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7 พฤษภาคม 2557 

 

เฮงเค็ล ยืนยันการประเมินธรุกิจปี พ.ศ. 2557 ถึงแม้สภาพเศรษฐกิจจะมีความท้าทาย 

 

เริ่มตน้ป ีพ.ศ. 2557 ดว้ยผลประกอบการทีด่ ี  

 

 อตัราเตบิโตของยอดขาย +4.3 เปอรเ์ซน็ต ์

 ยอดขายทีไ่ดร้บัผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น 3,929 ลา้นยโูร (-2.6 เปอรเ์ซน็ต)์ 

 ก าไรจากการด าเนนิงานหลงัการปรบัปรงุ +3.3 เปอรเ์ซน็ต ์มลูคา่ 619 ลา้นยโูร 

 ก าไรกอ่นหกัดอกเบีย้และภาษ ี(EBIT) หลงัการปรบัปรงุ +0.9 เปอรเ์ซน็ต ์เปน็ 15.8  เปอรเ์ซน็ต ์

 ก าไรสทุธติอ่หุน้บรุมิสทิธิ ์(EPS) หลงัการปรบัปรงุ +8.3 เปอรเ์ซน็ต ์เพิม่เปน็ 1.04 ยโูร 

 ยอดขายทีเ่ตบิโตอยา่งแขง็แกรง่ในตลาดเศรษฐกจิเกดิใหม ่+9.2 เปอรเ์ซน็ต ์

 

ดสูเซลดอรฟ์ – “เฮงเคล็ เริม่ตน้ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดอ้ยา่งมัน่คง 

ถงึแมจ้ะเผชญิกบัสภาพตลาดทีย่ากล าบากอยา่งตอ่เนือ่ง 

ทกุกลุม่ธรุกจิของเรามกีารเตบิโตดา้นยอดขายและผลก าไรทีเ่พิม่ขึน้” มร. คาสเปอร ์ รอรส์เตด็ 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ของเฮงเคล็ กลา่ว “เรามผีลประกอบการทีแ่ขง็แกรง่ในตลาดเศรษฐกจิเกดิใหม ่

ขณะเดยีวกนั เรายงัเตบิโตในตลาดเศรษฐกจิอิม่ตวั อยา่งไรกต็าม 

ผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่นไดส้ง่ผลดา้นลบตอ่ยอดขายของเรามากกวา่ปทีีแ่ลว้”  
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 “เราไมค่าดหวงัวา่สถานการณด์า้นอตัราแลกเปลีย่นจะฟืน้ตวัดขีึน้ในระยะสัน้” มร. รอรส์เตด็ 

ใหค้วามเหน็ถงึสถานการณใ์นปนีี ้ “สภาวะทางเศรษฐกจิยงัคงเปีย่มดว้ยความทา้ทา้ย 

โดยเฉพาะความเคลือ่นไหวในยโุรปตะวนัออกทีท่ าใหต้ลาดไมม่คีวามแนน่อนมากขึน้ 

จงึเปน็เรือ่งยากทีจ่ะประเมนิการพฒันาเศรษฐกจิตลอดทัง้ปนีี ้

ความยดืหยุน่และความคลอ่งตวัทีส่งูจะยงัเปน็กญุแจส าคญัสูค่วามส าเรจ็ 

เราจงึเดนิหนา้สรา้งความเรยีบงา่ยและเรง่กระบวนการและโครงสรา้งของเราตอ่ไป”  

 

ยนืยนัการประเมนิธรุกจิในป ีพ.ศ. 2557 

ถงึแมส้ภาพเศรษฐกจิจะมคีวามทา้ทาย มร. รอรส์เตด็ ยนืยนัการประเมนิธรุกจิในป ี พ.ศ. 2557  

“เฮงเคล็คาดวา่ การเตบิโตดา้นยอดขายตลอดทัง้ปนีีอ้ยูร่ะหวา่ง 3  – 5 เปอรเ์ซน็ต ์

ทางบรษิทัประเมนิดว้ยวา่ก าไรกอ่นหกัดอกเบีย้และภาษ ี (EBIT) หลังการปรบัปรงุจะเพิม่ขึน้ราว 15.5 

เปอรเ์ซน็ต ์ และก าไรสทุธติอ่หุน้บรุมิสทิธิ ์(EPS) หลงัการปรบัปรงุจะเตบิโตสงูดว้ยตวัเลขหลกัเดยีว” 

 

