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มกราคม - มีนาคม 

ให้ความสาํคญัเรื4องสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังานในชว่งการแพร่ระบาดของ COVID-19  

เฮงเคล็ รายงานยอดขายไตรมาส 1 แขง็แกร่ง แม้ตลาดอยู่ในสภาวะที?ท้าทายอย่างมาก 

§ ยอดขายของทั *งกลุ่มได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19: ยอดขายลดลงประมาณ 
0.8% และยอดขายปกตลิดลง 0.9%  
§ ยอดขายผลติภณัฑ์เทคโนโลยีกาวลดลงเลก็น้อย 4.3% จากสภาวะอุตสาหกรรมททีXหดตวัอย่างรวดเร็ว 
และยอดขายปกต ิลดลง 4.1% 

§ ยอดขายกลุ่มผลติภณัฑ์บวิตี *แคร์ลดลง 2.6% จากผลกระทบจากการปิดธุรกจิร้านทาํผม ยอดขายปกต ิ
ลดลง 3.9% 

§ กลุ่มผลติภณัฑ์ซักล้างและผลิตภณัฑ์ในครัวเรือนมียอดขายทีXเพิXมขึ *นอย่างแขง็แกร่ง 
5.3% และยอดขายปกตเิพิXมขึ *น 5.5% 

§ พฒันาการยอดขายระดบัภมูภิาคทีXแตกต่างกัน: ตลาดเกดิใหม่เตบิโต 2.2% ตลาดทีXอิXมตวัแล้วลดลง 
2.8% 

 

ดุซเซลดอร์ฟ, 11 พฤษภาคม 2563  - ผลการดําเนินงานของ เฮงเคล็ ในช่วงไตรมาสแรก ปี 2563 

ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยยอดขายของทั *งกลุ่มลดลง -0.8 เปอร์เซน็ต์ คดิเป็น 4.9 พนัล้านยโูร 

แม้จะมีผลกระทบของการระบาดใหญ่ของ COVID-19 

แตย่อดขายนัน̀อยูร่ะดบัตํ4ากวา่ไตรมาสเดียวกนัของปีที4แล้วเพียงเลก็น้อยซึ4งลดลง-b.c เปอร์เซน็ต์ 

“ขณะนีเ̀รากําลงัเผชิญกบัสถานการณ์ที4ท้าทายมาก การแพร่ระบาดของ COVID-19 

ได้สง่ผลกระทบตอ่ทกุพืน̀ที4ของชีวิตและยงัสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจโลกอยา่งหนกั อยา่งไรก็ตาม ในไตรมาสแรกนี ̀

เรายงัประสบความสาํเร็จทางด้านยอดขายโดยรวมที4ยงัแข็งแกร่ง ในภาวะวกิฤตคิรัง̀นี ̀

สขุภาพและความปลอดภยัของพนกังาน ลกูค้าและคูค้่าทางธรุกิจ เป็นสิ4งที4เราให้ความสาํคญัสงูสดุ 

เราให้คําแนะนําและออกมาตรการปอ้งกนัตา่งๆ อยา่งรัดกมุมาตัง̀แตร่ะยะเริ4มแรก ในขณะเดียวกนั 

เราได้ดําเนินการทกุอยา่งเทา่ที4จะเป็นไปได้ 

เพื4อให้เราดําเนินกิจกรรมทางธรุกิจตอ่ไปได้ในสถานการณ์ที4ยากลาํบากและเพื4อให้บริการลกูค้าของเราตอ่ไป 

เราได้เปิดตวัโครงการสร้างความเป็นนํา̀หนึ4งใจเดียวกนัทั4วโลก ด้วยการบริจาคผลติภณัฑ์และให้การสนบัสนนุทางการเงิน 

และในไตรมาสแรกนี ̀เราได้เริ4มต้นการดําเนินงานตามกรอบยทุธศาสตร์ใหมข่องเราได้ในที4สดุ” คาร์สเทน โนเบล 

