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8 พฤษภาคม 2556 

 

 
เฮงเค็ล ยนืยนัการประเมนิธรุกจิปี พ.ศ. 2556  
 
 

เผยผลประกอบการไตรมาสแรก เตบิโตอยา่งแข็งแกรง่ 
 

 ยอดขายเพิม่ข ึน้ 0.6 เปอรเ์ซ็นต ์เป็นมลูคา่ 4,033 ลา้นยโูร 

(อตัราการเตบิโตแบบปกต ิ+2.5 เปอรเ์ซ็นต)์ 

 ก าไรจากการด าเนนิงานหลงัการปรบัปรงุ +8.9 เปอรเ์ซ็นต ์มลูคา่ 600 ลา้นยโูร 

 ก าไรกอ่นหกัดอกเบีย้และภาษ ี(EBIT) หลงัการปรบัปรงุ เพิม่ข ึน้ +1.2 จดุ           

เป็น 14.9 เปอรเ์ซ็นต ์

 ก าไรสทุธติอ่หุน้บรุมิสทิธิ ์(EPS) หลงัการปรบัปรงุ* +10.3 เปอรเ์ซ็นต ์               

เป็น 0.96 ยโูร 

 ผลประกอบการทีแ่ข็งแกรง่ในตลาดเกดิใหม ่(อตัราการเตบิโตแบบปกต ิ            

+8.2 เปอรเ์ซ็นต)์ 

 

 

ดสูเซลดอรฟ์ – “เฮงเค็ลเตบิโตท ัง้ในดา้นยอดขายและรายไดใ้นไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2556 

ถงึแมจ้ะตอ้งเผชญิกบัความทา้ทาย ท ัง้การถดถอยของตลาดในยโุรปตะวนัตก 

และความตอ้งการในอตุสาหกรรมระดบัโลกทีป่รบัตวัลดลง” มร. คาสเปอร ์ รอรส์เต็ด 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ของเฮงเค็ล กลา่ว 

“ท ัง้กลุม่ผลติภณัฑซ์กัลา้งและผลติภณัฑใ์นครวัเรอืน รวมถงึกลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่ความงาม 

ตา่งท าผลงานไดเ้หนอืกวา่สภาพตลาด 

ขณะทีย่อดขายกลุม่เทคโนโลยกีาวไดร้บัผลกระทบจากความตอ้งการทีล่ดลงของลกูคา้กลุม่อตุ

สาหกรรม อยา่งไรก็ตาม ทกุภาคธุรกจิของเฮงเค็ลมผีลก าไรปรบัตวัเพิม่ข ึน้อยา่งม ัน่คง” 

 

มร. รอรส์เต็ด ยงักลา่วถงึการด าเนนิงานในปีพ.ศ. 2556 นีว้า่ 

“เฮงเค็ลคาดการณ์วา่เศรษฐกจิโลกยงัคงอยูใ่นสภาวะยากล าบาก อยา่งไรก็ด ี

ทางบรษิทัประเมนิวา่ความตอ้งการของภาคอตุสาหกรรมจะเพิม่ข ึน้ในชว่งครึง่หลงัของปีนี ้

เฮงเค็ลจะเดนิหนา้ขบัเคลือ่นกระบวนการด าเนนิงานใหม้คีวามราบรืน่ย ิง่ข ึน้เพือ่เพิม่ความยดืหยุ่

นและประสทิธภิาพ       รองรบักบัความทา้ทายของตลาดตอ่ไป”  
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*เมือ่ปรับมาตรฐานบญัชเีพือ่ตอบแทนพนักงาน (IAS 19) ตามไตรมาสแรกของปีทีแ่ลว้ การเตบิโตอยู่ที ่ 12.9 

เปอรเ์ซ็นต ์ 

ยนืยนัการประเมนิธุรกจิในปี พ.ศ. 2556 

มร. รอรส์เต็ด ยนืยนัการประเมนิธุรกจิในปี พ.ศ. 2556 ทีเ่ฮงเค็ลเคยระบไุวก้อ่นหนา้นี ้

