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20 กุมภาพันธ ์2557  

 

เฮงเค็ลบรรลุเป้าหมายทางการเงินประจ าปี 2556  

 

ผลประกอบการทีแ่ขง็แกรง่ท่ามกลางสภาพตลาดทีม่คีวามทา้ทาย  
 

 

 ยอดขายเตบิโตอยา่งมัน่คง 3.5%  

 ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นทีม่ตีอ่ยอดขายอยูท่ี ่16,355 ลา้นยโูร (-0.9%) 

 ก าไรจากการด าเนนิงานหลงัการปรบัปรงุ +7.8% รวม 2,516 ลา้นยโูร  

 ก าไรกอ่นหกัดอกเบีย้และภาษ ี(EBIT) หลงัการปรบัปรงุ + 1.3% เพิม่เปน็ 15.4% 

 ก าไรสทุธติอ่หุน้บรุมิสทิธิ ์(EPS) หลงัการปรบัปรงุเตบิโตสองหลกั + 10.0%* 

 ขอ้เสนอเงนิปนัผล +28.4% เพิม่ขึน้เปน็ 1.22 ยโูรตอ่หุน้บรุมิสทิธิ ์

 

ดสุเซลดอรฟ์ – “ป ี 2556 ถอืเปน็ปทีีเ่ฮงเคล็ประสบความส าเรจ็อยา่งมาก 

ถงึแมส้ภาพตลาดจะมคีวามทา้ทายและมกีารแขง่ขนักนัสงู 

เฮงเคล็ไดบ้รรจเุปา้หมายทางการเงนิและมพีฒันาการทีด่เียี่ยมในการขบัเคลือ่นกลยทุธม์ุง่สูป่ ี 2559” มร. 

คาสเปอร ์ รอรส์เตด็ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของเฮงเคล็ กลา่ว 

“เรามกีารเตบิโตทีม่ผีลก าไรและขยายสว่นแบง่การตลาดในทกุกลุม่ธรุกจิ 

ทกุภมูภิาคชว่ยขบัเคลือ่นใหย้อดขายมกีารเตบิโตเพิ่มขึน้ 

ตลาดเศรษฐกจิเกดิใหมม่พีฒันาการทีแ่ขง็แกรง่เหมอืนกบัหลายปทีีผ่า่นมา อยา่งไรกต็าม 

อตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบอยา่งมากกบัยอดขาย”  
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มร. รอรส์เตด็ กลา่วถงึปงีบประมาณ 2557 วา่ 

“สภาพเศรษฐกจิยงัคงมคีวามทา้ทายและเราคาดหวงัวา่อตัราแลกเปลีย่นยงัคงสง่ผลกระทบตอ่ธรุกจิ 

โดยเฉพาะในชว่งครึง่แรกของปนีี ้ เราจะเดนิหนา้ปฏบิตังิานดว้ยความเรยีบงา่ย 

ปรบัปรงุกระบวนการและโครงสรา้งเพือ่สรา้งความยดืหยุน่มากขึน้และมปีระสทิธภิาพมากกวา่เดมิ 

เรามุง่เนน้ทีก่ารด าเนนิกลยทุธ์เพือ่กา้วสูเ่ปา้หมายทางการเงนิส าหรบัป ี2559”  

 

 “ตลอดทัง้ปงีบประมาณ 2557 เราคาดหวงัการเตบิโตของยอดขายอยูร่ะหวา่ง 3 – 5 เปอรเ์ซน็ต ์

เราคาดวา่ก าไรกอ่นหกัดอกเบีย้และภาษหีลงัปรบัปรงุแลว้เพิม่ขึน้ราว 15.5 เปอรเ์ซน็ต ์

และเรายงัหวงัดว้ยวา่จะไดเ้หน็อตัราการเตบิโตของก าไรสทุธติอ่หุน้บรุมิสทิธิ์ (EPS) 

หลงัการปรบัปรงุเพิม่ขึน้สงูดว้ยตวัเลขหลกัเดยีว” มร. คาสเปอร ์ รอรส์เตด็ กลา่วสรปุเปา้หมายส าหรบัป ี

2557 

 

มร. รอรส์เตด็ ยังใหค้วามเหน็เกีย่วกบัขอ้เสนอการจา่ยเงนิปนัผลที่เพิม่ขึน้ของเฮงเคล็วา่ 

“เราตอ้งการใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัประโยชนจ์ากผลประกอบการทีด่ขีึน้ 

ผลก าไรของเราทีเ่พิม่ขึน้อยา่งมากและความแขง็แกรง่ทางการเงนิ 

ท าใหเ้ราสามารถเพิม่อตัราสว่นการจา่ยเงนิปนัผลขึน้จากราว 20 เปอรเ์ซน็ตไ์ปอยูท่ี ่ 30 

