มกราคม - มีนาคม
ให้ ความสําคัญเรื4 องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

เฮงเค็ล รายงานยอดขายไตรมาส 1 แข็งแกร่ ง แม้ ตลาดอยู่ในสภาวะที?ท้าทายอย่ างมาก
ยอดขายของทัง* กลุ่มได้ รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของ COVID-19: ยอดขายลดลงประมาณ
0.8% และยอดขายปกติลดลง 0.9%

§

ยอดขายผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีกาวลดลงเล็กน้ อย 4.3% จากสภาวะอุตสาหกรรมททีXหดตัวอย่ างรวดเร็ว
และยอดขายปกติ ลดลง 4.1%
§
ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ บวิ ตีแ* คร์ ลดลง 2.6% จากผลกระทบจากการปิ ดธุรกิจร้ านทําผม ยอดขายปกติ
ลดลง 3.9%
§
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ซักล้ างและผลิตภัณฑ์ ในครั วเรื อนมียอดขายทีXเพิXมขึน* อย่ างแข็งแกร่ ง
5.3% และยอดขายปกติเพิXมขึน* 5.5%
§

§

พัฒนาการยอดขายระดับภูมภิ าคทีXแตกต่ างกัน: ตลาดเกิดใหม่ เติบโต 2.2% ตลาดทีXอX มิ ตัวแล้ วลดลง

2.8%
ดุซเซลดอร์ ฟ, 11 พฤษภาคม 2563 - ผลการดําเนินงานของ เฮงเค็ล ในช่ วงไตรมาสแรก ปี 2563
ได้ รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยยอดขายของทัง* กลุ่มลดลง -0.8 เปอร์ เซ็นต์ คิดเป็ น 4.9 พันล้ านยูโร
แม้ จะมีผลกระทบของการระบาดใหญ่ของ COVID-19
แต่ยอดขายนัน̀อยูร่ ะดับตํ4ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ที4แล้ วเพียงเล็กน้ อยซึง4 ลดลง-b.c เปอร์ เซ็นต์
“ขณะนีเ̀รากําลังเผชิญกับสถานการณ์ที4ท้าทายมาก การแพร่ระบาดของ COVID-19
ได้ สง่ ผลกระทบต่อทุกพืน̀ที4ของชีวิตและยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสแรกนี `
เรายังประสบความสําเร็ จทางด้ านยอดขายโดยรวมที4ยงั แข็งแกร่ง ในภาวะวิกฤติครัง̀นี `
สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้ าและคูค่ ้ าทางธุรกิจ เป็ นสิง4 ที4เราให้ ความสําคัญสูงสุด
เราให้ คําแนะนําและออกมาตรการป้องกันต่างๆ อย่างรัดกุมมาตัง̀แต่ระยะเริ4 มแรก ในขณะเดียวกัน
เราได้ ดําเนินการทุกอย่างเท่าที4จะเป็ นไปได้
เพื4อให้ เราดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจต่อไปได้ ในสถานการณ์ที4ยากลําบากและเพื4อให้ บริ การลูกค้ าของเราต่อไป
เราได้ เปิ ดตัวโครงการสร้ างความเป็ นนํา̀หนึง4 ใจเดียวกันทัว4 โลก ด้ วยการบริ จาคผลิตภัณฑ์และให้ การสนับสนุนทางการเงิน
และในไตรมาสแรกนี ` เราได้ เริ4 มต้ นการดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ ใหม่ของเราได้ ในที4สดุ ” คาร์ สเทน โนเบล
ประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หารบริ ษัท เฮงเค็ลกล่าว
เฮงเค็ลรายงานผลการดําเนินงานด้ วยยอดขายที4แข็งแกร่งในสภาพแวดล้ อมของตลาดที4ท้าทายในช่วงไตรมาสแรก
ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีกาวได้ รับผลกระทบส่วนใหญ่จากความต้ องการที4ลดลงอย่างมากจากอุตสาหกรรมยานยนต์
ยอดขายของผลิตภัณฑ์ บวิ ตีแ* คร์ ก็ลดลงจากปี ที4ผา่ นมา
ธุรกิจร้ านทําผมประสบปั ญหาอย่างมากจากการถูกสัง4 ให้ ปิดร้ านในหลายประเทศ ในทางตรงกันข้ าม
การเติบโตแบบปกติในธุรกิจสินค้ าอุปโภคบริ โภคที4แบรนด์ตา่ งๆ มียอดขายทรงตัว เมื4อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
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ความต้ องการผงซักฟอกและนํา̀ยาทําความสะอาดในบ้ านที4เพิ4มขึน̀อย่างมากทําให้ ผลิตภัณฑ์ ซักล้ างและผลิตภัณฑ์ ในค
รั วเรื อนมียอดขายเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
“เมื4อวิกฤติวิวฒ
ั นาการเปลีย4 นแปลงไปเราจะยังคงปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลีย4 นแปลงในตลาดของเราอย่างรวดเร็ วแ
ละยืดหยุน่ ผมเชื4อมัน4 ว่าด้ วยทีมงานระดับโลกที4ทมุ่ เทของเรา
ภายใต้ กรอบกลยุทธ์ใหม่ที4มงุ่ เน้ นไปที4การเติบโตอย่างมีเป้าหมาย ประกอบกับงบดุลที4แข็งแกร่งของบริ ษัท
จะทําให้ เราอยูใ่ นตําแหน่งที4ดีพอที4จะรับมือกับสถานการณ์อนั ยากลําบากนีแ̀ละเราจะแข็งแกร่งยิ4งขึน̀จากวิกฤติที4เกิดขึน̀"
นายคาร์ สเทน โนเบลกล่าว