ผลประกอบการและรายไดใ้นไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2557 

ในช่วงไตรมาสแรกของป ี พ.ศ.2557 อัตราแลกเปล่ียนในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่และเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 

ยังคงอยู่ภายใตแ้รงกดดัน มูลค่ายอดขายของเฮงเค็ลอยู่ที่ 3,929 ล้านยูโร ลดลง 2.6 เปอร์เซ็นต ์

เมื่อเทียบกับชว่งเดียวกันของปีก่อนหนา้ 

ขณะทีอ่ตัราการเตบิโตดา้นยอดขายซึง่ไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศและกา

รเขา้ซื้อกิจการ ถอนการลงทุน อยูท่ี่ 4.3 เปอรเ์ซ็นต ์ 

 

กลุม่ผลติภณัฑซ์กัลา้งและผลติภณัฑใ์นครวัเรอืน มีการเตบิโตอย่างแข็งแกร่งอยู่ที่ 6.0 เปอร์เซ็นต ์

ขณะทีก่ลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่ความงาม มีการขยายตวัของยอดขายอย่างยอดเยี่ยมอยูท่ี่ 3.0 เปอร์เซ็นต ์

ส าหรับยอดขายกลุม่เทคโนโลยกีาว ปรับตัวเพิ่มขึน้เช่นกัน 4.1 เปอร์เซ็นต ์ 
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หลังพิจารณารายได้ที่เกิดขึน้แบบครั้งเดียว 

ค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียวและค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างแล้ว 

พบวา่ก าไรจากการด าเนนิงานหลงัการปรบัปรงุ (EBIT) เพิ่มขึ้น 3.3 เปอรเ์ซ็นต ์ จาก 600 ล้านยูโร 

ไปอยู่ที่ 619 ล้านยูโร ผลก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) ขยายตัว 7.6 เปอร์เซ็นต์ จาก 565 ล้านยูโร 

เพิ่มขึ้นเป็น 608 ล้านยูโร   

 

ผลตอบแทนจากยอดขายหลงัปรบัปรงุ (ก าไรหลังหักดอกเบี้ยและภาษี) เพิ่มขึน้อยา่งแข็งแกร่งมาก 0.9 

เปอร์เซ็นต ์ จาก 14.9 เปอรเ์ซ็นต์ขยบัขึ้นเป็น 15.8 เปอร์เซ็นต ์ส่วนผลตอบแทนจากยอดขายเตบิโตจาก 

14.0 เปอร์เซ็นต์เป็น 15.5 เปอร์เซน็ต ์

 

ผลประกอบการของเฮงเค็ลเพิ่มขึ้น 15 ล้านยูโร เปน็มูลค่า -15 ล้านยูโร 

อันเนื่องมาจากการปรบัปรุงดอกเบี้ยสุทธิและรายได้จากยอดขายของการลงทุนในสว่นอื่นๆ 

การปรบัปรุงรายไดด้อกเบี้ยสุทธเิกิดขึ้นจากการช าระคนืหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธิในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 

และมีนาคม พ.ศ. 2557 อัตราภาษีอยู่ที่ระดับ 23.1 เปอร์เซ็นต ์ เทยีบกับระดับ 24.7 

เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสแรกของปีที่แล้ว    

 

รายไดส้ทุธเิพิ่มขึน้ 13.2 เปอร์เซน็ต ์ จาก 403 ล้านยูโรเป็น 456 ล้านยูโร 

หลังจากหักดอกเบี้ยที่ควบคมุไม่ได้ 7 ล้านยูโร รายได้สุทธิอยู่ที ่ 449 ล้านยูโร   (เมื่อเทยีบกับ 393 

ล้านยูโรในปกี่อนหนา้)  ส าหรับรายได้สทุธิหลังการปรบัปรุงเมื่อหักดอกเบี้ยที่ควบคุมไม่ได้แล้วเพิ่มขึน้ 8.4 

เปอร์เซ็นต ์จาก 417 ล้านยโูรเพิ่มขึ้นเป็น 452 ล้านยูโร สว่นก าไรสทุธติอ่หุน้บรุมิสทิธิ ์(EPS) เพิ่มขึ้นจาก 

0.91 ยูโร เป็น 1.04 ยูโร ขณะที่ก าไรสทุธติ่อหุ้นบรุิมสิทธิ์หลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 8.3 เปอร์เซ็นต ์

แตะระดับ 1.04 ยูโร จากเดมิ 0.96 ยูโรในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2556   
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อตัราสว่นเงนิทนุหมนุเวยีนสทุธิตอ่ยอดขายปรับตวัเพิ่มขึ้นเปน็ 4.8 เปอร์เซน็ต ์