“เฮงเค็ลคาดวา่ ยอดขายจะมอีตัราการเตบิโตแบบปกตติลอดท ัง้ปีนี ้              อยูร่ะหวา่ง 3 

เปอรเ์ซ็นต ์ – 5 เปอรเ์ซ็นต ์ ทางบรษิทัประเมนิดว้ยวา่ก าไรกอ่นหกัดอกเบีย้และภาษ ี (EBIT) 

หลงัการปรบัปรงุจะเพิม่ข ึน้ราว 14.5 เปอรเ์ซ็นต ์  และก าไรสทุธติอ่หุน้บรุมิสทิธิ ์ (EPS) 

หลงัการปรบัปรงุจะเตบิโตขึน้ราว 10 เปอรเ์ซ็นต”์ 

 

 

ผลประกอบการและรายไดใ้นไตรมาสแรก ของปี พ.ศ. 2556 

ยอดขายของเฮงเค็ลในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2556 อยูท่ี ่ 4,033 ลา้นยโูร เพิม่ขึน้ 0.6 เปอรเ์ซน็ต ์

เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้ 

อตัราการเตบิโตยอดขายแบบปกตซิ ึง่ไมร่วมผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศและกา

รเขา้ซือ้กจิการ ถอนการลงทนุ เพิม่ขึน้ 2.5 เปอรเ์ซน็ต ์ 

 

ทัง้กลุม่ผลติภณัฑซ์กัลา้งและผลติภณัฑใ์นครวัเรอืน มกีารเตบิโตอนัแข็งแกรง่อยูท่ี ่ 8.0 เปอรเ์ซน็ต ์

ขณะทีก่ลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่ความงาม มกีารขยายตัวของยอดขายอยา่งยอดเยีย่มอยูท่ี ่ 4.0 เปอรเ์ซน็ต ์

ส าหรับยอดขายกลุม่เทคโนโลยกีาว ปรับตวัลดลง 1.2 เปอรเ์ซน็ต ์ 

 

หลังพจิารณารายไดท้ีเ่กดิขึน้แบบครัง้เดยีว 

คา่ใชจ้า่ยแบบครัง้เดยีวและคา่ใชจ้า่ยในการปรับโครงสรา้งแลว้ 

พบวา่ก าไรจากการด าเนนิงานหลงัการปรบัปรงุเพิม่ขึน้ 8.9 เปอรเ์ซน็ต ์ จาก 551 ลา้นยโูร ไปอยูท่ี ่

600 ลา้นยโูร ผลก าไรทีเ่พิม่ขึน้ในปีนีม้าจากกลุม่ธรุกจิทัง้สามกลุม่ ผลก าไรจากการด าเนนิงาน (EBIT) 

อยูท่ี ่565 ลา้นยโูร เพิม่ขึน้จากปีกอ่นทีไ่ด ้538 ลา้นยโูร   

 

ผลตอบแทนจากยอดขายหลงัปรบัปรงุ (ก าไรหลังหักดอกเบีย้และภาษี) เพิม่ขึน้อยา่งเห็นไดช้ดัที ่

1.2 จดุ จาก 13.7 เปอรเ์ซน็ต ์เป็น 14.9 เปอรเ์ซน็ต ์สว่นผลตอบแทนจากยอดขายอยูท่ี ่14.0 เปอรเ์ซน็ต ์

ซึง่เพิม่ขึน้จาก 13.4% ในไตรมาสแรกของปีกอ่นหนา้ 

 

ผลประกอบการของเฮงเค็ลเพิม่ขึน้ 16 ลา้นยโูร โดยเป็นมลูคา่ -30 ลา้นยโูร 

อนัเนือ่งมาจากสถานะทางการเงนิทีด่ยี ิง่ขึน้ และการปรับปรงุในแงบ่วกของอตัราแลกเปลีย่นตา่งประเทศ 

อตัราภาษอียูท่ีร่ะดับ 24.7 เปอรเ์ซน็ต ์(ใกลเ้คยีงกบัระดับ 24.8 เปอรเ์ซน็ต ์ในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 

2555)    

 