ยอดขายรวมของทัง* กลุ่ม
ยอดขายของกลุม่ ลดลงเล็กน้ อย -0.8 เปอร์ เซ็นต์ ในไตรมาสแรกของปี 2563 จาก 4,969 ล้ านยูโรในไตรมาสแรกของปี
2562 เหลือ 4,927 ล้ านยูโร โดยทัว4 ไป (เช่นการปรับอัตราแลกเปลีย4 นเงินตราต่างประเทศ
และการเข้ าซือ̀กิจการ/การถอนการลงทุน) ยอดขายลดลง -0.9 เปอร์ เซ็นต์ ในระดับกลุม่
การลดลงเป็ นไปตามปั จจัยด้ านราคา การพัฒนาด้ านราคาและปริ มาณก็แตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยธุรกิจ
การซือ̀กิจการและการถอนการลงทุนทําให้ ยอดขายเพิ4มขึน̀ 0.4 เปอร์ เซ็นต์ ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย4 น
ทําให้ ยอดขายลดลง -0.4 เปอร์ เซ็นต์
ผลการดําเนินรวมทัง* กลุ่ม1
ล้ านยูโร

ยอดขาย
การเปลีย- นแปลงจากปี ที-ผา่ นมา
อัตราแลกเปลีย- น
ปรับตามอัตราแลกเปลีย- นเงินตราต่างประเทศ
การเข้ าซื ?อกิจการ/การถอนเงินลงทุน
การเติบโตตามปกติ
ของราคา
ของปริ มาณ
1

Q1/2020
4,927
-0.8%
-0.4%
-0.5%
0.4%
-0.9%
-1.0%
0.1%

Calculated on the basis of units of 1,000 euros. Each figure commercially rounded. Addition may result in deviations from the totals indicated.

