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Embracing
Nature

ให้ธรรมชาต.ิ.เติมเต็มชีวิตที่ดีกว่าเคย
ในยุคที่สิ่งแวดล้อมคือประเด็นสําคัญที่ทุกคนต่างให้ความใส่ใจ 
เพื่อไม่ให้ธรรมชาติสูญหายไปจากเรา การใช้วัสดุทดแทนอย่าง 
“ไม้เคลือบเมลามีน” จึงกลายเป็นหนึ่งในวัสดุที่ได้รับความนิยมใน
การสร้างสรรค์พ้ืนที่และความเป็นอยู่ที่ดีให้กับทุกคน เทรนด์ดีไซน์
ปีล่าสุดนี้จึงเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านงานออกแบบที่ให้คุณ
ได้ใกล้ชิดธรรมชาติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม

In an era of the environmental care is the critical issue that 
everyone concerns about, as not to let the nature get away 
from us. Therefore, the use of renewable material “Melamine 
Faced Panels” has become one of the most preferred 
materials for creating space and well-being for everyone. Our 
latest trend and design is conveying the story that creates 
‘close to nature’ and ‘enhance quality of life’ to you.
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The Earth
& Soil
‘Classic Neutrals’



มีคนกล่าวไว้ว่า ‘ลึกเข้าไปในป่า คือพื้นที่แห่งการปล่อยวางและค้นหา
ตัวเอง’ ด้วยทิวทัศน์เขียวขจี ผืนดินที่ไม่คุ้นตา และเส้นทางที่ทอดไกล 
ทําให้เราได้ทิ ้งความกังวลและรู ้จักตัวเองมากขึ้น เสมือนการสร้าง
ตัวตนให้กับงานออกแบบผ่านมุมมองที่เรียบง่าย ผ่อนคลาย และน่า
ค้นหา สู่สุนทรียภาพแห่งพักผ่อนอย่างแท้จริง

Anonymous said ‘Into the forest I go, to lose my mind and 
find my soul’. The greenery scenery, unfamiliar rocks, soil 
and the long pathway allow us to let go of worries and realize 
ourselves better. It is like creating the identity of the design 
through a simple, calm and attractive perspective to the real 
aesthetics of relaxation. 



เทรนด์สีธรรมชาติ ‘Neutrals’ เรียกได้ว่าเป็นโทนสีที่มาแรงที่สุด
แห่งปี ด้วยสีสันที่ไม่จัดจ้าน แต่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและเย็นสบาย
ตามโทนสีที ่เลือกใช้ ทําให้ผู ้อยู ่อาศัยรู ้สึกสบายตาและผ่อน
คลาย สร้างสุนทรียภาพแห่งการพักผ่อนได้อย่างสมบูรณ์แบบ

'Neutrals’ are natural shades known as the most trendy 
colors of the year. As the colors are not intense but 
balance a warm and cool feeling according to the color 
scheme, make the residents feel comfortable and calm. 
Creating the perfect aesthetics of relaxation.

Neutrals
are always
inspiring
and classic.





Classic Neutrals

The Earth & Soil





Cinder Oak, BK9

เพราะโทนสีกลางๆ สร้างบรรยากาศการพักผ่อนได้อย่างนุ่มนวล อย่างในห้องนั่งเล่นที่คุมโทนด้วย
โซฟาชุดสีเทาเข้าคู่กับลายไม้โอ๊คสีทาที่ดูแล้วเย็นสบาย โดยมีการใช้แสงธรรมชาติจากหน้าต่างมาช่วย
ขับให้มุมพักผ่อนของคุณดูอ่อนโยน สบายตา สบายใจมากยิ่งขึ้น

Because ‘Neutral Color’ creates a relaxing atmosphere softly. For example, the living room is 
toned with a gray sofa set, paired with a grey oak woodgrain design that looks totally cool by 
adding natural light from the windows to help make your resting corner more gentle and 
comfortable.

Finoline





Magnum Walnut, BL2

Cloudy Twist, BL1

เปลี่ยนห้องนอนเรียบๆ ให้ดูมิติแต่
ยังคงความนุ่นนวลและเบาสบาย 
ลองจับคู่ดีไซน์ลายผ้าโทนสีฟ้าอ่อน
กับลายไม้วอลนัทสีนํ้าตาลอมเทาดู
ก็เป็นทางเลือกที่ดี

Redesign the simple bedroom to 
look dimensional but still soft 
and comfortable by pairing the 
light blue-toned fabric design 
with the greyish-brown walnut 
woodgrain pattern is not a bad 
choice at all.