เปอรเ์ซน็ตส์ าหรบัป ี 2556 ในอนาคต อตัราสว่นจะอยูร่ะหวา่ง 25 เปอรเ์ซน็ตแ์ละ 35 

เปอรเ์ซน็ตข์องรายไดส้ทุธหิลงัจากหกัดอกเบีย้ทีค่วบคมุไมไ่ดแ้ละรายการยกเวน้หลงัการปรบัปรงุ 

การเพิม่เงนิปนัผลจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ความยดืหยุน่ของกลยทุธห์รอืกลยทุธค์วามระมดัระวงัทางการเงนิ

ของเรา” 

 

ผลประกอบการและรายไดใ้นป ี2556 

ด้วยตวัเลขยอดขาย 16,355 ล้านยูโร มูลค่ายอดขายประจ าปี 2556 ยังคงต่ ากว่าปกี่อนหนา้เล็กน้อย 

ยอดขายซึง่ไม่นับรวมผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนและการเข้าซื้อกิจการ – การถอนการลงทนุอยู่ที ่

*เมือ่ปรับมาตรฐานบญัชเีพือ่ตอบแทนพนักงาน (IAS19) การเตบิโตอยูท่ี ่12.1%  
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3.5 เปอร์เซ็นต์ การเติบโตได้แรงขับเคล่ือนจากราคาและปริมาณโดยมีการเตบิโตขึ้นตอ่เนื่องตลอดทั้งป ี

การเติบโตในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ 3.2 เปอร์เซ็นต์ ขณะทีค่รึ่งปีหลังเติบโต 3.8 เปอร์เซ็นต ์

 

ยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดในทุกกลุ่มธุรกิจเพิ่มขึน้ในตลาดที่เกี่ยวขอ้ง 

กลุม่ผลติภณัฑซ์กัลา้งและผลติภณัฑใ์นครวัเรอืน มียอดขายที่เติบโตอย่างแข็งแกรง่ที่ 5.7 เปอรเ์ซ็นต ์

ยอดขายของกลุม่ธรุกจิเพือ่ความงามเติบโต 3.0 เปอร์เซ็นต ์

ขณะทีก่ลุม่ธรุกจิเทคโนโลยกีาวมียอดขายเตบิโตอย่างดเียี่ยมที่ 2.7 เปอร์เซ็นต์  

 

หลังพิจารณารายได้ที่เกิดขึน้แบบครั้งเดียว 

ค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียวและค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างพบวา่ก าไรจากการด าเนนิงานหลงัการปรบัป

รงุเพิ่มขึ้น 7.8 เปอร์เซ็นต์ จาก 2,335 ล้านยูโรไปอยู่ที ่ 2,516 ล้านยูโร 

โดยผลก าไรที่เพิ่มขึ้นในปนีีม้าจากกลุ่มธุรกิจทั้งสามกลุม่ ผลก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) อยู่ที่ 

2,285 ล้านยูโร เพิ่มขึ้นจากเมื่อปีก่อนหน้าที่ได ้2,199 ล้านยูโร   

 

ผลตอบแทนจากยอดขายหลงัปรบัปรงุ (ก าไรก่อนหกัดอกเบี้ยและภาษี) เพิ่มขึ้น 1.3 จุด จาก 14.1 เป็น 

15.4 เปอร์เซ็นต์ สว่นผลตอบแทนจากยอดขายอยู่ที ่ 14.0 เปอร์เซน็ต ์ ซึง่เพิ่มขึ้นจาก 13.3 

เปอร์เซ็นต์ในปีก่อนหน้า 

 

ผลประกอบการของเฮงเค็ล ปรบัตวัเพิ่มขึ้น 68 ล้านยูโร โดยคิดเปน็มูลคา่ -113 ล้านยูโร 

อันเนื่องมาจากสถานะทางการเงินทีเ่ข้มแข็งยิ่งขึ้น 

ผนวกกับการปรบัปรุงการปอ้งกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปล่ียน 

นอกจากนี้คา่ใช้จ่ายสุทธิส าหรับเงินบ านาญยังปรับลดลง อตัราภาษอียู่ที ่ 25.2 เปอร์เซ็นต ์

เทียบกับเมื่อปกี่อนหนา้ซึ่งอยู่ที่ 24.4 เปอร์เซ็นต ์
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รายไดส้ทุธหิลังการหกัดอกเบี้ยที่ควบคุมไม่ได้แล้วเพิ่มขึน้ 12.1 เปอร์เซ็นต ์ จาก 1,573 ล้านยูโร เปน็ 

1,764 ล้านยูโร รายงานรายได้สุทธเิพิ่มขึ้น 6.5 เปอร์เซ็นต ์ จาก 1,526 ล้านยูโรในปีก่อนหนา้ไปอยูท่ี่ 

1,625 ล้านยูโร เมื่อหกัดอกเบี้ยที่ควบคุมไม่ได้ 36 ล้านยูโรแล้ว รายไดสุ้ทธอิยู่ที่ 1,589 ล้านยูโร 

(ปีก่อนหน้า 1,480 ล้านยูโร) สว่นก าไรสทุธติอ่หุน้บรุมิสทิธิ์ (EPS) ที่ไม่ได้ปรับปรุงเพิ่มขึ้นจาก 3.42 ยูโร 