ตลาดเกิดใหม่ ที4มีอตั ราการเติบโตของยอดขาย 2.2 เปอร์ เซ็นต์ ยอดขายของเราในตลาดอิXมตัวลดลง -2.8 เปอร์ เซ็นต์
เมื4อเทียบปี ตอ่ ปี ยอดขายปกติในภูมิภาคยุโรปตะวันตกลดลง -4.6 เปอร์ เซนต์
ในทางตรงกันข้ ามเราสามารถเพิ4มยอดขายในภูมิภาคยุโรปตะวันออกได้ ถงึ 10.8 เปอร์ เซนต์ ส่วนในภูมิภาคแอฟริ กา /
ตะวันออกกลาง เรามีการเติบโตของยอดขายปกติที4 6.8 เปอร์ เซ็นต์ ในไตรมาสแรกของปี 2563
ยอดขายปกติลดลง ในภูมิภาคอเมริ กาเหนือลดลง -1.4 เปอร์ เซ็นต์และในภูมิภาคละตินอเมริ กาลดลง -2.0 เปอร์ เซ็นต์
ยอดขายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็ตํ4ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนที4 -5.7 เปอร์ เซ็นต์
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Sales performance by region1
Western Eastern
Europe Europe
in million euros
Sales2 Q1/2020
Sales2 Q1/2019
Change from
Q1/2019
Organic
Proportion of
Group
sales 2020
Proportion of
Group
sales 2019

Africa/
North
Latin
Middle America America
East
349
1,302
292
335
1,266
320

1,500
1,569

758
693

-4.4%
-4.6%

9.3%
10.8%

4.4%
6.8%

2.8%
-1.4%

30%

15%

7%

32%

14%

7%

Asia- Corporate
Pacific

Henkel
Group

697
754

29
32

4,927
4,969

-8.5%
-2.0%

-7.6%
-5.7%

-

-0.8%
-0.9%

26%

6%

14%

1%

100%

25%

6%

15%

1%

100%

1

Calculated on the basis of units of 1,000 euros. Each figure commercially rounded. Addition may result in deviations from the totals indicated.

2

By location of company.

ยอดขายของเทคโนโลยีกาว
ในไตรมาสแรก ปี 2563 ยอดขายในกลุม่ ธุรกิจเทคโนโลยีกาว ลดลง -4.3 เปอร์ เซนต์ จาก 2,309 ล้ านยูโร
ในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เป็ น 2,209 ล้ านยูโร (เช่น การปรับอัตราแลกเปลีย4 นเงินตราต่างประเทศ
และการเข้ าซือ̀กิจการ/การถอนการลงทุน) ทําให้ ยอดขายลดลง 4.1เปอร์ เซ็นต์จากปริ มาณ
ผลการดําเนินงานในไตรมาสแรก
มีสาเหตุมาจากการลดลงอย่างมีนยั สําคัญของภาคอุตสาหกรรมเนื4องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย4 น ทําให้ ยอดขายลดลง 0.3 เปอร์ เซ็นต์ ส่วนการเข้ าซือ̀กิจการ/การถอนการลงทุน
ไม่สง่ ผลกระทบต่อยอดขายแต่อย่างใด
Sales performance Adhesive Technologies1
ล้ านยูโร
ยอดขาย
สัดส่วนต่อยอดขายรวมทังกลุ
9 ม่
การเปลี-ยนแปลงจากปี ที-ผ่านมา
อัตราแลกเปลีย? น
ปรั บตามอัตราแลกเปลี-ยน
การเข้ าซื 9อกิจการ/การถอนเงินลงทุน
การเติบโตตามปกติ
ของราคา
ของปริ มาณ
1