รายไดส้ทุธสิ าหรับไตรมาสแรกเพิม่ขึน้ 8.9 เปอรเ์ซน็ต ์ จาก 370 ลา้นยโูรเป็น 403 ลา้นยโูร 

หลังจากหักดอกเบีย้ทีค่วบคมุไมไ่ด ้ 10 ลา้นยโูร รายไดส้ทุธอิยูท่ี ่ 393 ลา้นยโูร   (เมือ่เทยีบกบั 361 

ลา้นยโูรในปีกอ่นหนา้)  ส าหรับรายไดส้ทุธหิลังการปรับปรงุเมือ่หกัดอกเบีย้ทีค่วบคมุไมไ่ดแ้ลว้ อยูท่ี ่417 

ลา้นยโูร เทยีบกบัตวัเลขของปีกอ่นหนา้ที ่ 369 ลา้นยโูร สว่นก าไรสทุธติอ่หุน้บรุมิสทิธิ ์ (EPS) 

ทีไ่มไ่ดป้รบัปรงุเพิม่ขึน้จาก 0.84 ยโูร เป็น 0.91 ยโูร ขณะทีก่ าไรสทุธติอ่หุน้บรุมิสทิธิ ์

หลังการปรับปรงุเพิม่ขึน้เป็น 0.96 ยโูร จากเดมิ 0.85 ยโูร ในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2555  

ซึง่กอ่นการปรับมาตรฐานบญัชเีพือ่ตอบแทนพนักงาน (IAS19) มลูคา่ตอ่หุน้อยูท่ี ่ 0.87 ยโูร 
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โดยก าไรสทุธติอ่หุน้บรุมิสทิธิ ์(EPS) หลังการปรับปรงุเพิม่ขึน้ 10.3 เปอรเ์ซน็ต ์     

 

 

 

อตัราสว่นเงนิทนุหมนุเวยีนสทุธติอ่ยอดขายปรับตวัเพิม่ขึน้ 

เมือ่เทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้หรอืลดลง 5.8 เปอรเ์ซน็ต ์

สว่นสถานะทางการเงนิของเฮงเค็ล ประจ าวันที ่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2556 เปลีย่นแปลงจากหนีส้นิสทุธ ิ

เป็นการลงทนุเงนิสดสทุธอิยูท่ี ่ 114 ลา้นยโูร ขณะทีว่ันที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 หนีส้นิสทุธอิยูท่ี ่

1,159 ลา้นยโูร 

 

ผลประกอบการของภาคธุรกจิ 

กลุม่ธุรกจิผลติภณัฑซ์กัลา้งและผลติภณัฑใ์นครวัเรอืน เริม่ตน้ปี พ.ศ. 2556 

ดว้ยการเตบิโตของยอดขายและรายไดท้ีแ่ข็งแกรง่ ถอืเป็นการเตบิโตทีท่ าไดด้กีวา่ตลาด 

โดยยอดขายปรับตวัเพิม่ขึน้ 8.0 เปอรเ์ซน็ต ์ เมือ่เทยีบกบัปีทีแ่ลว้ 

ขณะทีย่อดขายทีค่ านวณโดยไมพ่จิารณาผลกระทบอืน่ ๆ เพิม่ขึน้ 6.3 เปอรเ์ซน็ต ์หรอื 1,177 ลา้นยโูร 

 

ทกุภมูภิาคชว่ยขบัเคลือ่นผลประกอบการทีแ่ข็งแกรง่ 

ยอดขายในกลุม่ตลาดเกดิใหมย่งัคงเตบิโตไดด้ดีว้ยตัวเลขการเตบิโตของยอดขายระดับสองหลกั 

กลุม่ประเทศยโุรปตะวันออกขบัเคลือ่นดว้ยผลประกอบการทีด่ใีนรัสเซยีและตรุก ี

ขณะทีแ่อฟรกิาและตะวันออกกลาง ก็มกีารเตบิโตสองหลกัเชน่กนั ยอดขายในตลาดอิม่ตวั 

มกีารเตบิโตอยา่งน่าพอใจ ถงึแมจ้ะมปัีจจัยแงล่บในยโุรปใตแ้ละยโุรปตะวันตก 

แตย่งัคงมยีอดขายอนัมัน่คง โดยเฉพาะเยอรมนแีละฝร่ังเศสทีม่ผีลประกอบการทีด่เียีย่ม 

สว่นยอดขายจากภมูภิาคอเมรกิาเหนอื ก็มคีวามแข็งแกรง่ถงึแมต้ลาดจะปรับตัวลดลงก็ตาม  

 