เป็น 3.67 ยูโร ขณะที่ก าไรสุทธติ่อหุ้นบรุิมสิทธิห์ลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้นเป็น 4.07 ยูโร จากเดิม 3.63 

ยูโรในปีก่อนหน้า ซึ่งก่อนการปรบัมาตรฐานบัญชเีพื่อตอบแทนพนักงาน (IAS 19) มูลค่าต่อหุ้นอยูท่ี่ 

3.70 ยูโร โดยก าไรสุทธติ่อหุ้นบุริมสิทธิ์ (EPS) หลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 10.0 เปอร์เซ็นต ์

 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก ากับดูแลและคณะกรรมการผู้ถือหุ้น 

ได้เสนอทีป่ระชุมทั่วไปประจ าปีอนุมัตเิงนิปนัผลหุ้นบุริมสทิธิ์เพิ่มขึ้น 28.4 เปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ 1.22 ยูโร 

(ปีก่อนหน้า 0.95 ยูโร) และเงินปันผลหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 29 เปอร์เซน็ต ์อยูท่ี่ 1.20 ยูโร (ปีก่อนหน้า 0.93 

ยูโร) อตัราส่วนการจ่ายเงินอยู่ที่ 30 เปอรเ์ซน็ต ์

 

อตัราสว่นเงนิทนุหมนุเวยีนสทุธิตอ่ยอดขายปรับตวัดขีึ้นอีกครั้ง อยู่ที่ 2.3 เปอร์เซน็ต ์

ลดลงต่ ากว่าชว่งสิ้นป ี 2555 ซึ่งอยูท่ี่ 1.5 เปอร์เซน็ต ์ สถานะทางการเงนิสทุธปิระจ าวันที ่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ.2556 เปล่ียนแปลงจากยอดหนี้สนิสทุธิเป็นเงินสดสุทธิอยูท่ี่ 959 ล้านยูโร ยอดหนี้สุทธิในวันที่ 31 

ธันวาคมพ.ศ. 2556 มีจ านวน 85 ล้านยูโร 

 

ผลประกอบการของกลุม่ธรุกจิ 

 

ในปี 2556 กลุม่ธรุกจิผลติภณัฑซ์กัลา้งและผลติภณัฑใ์นครวัเรอืน 

ยังคงเติบโตอยา่งมีผลก าไรต่อเนื่องจากปกี่อนหน้า ยอดขายเพิ่มขึ้นในแดนบวก 5.7 เปอร์เซ็นต ์
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ซึ่งเตบิโตเหนือกว่าตลาดในภาพรวมที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ขณะทีย่อดขายเพิ่มขึ้น 0.5 เปอร์เซ็นต ์

มีมูลค่า 4,580 ล้านยูโร 

 

ยอดขายที่เพิ่มขึ้นอยา่งแข็งแกร่งไดแ้รงขับเคล่ือนจากตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่โดยเฉพาะ 

ซึ่งยอดขายปรบัสูงขึน้ด้วยตวัเลขสองหลัก 

ยุโรปตะวันออกมยีอดขายเพิ่มขึ้นอยา่งม่ันคงได้แรงสนบัสนุนจากการเติบโตสองหลักในตุรก ี

ขณะที่ในแอฟรกิา/ตะวนัออกกลางกข็ยายตวัสองหลักเชน่กัน 

ถึงแม้สภาพสังคมและการเมืองจะมีความไม่สงบก็ตาม 

ส าหรับลาตินอเมริกามีการเติบโตของยอดขายเปน็ประวตัิการณ์ โดยเฉพาะในเม็กซโิก 

ส่วนยอดขายในเอเชีย แปซฟิิค มีการเติบโตเปน็ตวัเลขสองหลัก 

 

ยอดขายในตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวปรับลดลงเลก็น้อยท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ยากล าบาก 

ยุโรปตะวันตกมีผลประกอบการทีด่ีในฝรั่งเศส 

และการเติบโตที่มั่นคงในเยอรมนีที่ชดเชยการปรับลดลงของยุโรปตอนใต้ลงได ้ ส่วนในอเมริกาเหนอื 

ยอดขายในตลาดที่มีการแขง่ขันกันสูงและชะลอตัวนัน้ ปรับลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

 

ก าไรจากการด าเนนิงานทีป่รบัปรงุแลว้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าราว 8.5 เปอร์เซน็ต์หรือ 714 ล้านยูโร 

ขณะที่ผลตอบแทนต่อยอดขายที่ปรบัแล้วเพิ่มขึ้นอยา่งยอดเยี่ยมที ่ 1.1 เปอร์เซน็ต ์

ขยับขึ้นสูงสดุเป็นประวัตกิารณ์ 15.6 เปอรเ์ซ็นต์ตลอดทั้งปี ขณะที่ก าไรจากการด าเนนิงานอยูท่ี่ 682 