ประธานเจ้าหน้าที4บริหารบริษัท เฮงเคล็กลา่ว 

เฮงเคล็รายงานผลการดําเนินงานด้วยยอดขายที4แข็งแกร่งในสภาพแวดล้อมของตลาดที4ท้าทายในชว่งไตรมาสแรก 
ผลติภณัฑ์เทคโนโลยีกาวได้รับผลกระทบสว่นใหญ่จากความต้องการที4ลดลงอยา่งมากจากอตุสาหกรรมยานยนต์ 
ยอดขายของผลติภณัฑ์บวิตี *แคร์ ก็ลดลงจากปีที4ผา่นมา 
ธรุกิจร้านทําผมประสบปัญหาอยา่งมากจากการถกูสั4งให้ปิดร้านในหลายประเทศ ในทางตรงกนัข้าม 
การเตบิโตแบบปกตใินธรุกิจสนิค้าอปุโภคบริโภคที4แบรนด์ตา่งๆ มียอดขายทรงตวั เมื4อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
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ความต้องการผงซกัฟอกและนํา̀ยาทําความสะอาดในบ้านที4เพิ4มขึน̀อยา่งมากทําให้ผลติภณัฑ์ซักล้างและผลิตภณัฑ์ในค
รัวเรือนมียอดขายเตบิโตอยา่งแข็งแกร่ง 

“เมื4อวิกฤตวิิวฒันาการเปลี4ยนแปลงไปเราจะยงัคงปรับตวัและตอบสนองตอ่การเปลี4ยนแปลงในตลาดของเราอยา่งรวดเร็วแ
ละยืดหยุน่ ผมเชื4อมั4นวา่ด้วยทีมงานระดบัโลกที4ทุม่เทของเรา 
ภายใต้กรอบกลยทุธ์ใหมที่4มุง่เน้นไปที4การเตบิโตอยา่งมีเปา้หมาย ประกอบกบังบดลุที4แข็งแกร่งของบริษัท 
จะทําให้เราอยูใ่นตําแหนง่ที4ดีพอที4จะรับมือกบัสถานการณ์อนัยากลาํบากนีแ̀ละเราจะแข็งแกร่งยิ4งขึน̀จากวิกฤตทีิ4เกิดขึน̀" 
นายคาร์สเทน โนเบลกลา่ว

ยอดขายรวมของทั *งกลุ่ม 

ยอดขายของกลุม่ลดลงเลก็น้อย -0.8 เปอร์เซน็ต์ ในไตรมาสแรกของปี 2563 จาก 4,969 ล้านยโูรในไตรมาสแรกของปี 

2562 เหลือ 4,927 ล้านยโูร โดยทั4วไป (เชน่การปรับอตัราแลกเปลี4ยนเงินตราตา่งประเทศ 

และการเข้าซือ̀กิจการ/การถอนการลงทนุ) ยอดขายลดลง -0.9 เปอร์เซน็ต์ ในระดบักลุม่ 

การลดลงเป็นไปตามปัจจยัด้านราคา การพฒันาด้านราคาและปริมาณก็แตกตา่งกนัไปในแตล่ะหนว่ยธรุกิจ 

การซือ̀กิจการและการถอนการลงทนุทําให้ยอดขายเพิ4มขึน̀ 0.4 เปอร์เซน็ต์ ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี4ยน 

ทําให้ยอดขายลดลง -0.4 เปอร์เซน็ต์    

      

ผลการดาํเนินรวมทั *งกลุ่ม1    

ล้านยโูร   Q1/2020 
ยอดขาย   4,927 
การเปลี-ยนแปลงจากปีที-ผา่นมา    -0.8% 
อตัราแลกเปลี-ยน   -0.4% 
ปรับตามอตัราแลกเปลี-ยนเงินตราตา่งประเทศ   -0.5% 
การเข้าซื ?อกิจการ/การถอนเงินลงทนุ   0.4% 
การเตบิโตตามปกต ิ   -0.9% 

ของราคา   -1.0% 
ของปริมาณ   0.1% 

 

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

    

ตลาดเกดิใหม่ที4มีอตัราการเตบิโตของยอดขาย 2.2 เปอร์เซน็ต์ ยอดขายของเราในตลาดอิXมตวัลดลง -2.8 เปอร์เซน็ต์ 