ก าไรจากการด าเนนิงานทีป่รบัปรงุแลว้เพิม่ขึน้อยา่งมากทีเ่กอืบ 10.0 เปอรเ์ซน็ต ์หรอื 176 ลา้นยโูร 

ขณะทีผ่ลตอบแทนตอ่ยอดขายทีป่รับแลว้ เพิม่ขึน้ 0.5 จดุเป็น 15.0 เปอรเ์ซน็ต ์

เมือ่เทยีบกบัไตรมาสแรกของปีกอ่นหนา้ ขณะทีก่ าไรจากการด าเนนิงานเพิม่ขึน้เป็น 175 ลา้นยโูร 

เทยีบกบั 157 ลา้นยโูรในปีทีแ่ลว้   

 

กลุม่ธุรกจิผลติภณัฑเ์พือ่ความงามเริม่ตน้ปีนีไ้ดอ้ยา่งดเียีย่ม มยีอดขายเพิม่ขึน้ 4.0 เปอรเ์ซน็ต ์

และเตบิโตเหนอืกวา่ตลาดท าใหส้ว่นแบง่การตลาดเพิม่มากขึน้ตามไปดว้ย 

ยอดขายทีค่ านวณโดยไมพ่จิารณาผลกระทบอืน่ ๆ เพิม่ขึน้ 1.4 เปอรเ์ซน็ต ์คดิเป็นมลูคา่ 873 ลา้นยโูร 

 

ทกุภมูภิาคมสีว่นส าคญัในการสรา้งยอดขายทีม่ัน่คง 

ซึง่กลุม่ตลาดเกดิใหมย่งัคงเป็นพลังขบัเคลือ่นหลักในการเตบิโตเหมอืนกบัไตรมาสทีแ่ลว้ 

โดยมอีตัราขยายตวัดว้ยตัวเลขสองหลัก 

ผลประกอบการของกลุม่ธรุกจิผลติภณัฑเ์พือ่ความงามในภมูภิาคเอเชยี (ไมร่วมประเทศญีปุ่่ น) 

มกีารขยายธรุกจิแบบกา้วกระโดดในประเทศจนี ภมูภิาคแอฟรกิาและตะวันออกกลาง 

มกีารรายงานผลการเตบิโตแบบเลขสองหลักเชน่กนั สว่นยอดขายในตลาดอิม่ตัวเพิม่ขึน้เล็กนอ้ย 

ผลประกอบการในยโุรปตะวนัตกยงัคงเป็นทีน่่าพอใจ โดยมกีารเตบิโตอนัแข็งแกรง่ในเยอรมน ี

สว่นอตัราการขยายตวัในภมูภิาคอเมรกิาเหนอืก็มัน่คงเชน่กนั 
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ก าไรจากการด าเนนิงานทีป่รบัปรงุแลว้ปรับตวัในแดนบวกถงึ 5.2 เปอรเ์ซน็ต ์ เทยีบกบัปีกอ่นหนา้ 

คดิเป็นมลูคา่ 130 ลา้นยโูร สง่ผลใหผ้ลตอบแทนตอ่ยอดขายทีป่รับแลว้เพิม่ขึน้ 0.5 จดุ เป็น 14.9 

เปอรเ์ซน็ต ์มรีายงานวา่ก าไรจากการด าเนนิงานคดิเป็นเงนิรวม 124 ลา้นยโูรหรอืเพิม่ขึน้ 3.0 เปอรเ์ซน็ต ์

 

กลุม่ธุรกจิเทคโนโลยกีาวในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2556 

ไดรั้บผลกระทบจากผลประกอบการทีล่ดลงของอตุสาหกรรมหลักบางประเภท โดยเฉพาะในตลาดอิม่ตัว 