ล้านยูโร เทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งมีตัวเลขอยู่ที ่621 ล้านยูโร 

 

กลุ่มธุรกิจผลติภณัฑเ์พือ่ความงามมียอดขายเพิ่มขึน้ 3.0 เปอรเ์ซ็นต์ในป ี 2556 

มีอัตราเติบโตอยา่งมีผลก าไรต่อเนื่องจากปกี่อนหน้า 

อัตราเติบโตดังกล่าวเพิ่มขึน้เหนือกว่าขอบเขตตลาดที่ปรับตัวในแดนลบ ยอดขายมีมูลค่า 3,510 ล้านยูโร 

เทียบกับปกี่อนหนา้อยู่ที ่3,542 ล้านยูโร 
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การพฒันาธุรกิจในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ประสบความส าเร็จเป็นอยา่งด ี โดยภูมิภาคเอเชีย 

(ยกเว้นญี่ปุน่) เตบิโตอยา่งโดดเด่นดว้ยตวัเลขสองหลักอันเป็นผลจากการขยายธุรกิจในจีน 

ขณะทีแ่อฟรกิาและตะวันออกกลางมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปทีี่ผา่นมาด้วยตวัเลขสองหลัก 

ถึงแม้สถานการณ์ทางการเมืองจะขาดไร้เสถียรภาพ 

ยอดขายในลาตินอเมริกาและยุโรปตะวันออกกลางมีการเติบโตด้วยความม่ันคง 

 

ยอดขายในตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวในภาพรวมขยายตัวเพิ่มขึ้น 

ยอดขายในอเมริกาเหนอืเตบิโตอยา่งน่าจบัตามอง 

ขณะที่ยอดขายในยุโรปตะวนัตกก็เติบโตเพิ่มขึน้ถึงแม้สภาพเศรษฐกิจจะถดถอยและตลาดหดตัวโดยเฉพ

าะในยุโรปตอนใต ้ ในทางกลับกัน ยอดขายของตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวในเอเชีย แปซฟิิค 

ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปกี่อนหนา้ 

 

ก าไรจากการด าเนนิงานทีป่รบัปรงุแลว้ เพิ่มขึ้น 2.1 เปอร์เซ็นต ์ คิดเป็นมูลค่า 525 ล้านยูโร 

ถือเป็นก าไรสูงสุดเป็นประวตัิการณข์องกลุ่มธุรกิจนี ้ ผลตอบแทนต่อยอดขายที่ปรบัแล้วเพิ่มขึ้น 0.5 จุด 

เป็น 15.0 เปอร์เซน็ต ์ และมีรายงานวา่ก าไรจากการด าเนินงานอยูท่ี ่ 474 ล้านยูโร 

เมื่อเทียบกับปกี่อนหนา้ทีค่ิดเป็นมูลค่า 483 ล้านยูโร 

 

กลุม่ธรุกจิเทคโนโลยกีาว มีการเติบโตอยา่งมีผลก าไรต่อเนื่องในปี 2556 โดยขยายตัว 2.7 

เปอร์เซ็นตเ์หนือกวา่การเติบโตของตลาดในภาพรวม ยอดขายมีมูลคา่ 8,117 ล้านยูโร 

ต่อเนื่องจากปกี่อนหน้าที่มียอดขาย 8,256 ล้านยูโร 

 

ยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาจากผลประกอบการอันแข็งแกร่งของตลาดเศรษฐกิจเกดิใหม่เป็นหลัก 

ผลประกอบการในลาตินอเมริกาเติบโตอยา่งม่ันคงด้วยตวัเลขสองหลัก 

ยุโรปตะวันออกมียอดขายทีแ่ข็งแกร่งเป็นประวตัิการณ ์ ภูมิภาคเอเชีย แปซฟิิค (ยกเวน้ญี่ปุ่น) 

มีผลประกอบการที่เข้มแข็ง ขณะที่ภูมิภาคแอฟรกิา/ตะวนัออกกลางก็มีพัฒนาการในแดนบวก 
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ยอดขายในตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวเติบโตเพิ่มขึ้นเหนือกวา่ปีก่อนหน้า อเมริกาเหนอืมีผลประกอบการที่ด ี

ยอดขายในยุโรปตะวันตกคงที่ถึงแม้จะมสีภาพเศรษฐกิจที่ยากล าบาก อย่างไรก็ตาม 

ยอดขายในตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวของเอเชียปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปกี่อนหนา้ 

 

ก าไรจากการด าเนนิงานหลงัการปรบัปรงุเพิ่มสูงขึน้ 9.9 เปอรเ์ซ็นต ์มีมูลค่า 1,370 ล้านยูโร 

ส่วนผลตอบแทนของยอดขายหลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้นถงึระดับ 1.8 เปอรเ์ซ็นต์ ไปอยู่ที่ 16.9 

เปอร์เซ็นตซ์ึ่งสูงเป็นสถิติใหม่ ส่วนก าไรจากการด าเนนิงานเพิ่มขึ้น 6.7 เปอร์เซน็ต ์มูลค่า 1,271 ล้านยูโร 