Canvas

Fino Metal / Matt Woodgrain







Magnum Walnut, BL2

Travertine, BC6

Sand Sterling, BJ7

ค ุมโทนส ี โถงพ ื ้นท ี ่ ร ับประทาน
อาหารให้ดูอ่อนโยนสบายตาด้วย
ลายหินเปลือยสีเทาเข้าคู ่กับลาย
เมทัลลิคโทนสีเนื้อ เรียบง่าย แต่มี
ความเป็นเอกลักษณ์

Match up the dining area tone to 
look cozy and gentle with gray 
stone pattern by combining with 
metallic design, simple but stylish.

Cross Metal / Mini Pearl

Concrete



Anchor Chestnut, BJ4

Anchor Chestnut, BJ4

ลายไม้เชสนัทสีเข้มที่สามารถสร้างสมดุลของงานออกแบบสไตล์โมเดิร์นมินิมอลได้อย่างโดดเด่น 
เปล่ียนพื้นที่พักผ่อนของคุณให้สบาย หรูหรา และอยู่เหนือกาลเวลา

The dark chestnut woodgrain that can create a striking balance of modern minimal 
design, transforms your relaxation area into comfort, elegance and transcendence.

Matt Woodgrain

Anchor Chestnut, BJ4

Anchor Chestnut, BJ4

ลายไม้เชสนัทสีเข้มที่สามารถสร้างสมดุลของงานออกแบบสไตล์โมเดิร์นมินิมอลได้อย่างโดดเด่น 
เปล่ียนพื้นที่พักผ่อนของคุณให้สบาย หรูหรา และอยู่เหนือกาลเวลา

The dark chestnut woodgrain that can create a striking balance of modern minimal 
design, transforms your relaxation area into comfort, elegance and transcendence.

Matt Woodgrain





Marcelo Ash , BK7
Matt Woodgrain





Ash Zilk, BK4
Cross Metal / Matt



Sierra Marble, BJ5
Stipple  Matt



Silver Aluminum, BK6

เบื่อความจําเจของบรรยากาศออฟฟิศแบบเดิมๆ ลองหันมาเปลี่ยนมุมทํางานให้ดูมีสไตล์มากขึ้นด้วย
ไม้เคลือบเมลามีนลายเมทัลลิคโทนสีเงิน สามารถผสานงานดีไซน์กับลายไม้สีอ่อนได้เป็นอย่างลงตัว 
เรียบหรู และไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

Are you tired of the monotony of the old office atmosphere? Match your new design 
working corner to look more stylish with silver metallic pattern from Melamine Faced 
Panel that can be combined with the light tone woodgrain perfectly, smooth, elegant 
and not boring anymore.

Fino Metal / Mini Pearl





แม้ว่า ‘ทะเลทราย’ จะเป็นผืนดินที่ห่างไกลจากความอุดมสมบูรณ์ แต่เมื่อ
แสงอรุณจากพระอาทิตย์ตกกระทบกับเนินภูเขาทรายอันเวิ้งว้างนี้ กลับ
สร้างความงดงามอันน่าอ ัศจรรย์ เก ิดเป ็นแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนความเรียบง่าย สว่างไสว เพิ่มพลังบวก
ให้กับงานดีไซน์

Although the 'Desert' is a way far from fertility, but when the 
dawn of the sunrise hits the vast sand dunes, creating a 
wonderful aesthetic and beauty. It was the inspiration for the 
interior creations that reflect simplicity, brightness and 
adding positive energy to designs.



The
Dunes

‘Bright & Light’



Bright & 
Light tones 
conveying 
a positivity.

หลังจากได้มีการประกาศสีแห่งปี 2021 นั ่นก็คือสีเหลือง 
Illuminating และสีเทา Ultimate Grey เก ิดเป็นเทรนด์การ
จับคู่สีโทนอ่อนและสว่าง ที่สื่อถึงความเข้มแข็งและความหวัง 
โดยสีเทาให้ความรู้สึกที่นิ่งสงบ ส่วนสีเหลืองให้ความรู้สึกร่าเริง 
เกิดเป็นสมดุลใหม่ในสร้างสรรค์พื ้นที ่ของคุณให้ออกมาดู
สนุกสนาน เต็มไปด้วยพลังบวกและความคิดสร้างสรรค์