ยอดขายอยูท่ี ่1,944 ลา้นยโูร เทยีบกบัปีกอ่นหนา้ซึง่มมีลูคา่ 2,001 ลา้นยโูร ยอดขายปรับตวัลดลง 1.2 

เปอรเ์ซน็ต ์เมือ่เทยีบกบัไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2555 โดยมกีารพัฒนาทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะภมูภิาค  

 

กลุม่ตลาดเกดิใหมม่ยีอดขายทีเ่ตบิโตอยา่งมัน่คง 

การขยายตวัในภมูภิาคลาตนิอเมรกิาเป็นไปอยา่งแข็งแกรง่ 

ขณะทีย่โุรปตะวันออกมยีอดขายทีเ่พิม่ขึน้อยา่งมากเชน่กนั 

ถงึแมว้า่การเตบิโตของภาคการกอ่สรา้งจะชะลอตัวเนือ่งจากสภาพอากาศทีเ่ลวรา้ย ส าหรับในเอเชยี 

(ไมร่วมประเทศญีปุ่่ น) เตบิโตในแดนบวก โดยเฉพาะในอนิเดยี 

ในสว่นของยอดขายในตลาดอิม่ตัวปรับลดลงเมือ่เทยีบกบัไตรมาสแรกของปีทีแ่ลว้ 

เนือ่งจากสภาพเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั โดยยโุรปตะวันตกมยีอดขายทีล่ดลงอยา่งเห็นไดช้ดั 

สว่นอเมรกิาเหนอืและตลาดอิม่ตวัในเอเชยี 

ก็ไมส่ามารถสรา้งยอดขายใหท้ดัเทยีมกบัไตรมาสแรกของปีพ.ศ. 2555 ได ้

 

ก าไรจากการด าเนนิงานหลงัการปรบัปรงุเพิม่สงูเป็นตัวเลขสองหลักที ่10.8 เปอรเ์ซน็ต ์มมีลูคา่ 320 

ลา้นยโูร สว่นผลตอบแทนของยอดขายหลังการปรับปรงุเพิม่ขึน้ 2.1 จดุ คดิเป็นสถติใิหมท่ี ่ 16.5 

เปอรเ์ซน็ต ์ เมือ่เทยีบกบัไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2555 มกีารรายงานก าไรจากการด าเนนิงานทีเ่พิม่ขึน้ 

10.6 เปอรเ์ซน็ต ์คดิเป็นมลูคา่ 314 ลา้นยโูร 

 

ผลประกอบการระดบัภมูภิาค 
จากสภาพการแขง่ขนัในตลาดทีรุ่นแรง ยอดขายของกลุม่ประเทศยโุรปตะวนัตกลดลง 1.1 เปอรเ์ซน็ต ์

มลูคา่ 1,421 ลา้นยโูร ยอดขายภายในปรับตวัลดลงที ่ 1.0 เปอรเ์ซน็ต ์

อนัเกดิจากบรรยากาศทีถ่ดถอยและการชะลอตวัของภาคอตุสาหกรรมหลกับางประเภท 

ยอดขายในยโุรปตะวนัออกกลับเพิม่สงูขึน้ 6.3 เปอรเ์ซน็ต ์ เป็น 718 ลา้นยโูร 

ยอดขายภายในปรับตัวเพิม่ขึน้ 7.3 เปอรเ์ซน็ต ์

เนือ่งมาจากการเตบิโตของธรุกจิในประเทศตรุกแีละรัสเซยีเป็นหลัก 

ส าหรับในภมูภิาคแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง ยอดขายเพิม่ขึน้ 11.6 เปอรเ์ซน็ต ์ เป็น 289 ลา้นยโูร 

ถงึแมจ้ะไดรั้บผลกระทบจากความไมส่งบทางการเมอืงในบางประเทศ แตย่อดขายภายในกเ็พิม่ขึน้ 18.2 

เปอรเ์ซน็ต ์ ดว้ยความแข็งแกรง่ของกลุม่ธรุกจิผลติภณัฑซ์กัลา้งและผลติภณัฑใ์นครัวเรอืน 