 

ผลประกอบการระดบัภมูภิาค 

 

ยอดขายรวมเพิ่มขึ้นในทกุภมิูภาค ในยโุรปตะวนัตกที่มกีารแขง่ขันกันสูงนั้น 

มูลค่ายอดขายปรบัตวัลดลงจากปกี่อนหนา้โดยอยู่ที ่ 5,580 ล้านยูโร แต่ปริมาณยอดขายเพิ่มขึ้น 0.2 

เปอร์เซ็นตช์่วยชดเชยภาวะถดถอยในยโุรปตอนใต ้ ขณะที่ยอดขายของยโุรปตะวนัออกเพิ่มขึ้น 1.6 

เปอร์เซ็นต ์ ไปอยู่ที ่ 3,034 ล้านยูโร ยอดขายรวมที่เติบโตขึ้น 6.0 

เปอร์เซ็นตเ์กิดจากแรงขับเคล่ือนหลักในตุรกีและรัสเซีย 

ส าหรับภูมิภาคแอฟรกิาและตะวนัออกกลางถึงจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน 

แต่ยอดขายกเ็พิ่มขึ้น 0.3 เปอร์เซน็ต์ไปอยูท่ี ่ 1,080 ล้านยูโร 

ท่ามกลางความไม่สงบทางการเมืองและสังคมในบางประเทศแต่ปริมาณยอดขายก็เพิม่ขึ้น 17.6 

เปอร์เซ็นต ์กลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ์ซกัล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรอืน และกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑเ์พื่อความงาม 

มีส่วนส าคัญในการสร้างการเติบโตของภูมิภาคนี้  

 

ด้วยผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน มูลคา่ยอดขายในอเมรกิาเหนอืลดลง 3.2 เปอร์เซน็ต์อยูท่ี ่ 2,928 

ล้านยูโร ปริมาณยอดขายเพิ่มขึ้น 1.0 

เปอร์เซ็นตท์่ามกลางการส่งเสริมการขายและการแข่งขันด้านราคาอย่างดุเดือดในธุรกิจอุปโภคบริโภคขอ

งเรา สว่นในลาตนิอเมรกิา ยอดขายยังทรงตวัที ่1,061 ล้านยูโร ปริมาณยอดขายเพิ่มขึ้น 8.7 เปอร์เซ็นต ์

ผลประกอบการในเม็กซิโกและบราซิลเปน็แรงขับเคล่ือนส าคัญ ยอดขายในเอเชยี แปซฟิคิ มีมูลคา่ 
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2,524 ล้านยูโร ลดลงจากปกี่อนหนา้ 2.8 เปอรเ์ซ็นต์ เนื่องจากผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียน 

ปริมาณยอดขายขยายตัวเพิม่ขึ้น 3.3 เปอร์เซ็นต์ อนัเป็นผลมาจากการเตบิโตในจีนและอินเดีย 

 

ยอดขายในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ทั้งยุโรปตะวันออก แอฟรกิา/ตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกาและเอเชีย 

(ไม่รวมญี่ปุ่น) เพิ่มขึ้น 1.6 เปอร์เซน็ต์ไปอยูท่ี่ 7,230 ล้านยูโรเม่ือปีทีผ่่านมา ปริมาณยอดขายเพิ่มขึ้น 8.3 

เปอร์เซ็นต์ในทุกกลุ่มธุรกิจ สัดส่วนยอดขายของตลาดเศรษฐกิจเกดิใหม่เพิ่มขึ้นจาก 43 เปอร์เซ็นต์เป็น 

44 เปอร์เซ็นต ์

 

 

 

 

ไตรมาสทีส่ีข่องป ี2556  

 

ด้วยตวัเลข 3,852 ล้านยโูร ยอดขายในไตรมาสที่สีข่องปี 2556 ปรับตวัลดลงจากปีกอ่นหนา้ 3.7 

เปอร์เซ็นต ์ ในทางกลบักัน ปริมาณยอดขายเพิ่มขึ้นอยา่งแข็งแกร่งที ่ 3.3 เปอร์เซน็ต ์

ก าไรจากการด าเนนิงานหลงัการปรบัปรงุส าหรับรายไดท้ี่เกิดขึ้นแบบครั้งเดียว 

ค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียวและค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างเพิ่มขึน้ 7.5 เปอร์เซ็นต์จาก 544 

ล้านยูโรไปอยูท่ี่ 584 ล้านยูโร ผลก าไรจากการด าเนนิงาน (EBIT) อยู่ที ่ 464 ล้านยูโร เทยีบกบั 492 

ล้านยูโรของปีก่อนหน้า  

 

ผลตอบแทนจากยอดขายหลงัปรบัปรงุ (ก าไรก่อนหกัดอกเบี้ยและภาษี) เพิ่มขึ้น 1.6 จุด จาก 13.6 เป็น 

