ือวันท่ี 

14 มีนาคมที่ผ่านมา โดยสะท้อนภาพของการ

เป็นผู้นำาความคิดสร้างสรรค์ที่ลำาสมัย ด้วยการ

นำาเสนอประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับผู้ร่วม

งานในวันนั้น

้

      เริ่มงานด้วย การสัมมนาในหัวข้อ “Trend 

: Creative for Iconic Event” ที่ รอยัล 

พารากอน ฮอลล์ ตัง้ใจจดัขึน้มาเพือ่มุ่งเนน้การ

ส่งเสริมให้เกิดแนวคิดใหม่ๆในธุรกิจการจัด

งาน Event ในทางสร้างสรรค์ โดยได้รับเกยีรติ

จาก คุณนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำานวยการ 

TCEB และคุณดาริโน เชอรูบิโน จาก Azimut

ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดงานในสไตล์ท่ีแปลกใหม่จาก

ประเทศอิตาลี มานำาเสนอไอเดียและประสบการณ์ให้แก่

ผู้ร่วมงานสัมมนา นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมสุด

สร้างสรรค์ท่ีเป็นสีสันมากมาย อันได้แก่ การใช้ Gold 

Mannequin เป็นตวัแทนในการถามคำาถามของเหลา่ผูร่้วม

ฟงัสัมมนา การตัง้เคร่ือง Act Catcher บริเวณหนา้งานซึง่

สามารถเก็บภาพวิดีโอได้แบบ 360 องศา

      การเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีแห่งความสำาเร็จอย่างยิ่งใหญ่ นับเป็นสิ่ง

ที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ตั้งใจรังสรรค์เพื่อแสดงถึงความขอบคุณลูกค้าและ

พนัธมิตรทางธรุกิจทกุทา่นท่ีใหก้ารสนบัสนนุทมีงานและสถานท่ีแหง่นีเ้สมอมา 

และหวังว่าเราคงจะได้มีโอกาสบริการทุกท่านในโอกาสต่อไป

      โดยช่วงเย็นได้จัดงานเล้ียงสุดยิ่งใหญ่ขอบคุณลูกค้า ภายใต้คอนเซ็ปต์ 

“Creative & Technology” สร้างความตืน่ตาตืน่ใจใหก้บัแขกผูม้าเยือน ไม่วา่จะเป็น

การตกแตง่บนเวที ซึง่ได้มีการนำา Kinetic Lighting มาใชเ้ป็นลกูเล่นเคล่ือนไหว

ตามจงัหวะเสียงดนตร ีซึง่นบัเป็นคร้ังแรกในประเทศไทยทีไ่ด้นำาเคร่ืองดังกล่าว

มาใช้ในการจัดงาน ต่อด้วยการเปิดตัวคุณพีเคซึ่งเป็น MC ด้วยเคร่ืองเล่น 

Segway และไฮไลท์สำาคัญในคำาคืนนั้นอยู่ที่การแสดง Flying Champagne 

ทีมี่นกัแสดงหอ้ยตวัลงมาจาก Ceiling พารากอน ฮอลล ์2 – 3 กับความสงู 12.5 

เมตร นับเป็นการรินแชมเปญเฉลิมฉลองที่น่าตื่นเต้นสุดอลังการมากที่สุด โดย

คณุชฎาทพิ จตูระกูล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บรษิทั สยามพวิรรธน์ จำากัด และ

คุณทาลูน เทง กรรมการผู้จัดการ รอยัล พารากอน ฮอลล์ พร้อมด้วยผู้บริหาร

เป็นตัวแทนเชิญชวนแขกผู้เกียรติโทสต์แชมเปญฉลองความสำาเร็จร่วมกัน 

ปิดท้ายงานด้วยการขึ้นมาโชว์เสียงร้องอันทรงพลังของน้องไมร่า ศิลปินสาว

ผู้ชนะการประกวดจากรายการ Thailand Got Talent ซีซั่นแรก พร้อมด้วย

มินิคอนเสิร์ตจากนักร้องหนุ่มชื่อดัง บี พีรพัฒน์

่



U LTIMATE
SENSATION

     On the occasion of 10th Year Anniversary of the management’s 

success of the “Royal Paragon Hall”, the world class venue of 

Thailand, we would like to express our sincere appreciation to 

our clients and business partners who continuously rendered the 

best support to this venue, therefore we have arranged a great 

celebration for the 10th anniversary on 14 March of this year. 