รวมถงึกลุม่ธรุกจิผลติภณัฑเ์พือ่ความงาม  

  

ขณะทีใ่นตลาดอเมรกิาเหนอืทีม่กีารแขง่ขนักนัสงู ยอดขายปรับลดลง 2.3 เปอรเ์ซน็ต ์ ไปอยูท่ี ่ 729 

ลา้นยโูร การเตบิโตของยอดขายภายในต ่ากวา่ไตรมาสแรกของปีกอ่นหนา้ 0.4 เปอรเ์ซน็ต ์

สาเหตหุลักมาจากการถดถอยของภาคอตุสาหกรรมหลกับางประเภท ยอดขายในลาตนิอเมรกิาลดลง 

2.4 เปอรเ์ซน็ต ์ เป็น 257 ลา้นยโูร ยอดขายภายในเตบิโต 4.5 เปอรเ์ซน็ต ์

การด าเนนิธรุกจิในเม็กซโิกและบราซลิชว่ยสรา้งการเตบิโตอยา่งมัน่คง ส าหรับในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก 

ยอดขายลดลง 1.5 เปอรเ์ซน็ต ์  อยูท่ี ่ 580 ลา้นยโูร อยา่งไรกต็าม ยอดขายภายในเพิม่ขึน้ 1.3 
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เปอรเ์ซน็ต ์ ถงึแมว้า่ยอดขายในตลาดเศรษฐกจิใหมอ่ยา่งจนีจะเพิม่ขึน้อยา่งแข็งแกร่ง 

แตก่็ชดเชยกบัยอดขายทีล่ดลงในประเทศญีปุ่่ น 

 

การเตบิโตในภาพรวมนัน้ไดแ้รงสง่หลักมาจากกลุม่ตลาดเกดิใหมแ่ถบยโุรปตะวันออก 

แอฟรกิาและตะวันออกกลาง ลาตนิอเมรกิา และเอเชยี (ไมร่วมประเทศญีปุ่่ น) กระตุน้ใหย้อดขายโตขึน้ 

5.4 เปอรเ์ซน็ต ์คดิเป็นมลูคา่ 1,728 ลา้นยโูร พรอ้มการเตบิโตทีม่าจากยอดขายภายในที ่8.2 เปอรเ์ซน็ต ์

โดยสง่ผลมาจากทกุกลุม่ธรุกจิ            ขณะทีส่ดัสว่นยอดขายทีม่าจากกลุม่ตลาดเกดิใหมเ่พิม่ขึน้จาก 

41 เปอรเ์ซน็ต ์ในไตรมาสแรกของปีทีแ่ลว้เป็น 43 เปอรเ์ซน็ต ์ในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2556  

 

การประเมนิภาพรวมธุรกจิของ กลุม่ธุรกจิเฮงเค็ล ในปี พ.ศ. 2556  

เฮงเค็ล คาดการณ์วา่ยอดขายภายในจะเตบิโตเพิม่ขึน้ระหวา่ง 3 เปอรเ์ซน็ต ์– 5 เปอรเ์ซน็ต ์ ในปี พ.ศ. 

2556 นี ้ บรษัิทฯเชือ่มัน่วา่แตล่ะกลุม่ธรุกจิจะเตบิโตอยูใ่นระดับดังกลา่ว 

เฮงเค็ลยนืยนัการประเมนิผลตอบแทนจากยอดขายหลงัปรับปรงุ (ก าไรหลงัหักดอกเบีย้และภาษี) 

จะอยูท่ี ่ 14.5 เปอรเ์ซน็ต ์       (ปี พ.ศ. 2555 อยูท่ี ่ 14.1 เปอรเ์ซน็ต)์ 

พรอ้มคาดวา่ทกุกลุม่ธรุกจิจะขบัเคลือ่นใหม้อีตัราเตบิโตเหนอืกวา่ปีทีแ่ลว้ เฮงเค็ลยงัประเมนิดว้ยวา่ 