15.2 เปอร์เซน็ต ์ สว่นผลตอบแทนจากยอดขายอยู่ที ่ 12.1 เปอร์เซ็นต ์ เทียบกับ 12.3 

เปอร์เซ็นตข์องปกี่อนหนา้ รายไดส้ทุธหิลังการหกัดอกเบี้ยที่ควบคุมไม่ได้แล้วเพิ่มขึน้ 10.8 เปอร์เซ็นต์ 
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จาก 370 ล้านยูโร เปน็ 410 ล้านยูโร รายได้สุทธเิพิ่มขึน้เป็น 321 ล้านยูโรเทียบกับ 349 

ล้านยูโรในปกี่อนหนา้  

เมื่อหักดอกเบี้ยที่ควบคุมไม่ได้ 1 ล้านยูโรแล้ว รายได้สทุธิอยู่ที่ 320 ล้านยูโร (ปีก่อนหน้า 335 ล้านยูโร) 

สว่นก าไรสทุธติอ่หุน้บรุมิสทิธิ์ (EPS) ที่ไม่ได้ปรับปรุง 0.74 ยูโร เทียบกับ 0.77 

ยูโรของไตรมาสทีส่ี่ประจ าป ี2555 ตัวเลขปรบัเพิ่มขึ้น 10.6 เปอร์เซน็ต์เมื่อเทียบกับปีก่อนหนา้ จาก 0.85 

ยูโรเป็น 0.94 ยูโร ซึ่งก่อนการปรับมาตรฐานบัญชเีพือ่ตอบแทนพนักงาน (IAS 19) มูลค่าต่อหุ้นอยู่ที ่

0.87 ยูโร โดยก าไรสุทธติ่อหุ้นบุริมสิทธิ์ (EPS) หลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 8.0 เปอร์เซ็นต ์

 

ความคบืหนา้ของการด าเนนิกลยทุธ ์

 

ในปี 2556 เฮงเค็ลเดินหนา้อย่างเต็มที่ในการด าเนินกลยทุธ์ส าหรับปี 2559 

โดยมีพัฒนาการส าคัญทั้งสีก่ลยุทธ ์ ไม่ว่าจะเป็น Outperform (กา้วล้ า) Globalize (กา้วไกล) Simplify 

(เรียบงา่ย) และ Inspire   (จดุประกาย) 

 

1. Outperform (กา้วล้ า) 

 

ในปี 2556 

ทั้งสามกลุ่มธุรกิจของเฮงเคล็สามารถขยายสว่นแบ่งการตลาดและมีการเติบโตอยา่งมีผลก าไรต่อเนื่อง 

พัฒนาการที่ประสบความส าเร็จเช่นนี้ไดแ้รงขบัเคล่ือนจากการมุ่งเน้นที่แบรนด์ชัน้น า 

นวัตกรรมที่ทรงพลังและการพุ่งเป้าที่ลูกคา้อย่างชดัเจน ส่วนแบ่งยอดขายของแบรนดเ์ฮงเค็ล 10 

อันดับแรก อยา่งเพอร์ซิล (Persil) ชวาร์สคอฟ (Schwarzkopf) และล็อคไทท ์ (Loctite) เพิ่มขึ้น 57 

เปอร์เซ็นต ์ โดยมีเป้าหมายอยู่ที ่ 60 เปอร์เซน็ต์ภายในปี 2559 

นวัตกรรมผลิตภณัฑ์ทีแ่ข็งแกร่งในทุกกลุ่มธุรกิจถือเปน็ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเรจ็ของเฮงเค็ล ยอดขาย 

45 เปอร์เซ็นตข์องธุรกิจอุปโภคบริโภค (ผลิตภัณฑซ์ักลา้งและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน 
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รวมถึงผลิตภณัฑ์เพื่อความงาม) มาจากผลิตภณัฑ์ที่เปิดตวัในช่วงสามปหีลังสุด 

ขณะทีธุ่รกิจเทคโนโลยีกาว ซึ่งให้บริการลูกคา้ภาคอตุสาหกรรมเปน็หลักนัน้มียอดขาย 30 

เปอร์เซ็นต์มาจากผลิตภณัฑท์ี่เพิ่งเปดิตวัในช่วงหา้ปีที่ผา่นมา 

เฮงเค็ลมุ่งสร้างกระบวนการพัฒนานวตักรรมให้ใกล้ชิดกับตลาดที่มีศักยภาพการเตบิโตมากขึน้ 

จึงเตรียมเปิดหรือขยายศูนยว์ิจัยและพัฒนาอีกเจ็ดแห่งใหม่ในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ โดยในปี 2556 

เฮงเค็ลเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาสีแ่ห่งในอินเดีย แอฟรกิาใต ้ เกาหลีใต้ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์

ศูนย์วิจยัและพัฒนาในรัสเซยีก็ได้รับการขยายศักยภาพอย่างมากเช่นกนั 

 

2. Globalize (กา้วไกล) 

 