The celebration has reflected the image of our leader in modern 

creativity, by presenting the exotic experiences to all participants 

on that day.

      The event started with the Seminar under the topic “Trend : 

Creative for Iconic Event”, at the Royal Paragon Hall.  The seminar 

intended to set up to emphasize the promotion for the creation of 

the new creative concepts of Business Event Formation. We had 

the honour of Mr. Nopparat Maythaveekulchai, President of TCEB 

and Mr. Dario Cherubino from Azimut who are the experts for 

exotic styles of event arrangements from Italy, to present the ideas 

and experiences to the seminar participants. Moreover, inside the

event there were a lot of ultimate 

creative and flamboyant activities, 

i.e. using Gold Mannequin as the 

representative for asking questions 

of the seminar participants and 

the installation of the Act Catcher 

machine at the front area of the event 

which was able to take 360 degrees 

video pictures.

      In the evening, there was an 

ultimate great banquet to show our

appreciation to the clients, under the concept “Creative & 

Technology” which built the exciting atmosphere among the visiting 

guests.  It started with the stage decoration which used Kinetic 

Lighting as the tactics for the movements following the musical 

rhythms – it was the first time in Thailand to bring such machine to 

use for the event arrangement.  Then, it followed by the opening 

of Khun PK who was the MC, with the Segway mini-scooter and 

the important highlight on that night, was the Flying Champagne 

show which the actor was hanging down the body from the ceiling 

of Paragon Hall 2 - 3, with the height of 12.5 meters.

      It was the most exciting and attractively decorated 

champagne pouring for the celebration, by Ms. Chadatip 

Chutrakul, CEO of Siam Piwat Co., Ltd. and Mr. Talun Theng, 

Managing Director of Royal Paragon Hall, together with the 

other administrators, were the representatives to invite all the 

honourable guests to toast the champagnes together to 

celebrate for the achievement. The event was closing by 

Mira, the female vocalist who was the winner of the program 

Thailand Got Talent first season, singing her powerful voice, 

together with the mini-concert of the famous young singer, 

Be Peerapat.

    The Royal Paragon Hall intended to create this 10th 

anniversary great celebration for the achievement, in order 

to express our appreciation to all of our customers and 

business partners who always supported our working team and 

this venue and hoping that we shall have the opportunities to 

render our services to all of you in the next occasion.



ULTIMATE
SOCIETY

Committed
Excellence

to

      10 ปี กับ วิสัยทัศน์ที่ตั้งใจจะนำาเสนอความแปลกใหม่ให้กับอุตสาหกรรมไมซ์

ของประเทศไทยในฐานะ “World Class Venue” ของ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ทำาให้

เราต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนา เพื่อสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับผู้ใช้

บริการ ซึ่งในปีนี้เราก็มีความตั้งใจท่ีจะพัฒนาในหลายโครงการ โดยเร่ิมต้ังแต่การ

ปรับสีโลโก้ให้เป็นสีทองท้ังหมด เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์พรีเม่ียมระดับเวิลด์คลาส 