เมื4อเทียบปีตอ่ปี ยอดขายปกตใินภมูิภาคยโุรปตะวนัตกลดลง -4.6 เปอร์เซนต์ 

ในทางตรงกนัข้ามเราสามารถเพิ4มยอดขายในภมูิภาคยโุรปตะวนัออกได้ถงึ 10.8 เปอร์เซนต์ สว่นในภมูิภาคแอฟริกา / 

ตะวนัออกกลาง เรามีการเตบิโตของยอดขายปกตทีิ4 6.8 เปอร์เซน็ต์ ในไตรมาสแรกของปี 2563       

ยอดขายปกตลิดลง ในภมูิภาคอเมริกาเหนือลดลง -1.4 เปอร์เซน็ต์และในภมูิภาคละตนิอเมริกาลดลง -2.0 เปอร์เซน็ต์ 

ยอดขายในภมูิภาคเอเชียแปซฟิิกก็ตํ4ากวา่ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนที4 -5.7 เปอร์เซน็ต์    
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Sales performance by region1 

in million euros  

Western 
Europe 

 Eastern 
Europe 

 Africa/ 
Middle 

East 

 North 
America 

 Latin 
America 

 Asia- 
Pacific 

 Corporate  Henkel 
Group 

Sales2 Q1/2020  1,500  758  349  1,302  292  697  29  4,927 
Sales2 Q1/2019  1,569  693  335  1,266  320  754  32  4,969 
Change from 
Q1/2019  -4.4%  9.3%  4.4%  2.8%  -8.5%  -7.6%  -  -0.8% 
Organic  -4.6%  10.8%  6.8%  -1.4%  -2.0%  -5.7%  -  -0.9% 
Proportion of 
Group 
sales 2020  30%  15%  7%  26%  6%  14%  1%  100% 
Proportion of 
Group 
sales 2019  32%  14%  7%  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 ยอดขายในกลุม่ธรุกิจเทคโนโลยีกาว ลดลง -4.3 เปอร์เซนต์ จาก 2,309 ล้านยโูร 

ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เป็น 2,209 ล้านยโูร (เชน่ การปรับอตัราแลกเปลี4ยนเงินตราตา่งประเทศ 

และการเข้าซือ̀กิจการ/การถอนการลงทนุ) ทําให้ยอดขายลดลง 4.1เปอร์เซน็ต์จากปริมาณ 

ผลการดําเนินงานในไตรมาสแรก 

มีสาเหตมุาจากการลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัของภาคอตุสาหกรรมเนื4องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี4ยน ทําให้ยอดขายลดลง 0.3 เปอร์เซน็ต์ สว่นการเข้าซือ̀กิจการ/การถอนการลงทนุ 

ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ยอดขายแตอ่ยา่งใด   

 

Sales performance Adhesive Technologies1    

ล้านยโูร   Q1/2020 
ยอดขาย   2,209 
สดัสว่นตอ่ยอดขายรวมทั 9งกลุม่   45% 
การเปลี-ยนแปลงจากปีที-ผ่านมา   -4.3% 
อตัราแลกเปลี?ยน   -0.3% 
ปรับตามอัตราแลกเปลี-ยน    -4.1% 
การเข้าซื 9อกิจการ/การถอนเงินลงทนุ   0.0% 
การเตบิโตตามปกต ิ   -4.1% 

ของราคา    0.0% 
ของปริมาณ    -4.1% 

 

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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การเตบิโตของยอดขายปกตใินธรุกิจแตล่ะประเภท ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในระดบัที4แตกตา่งกนัไป 

ยอดขายในธรุกิจยานยนต์และโลหะลดลงตํ4ากวา่ปีที4ผา่นมาอยา่งมีนยัสาํคญัสว่นใหญ่เนื4องมาจากการระงบัการผลติในอุ

ตสาหกรรมยานยนต์ 

ธรุกิจด้านเครืXองใช้ไฟฟ้าและสนิค้าอุตสาหกรรมก็มียอดขายลดลงเป็นอยา่งมากเชน่กนัอนัเป็นผลมาจากการปิดตวัใน