ภายในป ี 2559 เฮงเค็ลวางเปา้หมายยอดขายรวมอยู่ที่ 20 พันล้านยูโร แบ่งเปน็ 10 

พันล้านยูโรจากตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่และ 10 พันล้านยูโรจากตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัว 

ตลาดเศรษฐกิจเกดิใหม่จะเป็นพลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจโลกให้เติบโต 

ถึงแม้จะมีสภาวะผันผวนสูงและมีการแข่งขันกันอย่างเขม้ข้นกต็าม 

เฮงเค็ลมีรากฐานทีแ่ข็งแกรง่ในตลาดเหล่านี ้ ในป ี 2556 ตลาดเศรษฐกิจเกดิใหม่มียอดขายเพิ่มขึน้เป็น 

44 เปอร์เซน็ต์ของยอดขายทั้งหมด เพื่อสานต่อการเติบโตให้รุดหนา้ต่อไป 

เฮงเค็ลจะเสริมความแข็งแกร่งในตลาดเหล่านี ้

โดยสร้างการเติบโตทางธุรกจิด้วยการขยายผลิตภณัฑ์ประเภทใหม่และเลือกเปิดตลาดใหม่ 

ส่วนในตลาดอิ่มตัว เฮงเคล็อยู่ในต าแหน่งผู้น าดว้ยแบรนด์ทีแ่ข็งแกร่งในทกุประเภท 

ถึงแม้ยอดขายเกือบจะคงทีเ่ม่ือเทียบกบัปี 2555 แตเ่ฮงเค็ลสามารถเพิ่มผลก าไรในตลาดเหล่านี้ได้ 

 

3. Simplify (เรยีบงา่ย) 

 

เฮงเค็ลมีเปา้หมายสร้างการปฏิบัติงานทีเ่ป็นเลิศโดยเน้นที่การก าหนดมาตรฐาน การแปลงข้อมูล 

และการเร่งกระบวนการ ในป ี 2556 บริษัทฯ 

ได้วางรากฐานส าหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพต้นทุนและเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนัผ่านแนวคิ
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ดริเริ่มหลากหลายรูปแบบ ฝ่ายไอทแีละแชร์เซอรว์ิสของเฮงเค็ล 

ถูกผนวกรวมอยู่ในโครงสรา้งโซลูชั่นสธ์ุรกิจแบบบูรณาการหรือ Integrated Business Solutions (IBS) 

การเปล่ียนแปลงครั้งนี้ 

ท าให้บรษิัทฯสามารถสร้างประสิทธิภาพตลอดทั้งกระบวนการบนพื้นฐานของแพลทฟอร์มธุรกิจที่มีมาตรฐ

านและขยายเติบโตได ้ การเพิ่มสัดสว่นของ “eSourcing” 

น าไปสูก่ารปรับปรุงตน้ทุนทีมี่ประสิทธิภาพและความยืดหยุ่น ในป ี 2556 

เฮงเค็ลเตรียมผนวกรวมการจัดหาวตัถุดบิให้อยู่ในศูนยก์ลางการจัดหาระดับโลกแปดแห่ง 

นอกจากนี้ยังวางแผนสรา้งมาตรการการผลิตและการส่งออก 

รวมถึงการจัดซื้อในทุกกลุ่มธุรกิจและผนวกรวมให้เป็นโครงสร้างห่วงโซ่การผลิตในระดับโลก 

 

4. Inspire (จดุประกาย) 

 

ความส าเร็จของเฮงเค็ลสรา้งด้วยทีมงานอนัแข็งแกร่งทัว่โลก เฮงเค็ลวา่จ้างพนักงานจาก 120 ประเทศ 

โดยมีพนักงานราว 56 เปอร์เซ็นตท์ี่ท างานอยู่ในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ 

ไม่เพียงในฝ่ายการผลิตและห่วงโซ่การผลิตเทา่นั้น แตย่ังรวมถึงต าแหน่งบริหารและฝ่ายวิจัยและพฒันา 

ในปี 2556 สัดส่วนของผู้จัดการทีเ่ป็นผู้หญงิทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 32 เปอร์เซ็นต ์

เฮงเค็ลยึดม่ันในเป้าหมายการเพิ่มจ านวนผู้หญิงในต าแหน่งบริหารให้สูงขึ้นหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์ต่อปี 

เฮงเค็ลกลายเปน็องค์กรระดบัโลกและมีความหลากหลายของพนกังานมากขึน้ 

ถือว่ามีความส าคัญมากที่ผู้น าทุกคนจะตระหนักและเขา้ใจถึงสิ่งที่ต้องท า 

เฮงเค็ลจึงพัฒนาหลักการความเป็นผูน้ าอยา่งชัดเจนเพื่อปลูกฝังให้พนักงานทัว่โลกทีต่้องดูแลรับผิดชอบที

มงานได้รับทราบผา่นการประชุมเชิงปฏิบตัิการหลายครั้งในปี 2556  

 

การประเมนิภาพรวมธรุกจิของกลุม่ธรุกจิเฮงเคล็ ในป ีพ.ศ. 2557 
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เฮงเค็ลคาดการณ์วา่ ยอดขายในภาพรวมทั้งหมดจะเตบิโตเพิ่มขึ้นระหวา่ง 3 – 5 เปอร์เซน็ต ์ ในปี พ.ศ. 