After the colors of the year 2021, Illuminating and 
Ultimate Gray, leads to a trend for matching bright 
and light tones that convey strength and hope with 
gray color giving a feeling of calm and the yellow color 
gives a cheerful feeling. The new balance in creating 
your space to be fun and full of positive energy and 
creativity.



source: domino.com



Bright & Light

source: admagazine

The Dunes



source: admagazine



เฉดสีคัดสรรจากวัสดุปิดผิวลามิเนต พาเนล พลัส ที่คัดลือกให้ใกล้เคียงตามเทรนด์สีแห่งปี 2021 
ด้วยคู่สี Lemonade และ Shady Grey ที่จะช่วยเพิ่มความสดใส ร่าเริง น่าอยู่ให้กับงานดีไซน์ของคุณ

Out best matched shades from Panel Plus Laminates are well selected close to the colors 
of the year, with Lemonade and Shady Gray, the perfect color combinations that add a 
bright, cheerful touch in any designs.

PL 2306 T
Lemonade

PL 1116 T
Shady Grey

Laminate 
Products









The
Mountains
‘Metallic Contemporary’



“เราจะเห็นดวงอาทิตย์ทอแสงชัดเจนและสวยกว่าที่ไหน เมื่อได้ไปชมบน
ยอดภูเขา” ด้วยทัศนียภาพที่สวยจนแทบหยุดหายใจ ไม่ว่าช่วงเวลาไหน
ก็ให้ความรู้สึกที่สดชื่น แปลกใหม่ และดีต่อจิตใจ ดุจดั่งการผสานความ
งดงามที ่ร่วมสมัย จนเกิดความลงตัวใหม่ของงานออกแบบ ที ่ให้
ความรู้สึกเบาสบาย อบอุ่น และไม่น่าเบื่อ

“The sun shines brightest from the peaks of mountains” with 
breathtaking scenery and no matter what time of a day, it 
feels fresh, exotic and good for the soul. It likes a beauty of 
contemporary art that creates the new combination of design;  
comfortable, warm and uniqueness.



Contemporary,
carried to an
extreme,
becomes
elegance.

งานตกแต่งภายในที่เกิดจากการผสมผสานจนเกิดความ
ลงตัวและความสมดุลของงานอกกแบบคลาสสิคและโม
เดิร์น จนเกิดเป็นงานดีไซน์ที่เป็นกลางในแบบร่วมสมัย ทํา
ให้พื้นที่อยู่อาศัยดูสบาย เรียบง่าย ไม่น่าเบื่อและจําเจ

An interior design that is born from a combination 
of harmony and balance of classic and modern 
designs until becoming a contemporary design. 
This style makes the living space look comfortable, 
simple, not boring and monotonous at all.





ref.

Metallic Contemporary

The Mountains







Emperor  Walnut, BK6

ไม้วอลนัทโทนนํ้าตาลเข้มที่ถูกรังสรรค์ลวดลายให้เข้ากับงานออกแบบร่วมสมัย เปลี่ยน walk-in 
closet เดิมๆ ของคุณ ให้ดูหรูหราด้วยการใส่ลวดลายแร่ทองและไฟให้ดูโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์

Dark brown walnut, patterned to match a contemporary design, transforms your old 
walk-in closet into a luxurious look by adding gold and lighting to make it stands out 
and unique.

Matt Woodgrain



Foss Zilk, BK2
Cross Metal / Matt



Smoky Rain, BK1
Cross Metal /  Matt



in



Let’s cozy up
your favorite corner .



Grey Sterling, BJ8

Haze Marble, BD1

สร้างสุนทรียภาพแห่งการพักผ่อน
ให้สมบูรณ์แบบด้วยลายหินอ่อนขัด
โทนเทาเข้าคู่กับลายเมทัลลิคสีเทา
เข้มที่จะช่วยดึงเอกลักษณ์ของงาน
ดีไซน์ให้โมเดิร์น เบาสบายและน่าอยู่

The aesthetics of relaxation 
with gray-tone marble matching 
with dark gray metallic pattern 
that will bring the uniqueness of 
the modern design, light and 
comfortable.

Cross Metal / Mini Pearl

Super Matt





Calacatta Marble, BL5
Super Matt



Contemporary
will modernize 

your lifestyle.