ส่วนสถานะทางการเงนิของเฮงเค็ล ประจ าวนัที ่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 แสดงเงินสดสุทธ ิ923 ล้านยูโร 

มากกว่าไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว 809 ล้านยูโร   

 

ผลประกอบการของภาคธรุกจิในไตรมาสแรกของป ีพ.ศ. 2557  

กลุม่ธรุกจิผลติภณัฑซ์กัลา้งและผลติภณัฑใ์นครวัเรอืน 

มีการเติบโตของผลก าไรในช่วงไตรมาสแรกที่ผา่นมาซึง่ช่วยเน้นย้ าความม่ันคงในตลาดที่มคีวามส าคัญ 

ยอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.0 เปอรเ์ซ็นต ์ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 

ขณะที่ยอดขายทีค่ านวณโดยไม่พิจารณาผลกระทบอื่น ๆ มีมูลค่า 1,147 ล้านยูโร เทียบกับ 1,177 

ล้านยูโรของไตรมาสแรกปทีี่แล้ว  

 

พัฒนาการของยอดขายอันแข็งแกร่งสว่นใหญ่มาจากกลุ่มตลาดเกดิใหม่ซึ่งมีอัตราเติบโตสองหลักอกีครัง้ 

โดยภูมิภาคแอฟรกิา ตะวนัออกกลางและลาตินอเมริกาช่วยขับเคล่ือนการขยายตวัอย่างม่ันคง  

ยุโรปตะวันออกยังคงมียอดขายที่แข็งแรง ส่วนยอดขายในตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวยังคงอยู่ในแดนบวก 

ยอดขายของยุโรปตะวนัตกมีการเติบโตที่ดถีึงแม้ตลาดจะอยู่ในภาวะชะลอตัว 

ส าหรับยอดขายในอเมรกิาเหนือปรับตัวลดลง เนื่องจากตลาดก าลังถดถอยและมีการแข่งขันกนัสูง  

 

ก าไรจากการด าเนนิงานทีป่รบัปรงุแลว้เพิ่มขึ้น 7.8 เปอร์เซ็นต์ หรือ 190 ล้านยูโร 

ขณะที่ผลตอบแทนต่อยอดขายที่ปรบัแล้ว เพิ่มขึน้ 1.6 เปอร์เซ็นต์ เป็น 16.6 เปอร์เซ็นต ์

ก าไรจากการด าเนินงานเพิม่ขึ้น  11.8 เปอร์เซน็ต ์มีมูลค่า 196 ล้านยูโร  

 

กลุ่มธรุกจิผลติภณัฑเ์พือ่ความงาม ยังคงมีอัตราเตบิโตของผลก าไรในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2557  

ยอดขายเตบิโต 3.0 เปอร์เซ็นตซ์ึ่งเหนือกวา่มาตรฐานตลาดอกีครั้ง ส่วนแบ่งการตลาดจึงปรบัเพิ่มสูงขึ้น 

ยอดขายทีค่ านวณโดยไม่พจิารณาผลกระทบอื่น ๆ อยู่ที ่ 856 ล้านยูโร 

เทียบกับไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหนา้ซึ่งอยูท่ี่ 873 ล้านยูโร  
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ตลาดเศรษฐกิจเกดิใหม่ยังคงมียอดขายที่แข็งแกร่ง 

ธุรกิจในเอเชียซึ่งมียอดขายเติบโตสองหลักเป็นพลังขับเคล่ือนส าคัญ 

ภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลางยังมีพัฒนาการที่ดีตอ่เนื่อง 

ยอดขายในตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวปรับเพิ่มขึน้ถึงแม้ตลาดจะติดลบโดยมีการแข่งขนัด้านกิจกรรมส่งเสริมก

ารขายและแรงกดดันด้านราคามากขึ้น ยโุรปตะวันตกและตลาดอิ่มตัวในเอเชีย-

แปซฟิิกมีการขยายตัวอย่างม่ันคง 

ยอดขายของอเมริกาเหนือปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีทีแ่ล้วเนื่องจากมีการแข่งขันดา้นร

าคาอย่างดุเดือด  

 

ก าไรจากการด าเนนิงานหลงัการปรบัปรงุปรบัตวัเพิ่มขึ้น 3.1 เปอรเ์ซ็นต์เทียบกับปีกอ่นหน้า คดิเป็นมูลคา่ 