Q1/2020
2,209
45%
-4.3%
-0.3%
-4.1%
0.0%
-4.1%
0.0%
-4.1%

Calculated on the basis of units of 1,000 euros. Each figure commercially rounded. Addition may result in deviations from the totals indicated.
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การเติบโตของยอดขายปกติในธุรกิจแต่ละประเภท ได้ รับผลกระทบจากโควิด-19 ในระดับที4แตกต่างกันไป
ยอดขายในธุรกิจยานยนต์ และโลหะลดลงตํ4ากว่าปี ที4ผา่ นมาอย่างมีนยั สําคัญส่วนใหญ่เนื4องมาจากการระงับการผลิตในอุ
ตสาหกรรมยานยนต์
ธุรกิจด้ านเครืX องใช้ ไฟฟ้ าและสินค้ าอุตสาหกรรมก็มียอดขายลดลงเป็ นอย่างมากเช่นกันอันเป็ นผลมาจากการปิ ดตัวใน
ภาคอุตสาหกรรมการบินและภาคอุตสาหกรรมทัว4 ไป การลดลงโดยรวมในภาคธุรกิจด้ านงานช่าง
การก่อสร้ างและช่างมืออาชีพได้ รับผลกระทบบ้ างจากภาคการก่อสร้ าง
ส่วนธุรกิจด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์ และสินค้ าอุปโภคบริโภคมียอดขายคงที4
ธุรกิจในตลาดเกิดใหม่ ที4แสดงให้ เห็นถึงการลดลงของยอดขายโดยรวม ยอดขายในภูมิภาคลาตินอเมริ กา แอฟริ กา /
ตะวันออกกลางและตลาดเกิดใหม่ของเอเชีย (ไม่รวมญี4ปนุ่ ) ลดลงเมื4อเทียบกับปี ที4ผา่ นมา การแพร่ระบาดของโควิด-19
มีผลกระทบต่อธุรกิจของเราโดยเฉพาะในประเทศจีนและอินเดีย
ในทางตรงกันข้ ามยอดขายในภูมิภาคยุโรปตะวันออกกลับเพิ4มขึน̀อย่างมาก
ตลาดสําคัญที4ทําให้ เกิดการเติบโตในภูมิภาคนีค̀ือธุรกิจด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์และสินค้ าอุปโภคบริ โภค
รวมทัง̀ธุรกิจเกี4ยวกับช่างฝี มือ ธุรกิจก่อสร้ างและช่างมืออาชีพในรัสเซีย
ตลาดทีXอX มิ ตัวก็เช่นเดียวกัน มียอดขายติดลบ
ขณะที4การเติบโตในเชิงบวกกลับเกิดขึน̀ในตลาดที4อิ4มตัวของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ยอดขายในภูมิภาคอเมริ กาเหนือและยุโรปตะวันตกอยูร่ ะดับตํ4ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
สาเหตุหลักเนื4องมาจากการลดลงของการพัฒนาในตลาดธุรกิจยานยนต์และโลหะและธุรกิจเครื4 องใช้ ไฟฟ้าและสินค้ าอุตสา
หกรรม สําหรับอเมริ กาเหนือ
ยอดขายที4ลดลงนัน̀ได้ รับการชดเชยจากการเติบโตที4แข็งแกร่งในธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์และสินค้ าอุปโภคบริ โภคและการเติบโตที4
แข็งแกร่งในธุรกิจเกี4ยวกับช่างฝี มือ การก่อสร้ างและช่างมืออาชีพ

ยอดขายของบิวตีแ* คร์
หน่วยธุรกิจบิวตีแ̀คร์ ประสบความสําเร็ จด้ วยยอดขาย 935 ล้ านยูโรในไตรมาสแรกของปี 2563 ลดลงเล็กน้ อย -2.6
เปอร์ เซ็นต์ เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน (ไตรมาสแรกของปี 2562: 960 ล้ านยูโร) โดยทัว4 ไป (เช่น
การปรับอัตราแลกเปลีย4 นเงินตราต่างประเทศ และการเข้ าซือ̀กิจการ/การถอนการลงทุน)) ยอดขายลดลง -3.9 เปอร์ เซ็นต์
ซึง4 การลดลงนีส่̀วนใหญ่เป็ นเรื4 องปริ มาณ ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย4 นทําให้ ยอดขายลดลง -0.9 เปอร์ เซ็นต์
การเข้ าซือ̀กิจการ/การถอนการลงทุนมีสว่ นร้ อยละ 2.3 ของการพัฒนายอดขาย
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Sales performance Beauty Care1
ล้ านยูโร
ยอดขาย
สัดส่วนต่อยอดขายรวมทังกลุ
9 ม่
เปลีย? นแปลงจากปี ที?ผา่ นมา
อัตราแลกเปลีย? น
ปรับตามอัตราแลกเปลีย? น
การเข้ าซื 9อกิจการ/การถอนเงินลงทุน
การเติบโตตามปกติ
ของราคา
ของปริ มาณ
1

2

Q1/2020
935
19%
-2.6%
-0.9%
-1.7%
2.3%
-3.9%
-1.0%
-2.9%

Calculated on the basis of units of 1,000 euros. Each figure commercially rounded. Addition may result in deviations from the totals indicated.