และการเปลีย่นหลอดไฟเป็น LED ทัง้พืน้ที ่ซึง่นอกจากจะเป็นการประหยดัพลังงาน

แล้ว ยังเป็นการสร้างบรรยากาศใหม่ให้ลูกค้า  โดยระบบแสงสว่างดังกล่าวสามารถ

เปลี่ยนสี และเลือกปิด-เปิด ได้ทีละดวง ต่างจากสถานที่จัดงานทั่วไปที่เปิด-ปิด เป็น

โซน นบัเป็นสถานทีจ่ดังานแรกในประเทศไทยท่ีนำาระบบนีเ้ขา้มาใช ้เพือ่เอือ้อำานวย

ความสะดวกให้ผู้จัดงานสามารถคิดสร้างสรรค์งานได้ลำาสมัย

      นอกจากนี้ในส่วน

ของทีมงานซึ่ งถือว่ า

เ ป็นหั ว ใจแ ห่งความ

สำาเร็จของงานบริการ

ก็เป็นสิง่ทีเ่ราใหค้วามสำาคญัเสมอมา และเพือ่เป็นการเตรยีมความ

พร้อมกับการรุกตลาดงานในระดับนานาชาติที่มากขึ้น ทาง รอยัล 

พารากอน ฮอลล์ จึงเข้าร่วมอบรมหลักสูตรท่ีได้รับการยอมรับ

ในอุตสาหกรรมไมซ์ระดับโลก 2 หลักสูตร คือ The Certified in 

Exhibition Management (CEM) และ The Certified Meeting

Professionals (CMP) โดยเนื้อหา

ทั้ง 2 หลักสูตรนี้จะคลอบคลุมในทุก

เร่ืองการจัดงาน ไม่ว่าจะเป็น Event 

Marketing, Strategic Planning & 

Management, Floor Plan Development 

และ Selecting Service Contractors 

ซึง่จะชว่ยยกระดับมาตรฐานการบรกิาร

ทางด้านการจัดงานนิทรรศการและ

การประชุมให้เป็นระดับสากลมากขึ้น

      แล้วทั้งหมดนี้คือความตั้งใจของ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ที่

ต้องการสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีท่ีสุดให้กับลูกค้าของเรา ตาม 1 ใน 5 

Core Value ของเรา คือ Committed to Excellence เพื่อพัฒนา

สู่ความเป็นที่สุดแห่งการเป็น “ผู้นำาความคิดสร้างสรรค์ที่ลำาสมัย”้

้

     Our vision of the past 10 years which intended to 

present the innovative items to the MICE industry of 

Thailand, as the world class venue of our Royal Paragon 

Hall, has encouraged our team never to stop to learn and 

to develop, so as to create the innovative experiences for 

our service users. For this year, we intend to develop many
projects, starting from the amendment 

of the colour of our whole logo to

become gold colour, in order to reflect our 

premium image as the world class venue. Then, 

it will follow by the hanging of the LED electric 

lamps, at the whole areas which besides it could 

help reducing the consumption of energy, it will 

also create the new atmosphere for the clients.

      This lighting system could be able to change

the colours and be able to select to close-open in the order of lamp 

by lamp which will be different from the other general event-venue, 

i.e. to close-open by zones.  We are the first venue in Thailand 

to introduce this new lighting system and it will be convenient for 

the event organizer to be able to think of any creative and modern

light-work presentation.

class MICE industry, for 2 programs, i.e. “The Certified in Exhibition 

Management (CEM)” and “The Certified Meeting Professionals 

(CMP)”. The contents of these 2 programs will cover all areas 

of the event organizing, i.e. Event Marketing, Strategic Planning 

& Management, Floor Plan Development and Selecting Service 

Contractors which will help upgrading the service standards for 

the organizing of exhibitions and conferences to become more 

international level.

      Furthermore, for the working team which 

is regarded as the heart of the success for 

servicing jobs, is always considered as the 

important role by our management.  To prepare 

for the readiness to move forward for more 

international market-jobs, therefore the Royal 

Paragon Hall has participated in the Training 

Programs which are accepted as the world

      All of these are the intentions of Royal Paragon Hall to create 

the best things for our customers, in accordance to our 1 of 5 Core 
Values, i.e. “Committed to Excellence”, so as we will develop to 

the ultimate of being “The Icon of Innovative Lifestyle”.