ภาคอตุสาหกรรมการบนิและภาคอตุสาหกรรมทั4วไป การลดลงโดยรวมในภาคธรุกิจด้านงานชา่ง 

การก่อสร้างและชา่งมืออาชีพได้รับผลกระทบบ้างจากภาคการก่อสร้าง 

สว่นธรุกิจด้านบรรจุภณัฑ์และสนิค้าอุปโภคบริโภคมียอดขายคงที4 

ธรุกิจในตลาดเกดิใหม่ที4แสดงให้เหน็ถงึการลดลงของยอดขายโดยรวม ยอดขายในภมูิภาคลาตนิอเมริกา แอฟริกา / 

ตะวนัออกกลางและตลาดเกิดใหมข่องเอเชีย (ไมร่วมญี4ปุ่ น) ลดลงเมื4อเทียบกบัปีที4ผา่นมา การแพร่ระบาดของโควิด-19 

มีผลกระทบตอ่ธรุกิจของเราโดยเฉพาะในประเทศจีนและอินเดีย 

ในทางตรงกนัข้ามยอดขายในภมูิภาคยโุรปตะวนัออกกลบัเพิ4มขึน̀อยา่งมาก 

ตลาดสาํคญัที4ทําให้เกิดการเตบิโตในภมูิภาคนีค̀ือธรุกิจด้านบรรจภุณัฑ์และสนิค้าอปุโภคบริโภค 

รวมทัง̀ธรุกิจเกี4ยวกบัชา่งฝีมือ ธรุกิจก่อสร้างและชา่งมืออาชีพในรัสเซีย 

ตลาดทีXอิXมตวัก็เชน่เดียวกนั มียอดขายตดิลบ 

ขณะที4การเตบิโตในเชิงบวกกลบัเกิดขึน̀ในตลาดที4อิ4มตวัของภมูิภาคเอเชียแปซฟิิก 

ยอดขายในภมูิภาคอเมริกาเหนือและยโุรปตะวนัตกอยูร่ะดบัตํ4ากวา่ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

สาเหตหุลกัเนื4องมาจากการลดลงของการพฒันาในตลาดธรุกิจยานยนต์และโลหะและธรุกิจเครื4องใช้ไฟฟา้และสนิค้าอตุสา

หกรรม สาํหรับอเมริกาเหนือ 

ยอดขายที4ลดลงนัน̀ได้รับการชดเชยจากการเตบิโตที4แข็งแกร่งในธรุกิจบรรจภุณัฑ์และสนิค้าอปุโภคบริโภคและการเตบิโตที4

แข็งแกร่งในธรุกิจเกี4ยวกบัชา่งฝีมือ การก่อสร้างและชา่งมืออาชีพ 

 

ยอดขายของบวิตี *แคร์ 
หนว่ยธรุกิจบวิตีแ̀คร์ประสบความสาํเร็จด้วยยอดขาย 935 ล้านยโูรในไตรมาสแรกของปี 2563 ลดลงเลก็น้อย -2.6 

เปอร์เซน็ต์ เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน (ไตรมาสแรกของปี 2562: 960 ล้านยโูร) โดยทั4วไป (เชน่ 

การปรับอตัราแลกเปลี4ยนเงินตราตา่งประเทศ และการเข้าซือ̀กิจการ/การถอนการลงทนุ)) ยอดขายลดลง -3.9 เปอร์เซน็ต์ 

ซึ4งการลดลงนีส̀ว่นใหญ่เป็นเรื4องปริมาณ ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี4ยนทําให้ยอดขายลดลง -0.9 เปอร์เซน็ต์ 

การเข้าซือ̀กิจการ/การถอนการลงทนุมีสว่นร้อยละ 2.3 ของการพฒันายอดขาย 
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Sales performance Beauty Care1     

ล้านยโูร    Q1/2020 
ยอดขาย    935 
สดัสว่นตอ่ยอดขายรวมทั 9งกลุม่    19% 
เปลี?ยนแปลงจากปีที?ผา่นมา    -2.6% 
อตัราแลกเปลี?ยน    -0.9% 
ปรับตามอตัราแลกเปลี?ยน    -1.7% 
การเข้าซื 9อกิจการ/การถอนเงินลงทนุ    2.3% 
การเติบโตตามปกติ    -3.9% 

ของราคา    -1.0% 
ของปริมาณ    -2.9% 

  

1  2 Calculated on the basis of units of 1,000 euros. Each figure commercially rounded. Addition may result in deviations from the totals indicated. 