ยอดขายของหน่วยธุรกิจสินค้ าอุปโภคบริโภคอยูใ่ นระดับเดิมคงที4เทียบกับปี ตอ่ ปี
ด้ วยผลการดําเนินงานที4ดีในหมวดผลิตภัณฑ์บอดีแ̀คร์ โดยเฉพาะอย่างยิ4งแบรนด์ไดอัล (Dial)
ในหมวดผลิตภัณฑ์ดแู ลเส้ นผมนัน̀ ยอดขายโดยรวมลดลงเล็กน้ อย
เราประสบความสําเร็ จในอัตราการเติบโตที4ดีในธุรกิจผลิตภัณฑ์ทําสีผม ในทางกลับกัน
ผลิตภัณฑ์ดแู ลเส้ นผมและจัดแต่งทรงผมมียอดขายลดลงเมื4อเทียบปี ตอ่ ปี
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อธุรกิจร้ านทําผมของเรานัน̀ส่งผลติดลบอย่างมาก
ในช่วงไตรมาสแรกของปี ร้านทําผมต้ องปิ ดการดําเนินงานจากมาตรการของรัฐบาลในหลายประเทศ
ส่งผลให้ ยอดขายลดลงไปเป็ นตัวเลขสองหลักเปอร์ เซ็นต์
การชะลอตัวที4เกิดขึน̀จากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลในแต่ละภูมิภาค ยอดขายในตลาดเกิดใหม่นน̀ั ติดลบเล็กน้ อย
ภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวมญี4ปนุ่ ) ละตินอเมริ กาและแอฟริ กา / ตะวันออกกลาง ทัง̀หมดมียอดขายลดลงเทียบปี ตอ่ ปี
ในทางตรงกันข้ าม
ภูมิภาคยุโรปตะวันออกมีการเติบโตของยอดขายจากการดําเนินงานที4แข็งแกร่งในหมวดธุรกิจสินค้ าอุปโภคบริ โภคทัง̀หลาย
ยอดขายโดยรวมในตลาดที4อิ4มตัวลดลง ภูมิภาคยุโรปตะวันตกและอเมริ กาเหนือมียอดขายลดลง
ธุรกิจสินค้ าอุปโภคบริ โภคในอเมริ กาเหนือมีการเติบโตที4แข็งแกร่งมากในหมวดผลิตภัณฑ์บอดีแ̀คร์
อย่างไรก็ตามไม่สามารถชดเชยยอดขายที4ลดลงไปจากผลกระทบจากธุรกิจร้ านทําผมที4เกิดขึน̀ในตลาดภูมิภาคนี `
ยอดขายในตลาดที4อิ4มตัวของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตํ4ากว่าปี ที4แล้ วเล็กน้ อย

ยอดขายของผลิตภัณฑ์ ซักล้ างและผลิตภัณฑ์ ในครั วเรื อน
ยอดขายในกลุม่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้ างและผลิตภัณฑ์ ในครั วเรื อนเพิ4มขึน̀เล็กน้ อยประมาณ 5.3
เปอร์ เซ็นต์ในช่วงไตรมาสแรกปี 2563 จาก 1,667 ล้ านยูโรในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนเป็ น1,755 ล้ านยูโรในปี นี `
โดยยอดการเติบโตที4แข็งแกร่งมาจากการเติบโตของยอดขายตามธรรมชาติ 5.5
เปอร์ เซ็นต์และมาจากการเพิ4มขึน̀ของปริ มาณความต้ องการ ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย4 นทําให้ ยอดขายลดลง -0.2
เปอร์ เซ็นต์ การเข้ าซือ̀กิจการ/การถอนเงินลงทุนส่งผลกระทบต่อยอดขายโดยรวม
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Sales performance Laundry & Home Care1
ล้ านบาท

ยอดขาย
สัดส่วนต่อยอดขายรวมทังกลุ
9 ม่
เปลีย? นแปลงจากปี ที?ผา่ นมา
อัตราแลกเปลีย? น
ปรับตามอัตราแลกเปลีย? น
การเข้ าซื 9อกิจการ/การถอนเงินลงทุน
การเติบโตตามปกติ
ของราคา
ของปริ มาณ
1

Q1/2020
1,755
36%
5.3%
-0.2%
5.5%
0.0%
5.5%
-2.3%
7.8%

Calculated on the basis of units of 1,000 euros. Each figure commercially rounded. Addition may result in deviations from the totals indicated.