134 ล้านยูโร ท าใหผ้ลตอบแทนต่อยอดขายทีป่รับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 0.8 จุด เป็น 15.7 เปอรเ์ซน็ต ์

มีรายงานวา่ก าไรจากการด าเนินงานคิดเป็นเงินรวม 114 ล้านยูโร เทียบกบั 124 

ล้านยูโรของไตรมาสแรกปทีี่แล้ว 

 

กลุม่ธรุกจิเทคโนโลยกีาว รายงานการเติบโตของผลก าไรในไตรมาสแรกทีเ่หนือกวา่สภาพตลาดโดยรวม 

โดยมีอัตราเตบิโตของยอดขายเพิ่มขึ้น 4.1 เปอร์เซ็นต ์ ยอดขายมีมูลคา่ 1,893 ล้านยูโร 

เทียบกับปทีี่แล้วซึ่งท าได้ที ่1,944 ล้านยูโร  

 

กลุ่มตลาดเศรษฐกิจเกดิใหม่มียอดขายที่แข็งแกร่งอย่างมาก 

โดยการขยายตวัสูงสุดมาจากภูมิภาคลาตินอเมริกา เอเชีย (ไม่รวมญีปุ่่น) และยโุรปตะวนัออก 

ซึ่งทั้งหมดมีการเติบโตที่มั่นคงสูงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นหนา้ 

ยอดขายในแอฟริกาและตะวันออกกลางมีพัฒนาการที่ม่ันคง 

ขณะทีต่ลาดเศรษฐกิจอิ่มตวัในภาพรวมมีอตัราเติบโตทีด่ีแต่มีพฒันาการทีแ่ตกตา่งกันไปในแต่ละภูมิภาค 

อเมริกาเหนือต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวรา้ยในชว่งต้นปีทีผ่่านมาซึ่งส่งผลเสียตอ่ธุรกิจ 

สายการผลิตปิดตัวลงท าให้ยอดขายลดลงจากเมื่อปีทีแ่ล้ว ส าหรับยุโรปตะวนัตกมียอดขายแข็งแร่ง 
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รายได้ของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกาวในตลาดเศรษฐกิจอิม่ตัวของภูมิภาคเอเชีย-

แปซฟิิกมีการขยายตัวอย่างดีเยี่ยมเช่นกัน 

 

ก าไรจากการด าเนนิงานหลงัการปรบัปรงุอยูท่ี่ 319 ล้านยูโรซึ่งใกล้เคียงกับเมื่อปีทีแ่ล้ว 

ส่วนผลตอบแทนของยอดขายหลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 0.4 เปอร์เซ็นต์ไปอยูท่ี่ 16.9 เปอรเ์ซ็นต ์

ก าไรจากการด าเนินงานเพิม่ขึ้น 5.5 เปอร์เซ็นต์ คดิเป็นมูลค่า 331 ล้านยูโร 

 

 

ผลประกอบการระดบัภมูภิาคในไตรมาสแรกของป ีพ.ศ. 2557 

ในตลาดที่มีการแข่งขันกันสงู ยอดขายของกลุม่ประเทศยโุรปตะวนัตก เพิ่มขึ้น 2.0 เปอร์เซ็นต ์ มูลค่า 

1,450 ล้านยูโร อัตราเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้น 2.4 เปอร์เซ็นต ์

ยุโรปใต้ปรบัตวัลดลงเล็กน้อยซึ่งชดเชยกับการเติบโตในเกือบทุกประเทศ 

ยอดขายในยโุรปตะวนัออกอยู่ที่ 670 ล้านยูโร เทียบกับปีทีแ่ล้วซึ่งอยู่ที ่ 718 ล้านยูโร 

อัตราเติบโตของยอดขายอยูท่ี่ 5.4 เปอร์เซ็นต์ โดยรัสเซียและตุรกีเป็นแรงขับเคล่ือนหลัก 

ภูมิภาคแอฟรกิาและตะวนัออกกลางมียอดขาย 277 ล้านยูโร เทียบกับ 289 

ล้านยูโรของไตรมาสเดียวกนัปีทีแ่ล้ว 

ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมืองในบางประเทศ 

แต่อตัราเตบิโตของยอดขายยังเพิ่มขึ้นสองหลักไปอยู่ที ่ 17.9 

เปอร์เซ็นตอ์ันเนือ่งมาจากความแข็งแกร่งของทุกกลุ่มธุรกิจ  

 

ด้วยการแข่งขนัที่สูงในตลาดอเมรกิาเหนอื ยอดขายปรบัตัวลดลง 8.1 เปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที ่ 670 ล้านยูโร 