ก าไรสทุธติอ่หุน้บรุมิสทิธิ ์ (EPS) หลังการปรับปรงุจะเพิม่ขึน้ 10 เปอรเ์ซน็ต ์ (ปี พ.ศ. 2555 อยูท่ี ่3.70 

ยโูร) การประเมนิดังกลา่วอยูบ่นพืน้ฐานของราคาจ าหน่ายทีเ่พิม่ขึน้ของเฮงเค็ล 

และการปรับโครงสรา้งเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะตลาดทีเ่ปลีย่นแปลงไป  ขณะเดยีวกนั เฮงเค็ล 

มุง่ด าเนนิธรุกจิและรักษาวนัิยตน้ทนุอยา่งเคร่งครัดเพือ่ชดเชยตน้ทนุวตัถดุบิทีป่รับตัวเพิม่ขึน้ซ ึง่สง่ผลกระ

ทบตอ่รายไดข้องบรษัิทฯ    

 

 

เอกสารนี้มขีอ้ความคาดการณ์อนาคตซึง่ยดึตามการประมาณการและขอ้สนันษิฐานในปัจจุบัน จากฝ่ายบรหิาร 
ประจ าองคก์รของ บรษัิท เฮงเค็ล เอจ ี แอนด ์ โค เคจเีอเอ ขอ้ความคาดการณ์ 

อนาคตเหลา่นี้มลีักษณะพเิศษเนื่องจากการใชค้ าตา่งๆ เชน่ คาดวา่ มเีป้าหมายทีจ่ะ วางแผน ท านาย สนันษิฐาน 

เชือ่วา่ ประมาณการ คาดการณ์ พยากรณ์ และค าในลักษณะคลา้ยคลงึกัน 

โดยไมม่เีจตนาใชค้ ากลา่วเหลา่นีเ้พือ่สรา้งความเขา้ใจวา่มกีารรับประกนัวา่ความคาดหวงัดงักลา่วจะเป็นจรงิ 
ผลการด าเนนิงานและผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จรงิในอนาคตของ บรษัิท เฮงเค็ล เอจ ี แอนด ์ โค เคจเีอเอ 
เกดิจากความเสีย่งและความไมแ่น่นอนหลายปัจจัย 

และอาจแตกตา่งจากขอ้ความคาดการณ์อนาคตขา้งตน้ไดปั้จจัยตา่งๆเหลา่นี้      

หลายปัจจัยอยูน่อกเหนอืการควบคมุของเฮงเค็ลและไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างถกูตอ้งลว่งหนา้ เชน่ 
สภาวะเศรษฐกจิในอนาคต การกระท าของคูแ่ขง่ และปัจจัยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกับสภาพตลาด 

ทัง้นีบ้รษัิทไม่ไดว้างแผนหรอืรับทีจ่ะปรับปรุงขอ้ความคาดการณ์อนาคตใหเ้ป็นขอ้มลูลา่สดุ 

 
 

ขอ้มลูตดิตอ่ 

 

ลารส์ วทิเท็ค     วัฟฟ์ คลัปเปลโฮลซ ์
โทร:  +49 211 797 – 2606  โทร:  +49 211 797 - 1875 
โทรสาร: +49 211 798 – 4040  โทรสาร: +49 211 798 – 4040 
อเีมล: lars.witteck@henkel.com  อเีมล: wulf.klueppelholz@henkel.com 

 

 
บรษัิทเฮงเค็ล เอจ ีแอนด ์โค เคจเีอเอ 
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คณุสามารถดรูายงานผลประกอบการส าหรับไตรมาสทีห่นึง่ ประจ าปี พ.ศ. 2556 และขอ้มลูอืน่ๆ 
พรอ้มเอกสารส าหรับดาวนโ์หลดและลงิก ์ ทีเ่ชือ่มตอ่ไปยงัการถา่ยทอดการประชมุแถลงการณ์                        
จากแฟ้มขา่วประชาสมัพันธข์องเฮงเค็ล ทางอนิเทอรเ์น็ตไดท้ี ่ http://www.henkel.com/press/2013-
05-08-publication-report-q1-2013-40697.htm  
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