2557 นี ้ บริษัทฯ ประเมินว่าแต่ละกลุ่มธุรกิจจะเตบิโตอยู่ในระดับดังกล่าว 

เฮงเค็ลคาดวา่สัดส่วนยอดขายจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่เมื่อเทียบกับป ี 2556 

ซึ่งสอดคล้องกบักลยทุธ์ป ี 2559 นอกจากนี้ เฮงเค็ลประเมินผลตอบแทนจากยอดขายหลังปรับปรุง 

(ก าไรก่อนหกัดอกเบี้ยและภาษ)ี จะเพิ่มขึน้ราว 15.5 เปอร์เซ็นต์ 

และก าไรสทุธติ่อหุ้นบุริมสทิธิ์หลังการปรบัปรุงจะเพิ่มขึน้สูงในระดับเลขตัวเดยีว  

 

เอกสารนี้มีขอ้ความคาดการณ์อนาคตซึ่งยึดตามการประมาณการและข้อสันนิษฐานในปัจจุบัน 

จากฝา่ยบริหาร ประจ าองค์กรของ บริษัท เฮงเค็ล เอจี แอนด ์ โค เคจีเอเอ ข้อความคาดการณ์ 

อนาคตเหล่านี้มีลักษณะพิเศษเนื่องจากการใช้ค าตา่งๆ เช่น คาดวา่ มีเปา้หมายทีจ่ะ วางแผน ท านาย 

สันนิษฐาน เชื่อว่า ประมาณการ คาดการณ ์ พยากรณ ์ และค าในลักษณะคล้ายคลึงกนั 

โดยไม่มีเจตนาใชค้ ากลา่วเหล่านี้เพื่อสร้างความเขา้ใจว่ามีการรับประกนัวา่ความคาดหวังดังกลา่วจะเปน็

จริง ผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตของ บริษทั เฮงเค็ล เอจี แอนด ์ โค เคจีเอเอ 

เกิดจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายปัจจัย 

และอาจแตกต่างจากข้อความคาดการณอ์นาคตข้างต้นได้ปัจจัยตา่งๆเหล่านี ้     

หลายปัจจัยอยู่นอกเหนือการควบคุมของเฮงเค็ลและไม่สามารถคาดการณ์ได้อยา่งถูกตอ้งล่วงหน้า เชน่ 

สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต การกระท าของคูแ่ขง่ และปัจจัยอื่นๆทีเ่กีย่วข้องกบัสภาพตลาด 

ทั้งนี้บริษทัไม่ได้วางแผนหรอืรับที่จะปรับปรุงข้อความคาดการณ์อนาคตให้เป็นข้อมูลล่าสุด 

 

ขอ้มลูตดิตอ่ 

 

ลาร์ส วิทเท็ค     วัฟฟ ์คลัปเปลโฮลซ ์

โทร:  +49 211 797 – 2606  โทร:  +49 211 797 - 1875 

โทรสาร: +49 211 798 – 4040  โทรสาร: +49 211 798 – 4040 

อีเมล: lars.witteck@henkel.com  อีเมล: wulf.klueppelholz@henkel.com 

 

บริษัท เฮงเค็ล เอจ ีแอนด ์โค เคจีเอเอ 

 

ท่านสามารถดูรายงานผลประกอบการประจ าป ีพ.ศ. 2556 และข้อมูลอื่นๆ 

พร้อมเอกสารส าหรับดาวน์โหลดและลิงก ์ทีเ่ชื่อมต่อไปยงัการถา่ยทอดการประชุมแถลงการณ ์    

mailto:lars.witteck@henkel.com
mailto:wulf.klueppelholz@henkel.com
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จากแฟ้มขา่วประชาสัมพันธข์องเฮงเค็ล ทางอินเทอร์เนต็ได้ที ่http://www.henkel.com/press/press-

conference-publication-of-2013-annual-report-44117.htm  

 

ข้อมูลปัจจุบันที่เกี่ยวขอ้งกับผลประกอบการธุรกิจของเฮงเค็ล 

ยังสามารถดูได้ทีแ่อพลิเคชัน่บนไอแพดของเฮงเค็ล ซึง่จะอยู่ในเนื้อหาสว่นความสมัพันธ์ส าหรับนกัลงทุน 

โดยท่านจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน รายงานผลประกอบการประจ าปีและประจ าไตรมาส 

พรีเซนเทชัน่ส์ และอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง ทั้งนี้ท่านสามารถดาวนโ์หลดแอพลิเคชั่นได้จากลิงค์นี ้

https://itunes.apple.com/en/app/henkel/id580146237 

 

http://www.henkel.com/press/press-conference-publication-of-2013-annual-report-44117.htm
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