พลิกโฉมความงามและหรูหราให้กับงานออกแบบด้วยลวดลายหินอ่อนโทนเข้มและแร่ทองคําที่จะมอบ
เสน่ห์และความพรีเมียมในทุกการออกแบบ

Transform the beauty and luxury of the design with dark marble and gold motifs that 
will bring charm and premium look in any designs.

Moonlight Marble, BJ6
Stipple Matt





“หุบเขา” ความงามที่สรรสร้างโดยธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะ
ของสายนํ ้าที ่ไหนผ่านหรือการเคลื ่อนตัวของเปลือกโลก เกิดเป็น
รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ มหัศจรรย์ และชวนหลงใหล ถ่ายทอดสู่การ
ออกแบบพื้นที่อาศัยที่สร้างความอบอุ่น ลงตัว และละมุนมละไม ด้วย
โทนสีเข้มและลายไมธ้รรมชาตโิทนอ่อน

“Canyon” the beauty from nature which is created by water 
erosion where it passes or the movement of the earth's crust. 
It was born into a unique, wonderful and mesmerizing shape, 
conveyed to the design of the living space with the sense of 
warmth and comfort with bold tones and natural light woods.



The
Canyon

‘Positive Hues’



Home decorative trend, color boldness, to make it 
stand out with warm and earthy tones will bring 
the identity and positive energy to the home which 
has been influenced and inspired by natural 
shades that can be matched with natural light 
woodgrains, in a gentle and free form or retro 
furniture that can create a contemporary twist.

เทรนด์การปรับบ้านด้วยโทนสีเข้มให้โดดเด่น ด้วยเฉดสีแบบ
เอิร์ธโทน จะช่วยดึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวและพลังบวกให้กับ
บ้านอีกด้วย ซ่ึงได้รับอิทธิพลและแรงบันดาลใจมาจากเฉดสี
ธรรมชาติ สามารถจับเข้าคู่กับลายไม้ธรรมชาติโทนอ่อน 
สร้างสรรค์ลวดลายและงานออกแบบได้อย่างนุ่มนวลและมี
อิสระ หรือเฟอร์นิเจอร์ย้อนยุคที่สามารถสร้างความร่วม
สมัยได้อย่าลงตัว 

Dare to be 
bold with
the positive 
hues.





Positive Hues

The Canyon







PL 1651 T
Light Pink

PL 1551 T
Merlot

เปลี ่ยนพื ้นที ่ครัวของคุณให้โดดเด่นกว่าใคร ด้วยคู ่สีพื ้นโทนเข้มและอ่อนคัดสรรจากวัสดุปิด
ผิวลามิเนต พาเนล พลัส อย่าง Merlot และ Light Pink ที่จะช่วยรังสรรค์ความเรียบง่าย ทันสมัย 
อบอุ่น และสดใสในทุกๆ เช้าของคุณ

Redesign your kitchen space to stand out from anyone with the combination of bold and 
light colors, selected from Panel Plus Laminate new collection, Merlot and Light Pink, 
will create a simple, modern, warm and bright in every morning.

Laminate 
Products



Caramel Oak, BK8

ไม้โอ๊คสีคาราเมลที่อบอวนไปด้วยกลิ่นอายของธรรมชาติ สามารถสร้างบรรยากาศอบอุ่นและ
ความเบาสบายให้กับงานออกแบบสไตล์นอร์ดิคและมินิมอลได้อย่างลงตัว

Caramel oak, a natural accent that can create a warm and comfortable atmosphere 
for Nordic and minimal design perfectly.

Matt Woodgrain





Playful is a key 
component of h



appiness.



ลายไม้โทนกลางที่ให้กลิ่นอายธรรมชาติแสนหวานดั่งนํ้าผึ้งในฤดูร้อน เข้ากันได้เป็นอย่างดีกับสีพื้น
โทนเทาและขาว รวมถึงลายหินอ่อน เหมาะกับงานออกแบบสไตล์สแกนดิเนเวียน

Mid-tone woodgrain design that bringing a sweet nature vibe like honey in the summer. 
It goes well with gray and white ground colors, including a marble pattern. Suitable for 
Scandinavian design.

Honey Elm, BJ3
Matt Woodgrain







ดึงความสดใสและน่าจดจําให้กับพื้นที่ร้านอาหารของคุณด้วยคู่สีที่กําลังได้รับความนิยมอย่างสีส้มอิฐ 
Terra Cotta เข้าคู่ได้ดีกับลายไม้ธรรมชาติโทนอ่อน Cornwall Oak ช่วยเพิ่มความสว่าง สร้างความ
นุ่มนวล และโดดเด่นในทุกๆ มุมมอง

Bring a bright and memorable touch to your dining space with the perfect pair of 
popular colors like Terra Cotta combines well with the natural light woodgrain, 
Cornwall Oak that can add brightness,  softness and outstanding in every angle.