ULTIMATE
GO GREEN

      งานเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี รอยัล พารากอน 

ฮอลล์ ที่ผ่านมา นอกจากจะเป็นการตอกยำาภาพของ

การเป็นผู้นำาความคิดสร้างสรรค์ที่ลำาสมัยแล้ว มันยังได้

สะท้อนการเป็นแบบอย่างของการสร้างสรรค์งานแบบ 

Sustainable Event ด้วยการนำาเสนอไอเดียสดุสร้างสรรค์

ต่าง ๆ เพื่อให้ทุกขั้นตอนการจัดงานส่งผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อมให้น้อยที่สุด อาทิ การใช้ E-Card ในการเชิญ

ลูกคา้และพนัธมิตรมาร่วมงานแทนการผลิตการ์ดเชญิ ซึง่

ทำาใหช้ว่ยลดการใชก้ระดาษลงได้ และในชว่งงานสมัมนา

ได้นำาโต๊ะและเก้าอี้รูปแบบใหม่ท่ีมีความสวยงาม โดย

ไม่จำาเป็นต้องใช้ผ้าคลุม ซึ่งเป็นการช่วยลดการทำาลาย

สิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนที่เกิดจากกระบวนการผลิต และ

กระบวนการทำาความสะอาดของผ้าคลุมลงได้

้

้

      อีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจมาก ๆ  คือการขอความร่วม

มือจากผูร่้วมงานทกุทา่นเปลีย่นการแสดงความยนิดีด้วย

ดอกไม้ ใหม้าเป็นการร่วมบริจาคเงนิทำาบุญใหก้บัองค์กร

สาธารณกุศลแทน เพราะเม่ือจบงาน ดอกไม้เหล่านี้จะ

ถูกแปรเปลี่ยนกลายเป็นขยะ ไม่สามารถนำากลับมาใช้

ประโยชน์ต่อได้ จึงนับว่าเป็นการช่วยลดปัญหาเรื่องการ

เพิ่มขยะให้กับสิ่งแวดล้อม และยังช่วยบรรเทาปัญหา

สังคมได้อีกทาง

      สิ่งเหล่านี้ คือ ความตั้งใจของ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 

ท่ีจะนำาเสนอแนวทาง Sustainable เพ่ือส่งต่อแรงบันดาลใจ

ให้กับทุกคนในวงการ MICE ให้ร่วมกันดำาเนินงานโดย

คำานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพียงแค่เราร่วมด้วย

ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อย อาจสร้างการเปล่ียนแปลง

ที่ดีและที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกของเราได้

The past celebration of 

10th Anniversary of the 

Roya l  Pa r agon  Ha l l , 
besides emphasizing its image of “The Icon of Innovative Lifestyle”, also 

showed an example of creative thinking in the format of “Sustainable 

Event”.  The team of organizers presented some ultimate creative ideas 

to ensure that all steps of the event would have the least impact to the 

environment, for instance, they used E-cards to invite customers and 

business partners instead of sending paper cards in order to reduce the 

usage of paper.  In addition, at the seminar the team used new beautiful tables 

and chairs that did not need any covers or cloths. This was aimed at reducing 

environmental damage both from production and cleaning processes.

      Another very interesting idea was to ask all participants to congratulate 

by donating money for charity instead of giving flowers. Because after the 

event the flowers would become waste and could not be used for other 

purposes. So, this helped not only to reduce the problem of waste, but 

also to contribute in alleviation of social problems.

      All of these ideas reflected the intention of the Royal Paragon Hall to 

mark up sustainable guidelines in order to pass this inspiration to everybody 

in the MICE community and suggest that business must be run with due
consideration of its impact on the environment. If we join forces, helping 

little by little, together we might be able to make the world a better place.

Sustainable
Event