การเติบโตดา้นยอดขายต่ ากว่าเมื่อปทีี่แล้ว 3.1 เปอร์เซ็นต์ 

เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเยน็อย่างมากและการแขง่ขันด้านการส่งเสริมการขยายในธุรกิจสินคา้อุปโ

ภคบริโภค ยอดขายในลาตนิอเมรกิาปรบัลดลง 6.2 เปอร์เซ็นต ์ มีมูลคา่ 241 ล้านยูโร 
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การเติบโตดา้นยอดขายเพิ่มขึ้น 8.4 เปอร์เซ็นตโ์ดยได้แรงขบัเคล่ือนส าคัญจากเม็กซิโกและบราซิล 

ขณะที่ในเอเชยี-แปซฟิกิ ยอดขายเพิ่มขึ้น 1.4 เปอร์เซน็ต์ไปอยูท่ี ่ 588 ล้านยูโร 

การเติบโตดา้นยอดขายแข็งแกร่งที ่ 9.3 เปอร์เซน็ต์ดว้ยการขยายตัวสองหลักในประเทศจีน 

ผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนท าให้ยอดขายในตลาดเศรษฐกจิเกดิใหม่ในยโุรป ตะวนัออก 

แอฟรกิาและตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกาและเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ปรับลดลง 

โดยอัตราเติบโตด้านยอดขายในภูมิภาคเหล่านี้เพิ่มขึ้น 9.2 

เปอร์เซ็นตซ์ึ่งได้การสนบัสนนุจากทุกกลุ่มธุรกิจ 

สัดส่วนยอดขายของตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ในไตรมาสแรกของปีนี้ปรับลดลงเล็กนอ้ยไปอยู่ที ่ 42 

เปอร์เซ็นต์จากเดิม 43 เปอร์เซ็นต์ในปกี่อนหนา้ อันเนื่องมาจากผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 

ขณะที่ในตลาดเศรษฐกจิอิม่ตวั ยอดขายเพิ่มขึ้น 0.8 เปอร์เซ็นต์ มีมูลคา่ 2,226 ล้านยูโร 

 

 

การประเมนิภาพรวมธรุกจิของกลุม่ธรุกจิเฮงเคล็ ในป ีพ.ศ. 2557 

เฮงเค็ล คาดการณว์่าการเตบิโตของยอดขายจะเพิ่มสูงขึน้ระหวา่ง 3 เปอร์เซ็นต ์– 5 เปอร์เซ็นต์ในปี พ.ศ. 

2557 บริษัทฯ ประเมินวา่แต่ละกลุ่มธุรกิจจะเติบโตอยู่ในระดบัดังกล่าว เฮงเค็ล 

คาดการณ์ด้วยว่าสัดสว่นยอดขายจากตลาดเศรษฐกิจเกดิใหม่อาจปรับตัวลดลงเล็กนอ้ยซึ่งสอดคล้องกับก

ลยุทธ์ปี พ.ศ. 2559 เฮงเค็ล คาดว่าผลตอบแทนจากยอดขายหลังปรบัปรงุ 

(ก าไรหลังหักดอกเบี้ยและภาษ)ี จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ราว 15.5 ก าไรสุทธติ่อหุ้นบุริมสิทธิ์ (EPS) 

หลังการปรับปรุงจะเพิ่มขึ้นสงูด้วยตัวเลขหลักเดียว  

 

เอกสารนี้มีขอ้ความคาดการณ์อนาคตซึ่งยึดตามการประมาณการและข้อสันนิษฐานในปัจจุบัน 

จากฝา่ยบริหาร ประจ าองค์กรของ บรษิัท เฮงเค็ล เอจ ี 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 เอจ ี แอนด ์ โค เคจีเอเอ 

เกิดจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายปัจจัย 
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และอาจแตกต่างจากข้อความคาดการณอ์นาคตข้างต้นได้ปัจจัยตา่งๆเหล่านี้      

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 

 

รายงานนี้ส าหรับไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2557 และข้อมูลอื่นๆ พร้อมเอกสารส าหรบัดาวน์โหลดและลิงก์ 

ที่เชื่อมต่อไปยังการถ่ายทอดการประชุมแถลงการณ ์     จากแฟ้มข่าวประชาสัมพันธ์ของเฮงเค็ล 

ทางอินเทอร์เน็ตไดท้ี http://www.henkel.com/press/publication-report-q1-2014-45333.htm 
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