Cornwall Oak, AV7

Terra Cotta, BE5

Woodrift

Matt



Sandstone, 073

Bonfire Rain, BJ9
Cross Metal / Matt

Pearl

สร้างความนุ่มละมุนและอบอุ่นให้กับห้องครัวด้วยดีไซน์โลหะ
ลายคอปเปอร์ที่เข้ากันได้ดีกับโทนสีเทาตุ่นที่ดึงความหรูหรา
และสร้างบรรยากาศความผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี

Create a gentle and warm kitchen with a metallic 
copper design that coordinates very well with a 
mottled gray tone that adds an essence of elegance 
and creates a relaxing atmosphere.





สร้างสัมผัสความโมเดิร์นที่ให้ความรู้สึกอ่อนโยนและหรูหรา ด้วยผิวอลูมิเนียมโรสโกลดท์ี่สามารถจับคู่
กับโทนสีอ่อนได้อย่างลงตัว ช่วยยกระดับงานออกแบบของคุณออกมาได้อย่างมีสไตล์

Creating a modern, gentle and elegant element with a rose gold aluminum pattern that 
can be paired with any light tones perfectly. It also enhances your designs to come out 
with style.

Rosie Aluminum, BK5
Cross Metal / Mini Pearl



ref.



Appendix
_________________



High Pressure Laminates Collection

PL 1651 T
Light Pink

PL 1551 T
Merlot

PL2306 T
Lemonade

PL1116 T
Shady Grey



Melamine Faced Panels Collection

Calacatta Marble, BL5
Super Matt

Sierra Marble, BJ5
Stipple Matt

Moonlight Marble, BJ6
Stipple Matt

Magnum Walnut, BL2
Fino Metal /  Matt Woodgrain

Cornwall Oak, AV7
Woodrift

Haze Marble, BD1
Super Matt

Cinder Oak, BK9
Finoline

Anchor Chestnut, BJ4
Matt Woodgrain

Emperor Walnut, BK3
Matt Woodgrain

Marcelo Ash, BK7
Matt Woodgrain

Caramel Oak, BK8
Matt Woodgrain

Honey Elm, BJ3
Matt Woodgrain



Bonfire Rain, BJ9
Fino Metal / Matt

Smoky Rain, BK1
Fino Metal / Matt

Rosie Aluminum, BK5
Fino Metal / Mini Pearl

Silver Aluminum, BK6
Fino Metal / Mini Pearl

Grey Sterling, BJ8
Cross Metal / Mini Pearl

Sand Sterling, BJ7
Cross Metal / Mini Pearl

Cloudy Twist, BL1
Canvas

Ash Zilk, BK4
Cross Metal / Matt

Foss Zilk, BK2
Cross Metal / Matt

Terra Cotta, BE5
Matt

Sandstone, 073
Pearl

Travertine, BC6
Concrete



Nature is
the inspiration

for all
ornamentation.

Frank Lloyd Wright

“                            ”



PANEL PLUS CO., LTD.
(BANGKOK)
25th Floor, Ploenchit Center Bldg., 2 
Sukhumvit Soi 2 Klongtoey, Bangkok 
10110,Thailand
Tel +662 656-8188
Fax +662 656 8533-4

PANEL PLUS CO., LTD.
(SAMUTSAKORN)
53/3 Moo 5 Settakit 1 Rd., Nadee-Sub 
District, Muang Samutsakorn District, 
Samutsakorn 74000, Thailand
Tel +6634 830-330-3
Fax +6634 830-329

PANEL PLUS CO., LTD.
(HATYAI)
417/14 Moo 1, Karnjanavanit Rd., 
Phatong Sub-District, Hatyai District, 
Songkhla 90230, Thailand
Tel +6674-291-130-4
Fax +6674-291-019-20

PANEL PLUS (S) PTE. LTD.
(SINGAPORE)
Panel Plus (S) Pte Ltd.26 Sungei
Kadut Loop Ground Floor, 729 467, 
Singapore
Tel: +6970 9455

HEAD OFFICE FACTORY

THAILAND SINGAPORE
OFFICE



Bringing natural spaces
to generate wellbeing. 
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