การเจริ ญเติบโตของยอดขายสําหรับผลิตภัณฑ์ซกั ผ้ าก็มีความแข็งแกร่ง ส่วนใหญ่เกิดจากแบรนด์หลักของเราคือแบรนด์
Persil ซึง4 ประสบความสําเร็ จเพิ4มขึน̀เป็ นตัวเลขสองหลัก เนื4องมาจากนวัตกรรมเหนือสิง4 อื4นใด
แบรนด์ที4ใหญ่ที4สดุ ในภูมิภาคอเมริ กาเหนือนีย̀ังมีผลการดําเนินงานที4โดดเด่นมาก
การเจริ ญเติบโตแบบธรรมชาติในกลุม่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ในครัวเรื อนก็เติบโตแบบเลขสองหลักเช่นเดียวกัน
สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของแบรนด์ในตระกูล Pril Bref และ Somat
ด้ วยยอดขายที4เพิ4มขึน̀แบบตัวเลขสองหลัก
นับว่าตลาดเกิดใหม่ เป็ นตัวขับเคลือ4 นหลักของการเติบโตของยอดขายที4แข็งแกร่งของกลุม่ ธุรกิจนี `
เฮงเค็ลประสบความสําเร็ จด้ วยยอดขายที4เพิ4มขึน̀แบบเลขสองหลักในตลาดแอฟริ กา / ตะวันออกกลาง เอเชีย
(ไม่รวมญี4ปนุ่ ) และภูมิภาคยุโรปตะวันออก การเติบโตของยอดขายในละตินอเมริ กานัน̀ก็แข็งแกร่งมาก
ยอดขายจากผลการดําเนินงานในตลาดทีXอX มิ ตัวเป็ นบวก ในขณะที4ยอดขายติดลบเล็กน้ อยในภูมิภาคยุโรปตะวันตก
แต่ภมู ิภาคอเมริ กาเหนือมียอดขายเพิ4มขึน̀เป็ นบวก
ยอดขายที4แข็งแกร่งโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริ กาซึง4 เป็ นตลาดสําคัญของเฮงเค็ล
การเติบโตในตลาดที4อิ4มตัวของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็ นการเติบโตแบบเลขสองหลักเช่นเดียวกัน
สินทรั พย์ สุทธิและฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท
ไม่มีการเปลีย4 นแปลงอย่างมีนยั สําคัญต่อสินทรัพย์สทุ ธิและฐานะการเงินของกลุม่ บริ ษัทในระหว่างการดําเนินการตรวจทา
นเปรี ยบเทียบกับเมื4อวันที4 31 ธันวาคม 2562

ภาพรวม
วันที4 7 เมษายน 2563 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทเฮงเค็ล เอจีแอนด์โค เคจีเอเอ Henkel AG & Co. KGaA
ตัดสินใจว่าการคาดการณ์สําหรับปี งบประมาณ 2563 ที4ตีพิมพ์ในรายงานประจําปี 2562 ไม่สามารถใช้ เป็ นมาตรฐาน
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เนื4องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที4สง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
การประเมินผลงานและการคาดการณ์ผลการดําเนินงานทางธุรกิจให้ มีความน่าเชื4อถือบนพืน̀ฐานความเป็ นจริ งเป็ นไปได้ ย
ากในขณะนี `
ทันทีที4เป็ นไปได้ เราจะทําการประเมินผลการดําเนินธุรกิจในอนาคตได้ อย่างน่าเชื4อถือมากเพียงพอสําหรับปี 2563 นี `
ถึงเวลานัน̀ เฮงเค็ลจึงจะเผยแพร่การคาดการณ์ที4สอดคล้ องกับความเป็ นไปได้
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