   

ยอดขายของหนว่ยธรุกิจสนิค้าอุปโภคบริโภคอยูใ่นระดบัเดมิคงที4เทียบกบัปีตอ่ปี 

ด้วยผลการดําเนินงานที4ดีในหมวดผลติภณัฑ์บอดีแ̀คร์ โดยเฉพาะอยา่งยิ4งแบรนด์ไดอัล (Dial) 
ในหมวดผลติภณัฑ์ดแูลเส้นผมนัน̀ ยอดขายโดยรวมลดลงเลก็น้อย 

เราประสบความสําเร็จในอตัราการเตบิโตที4ดีในธรุกิจผลติภณัฑ์ทําสผีม ในทางกลบักนั 

ผลติภณัฑ์ดแูลเส้นผมและจดัแตง่ทรงผมมียอดขายลดลงเมื4อเทียบปีตอ่ปี 

ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตอ่ธรุกิจร้านทําผมของเรานัน̀สง่ผลตดิลบอยา่งมาก 

ในชว่งไตรมาสแรกของปีร้านทําผมต้องปิดการดําเนินงานจากมาตรการของรัฐบาลในหลายประเทศ 

สง่ผลให้ยอดขายลดลงไปเป็นตวัเลขสองหลกัเปอร์เซน็ต์ 

การชะลอตวัที4เกิดขึน̀จากการแพร่ระบาดของโควิด -19 สง่ผลในแตล่ะภมูิภาค ยอดขายในตลาดเกิดใหมน่ัน̀ตดิลบเลก็น้อย 

ภมูิภาคเอเชีย (ไมร่วมญี4ปุ่ น) ละตนิอเมริกาและแอฟริกา / ตะวนัออกกลาง ทัง̀หมดมียอดขายลดลงเทียบปีตอ่ปี 

ในทางตรงกนัข้าม 

ภมูิภาคยโุรปตะวนัออกมีการเตบิโตของยอดขายจากการดําเนินงานที4แข็งแกร่งในหมวดธรุกิจสนิค้าอปุโภคบริโภคทัง̀หลาย 

ยอดขายโดยรวมในตลาดที4อิ4มตวัลดลง ภมูิภาคยโุรปตะวนัตกและอเมริกาเหนือมียอดขายลดลง 

ธรุกิจสนิค้าอปุโภคบริโภคในอเมริกาเหนือมีการเตบิโตที4แข็งแกร่งมากในหมวดผลติภณัฑ์บอดีแ̀คร์ 

อยา่งไรก็ตามไมส่ามารถชดเชยยอดขายที4ลดลงไปจากผลกระทบจากธรุกิจร้านทําผมที4เกิดขึน̀ในตลาดภมูิภาคนี ̀

ยอดขายในตลาดที4อิ4มตวัของภมูิภาคเอเชียแปซฟิิกตํ4ากวา่ปีที4แล้วเลก็น้อย 

 

ยอดขายของผลติภณัฑ์ซักล้างและผลิตภณัฑ์ในครัวเรือน 

ยอดขายในกลุม่ธรุกิจผลติภณัฑ์ซักล้างและผลิตภณัฑ์ในครัวเรือนเพิ4มขึน̀เลก็น้อยประมาณ 5.3 

เปอร์เซน็ต์ในชว่งไตรมาสแรกปี 2563 จาก 1,667 ล้านยโูรในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนเป็น1,755 ล้านยโูรในปีนี ̀

โดยยอดการเตบิโตที4แข็งแกร่งมาจากการเตบิโตของยอดขายตามธรรมชาต ิ5.5 

เปอร์เซน็ต์และมาจากการเพิ4มขึน̀ของปริมาณความต้องการ ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี4ยนทําให้ยอดขายลดลง -0.2 

เปอร์เซน็ต์ การเข้าซือ̀กิจการ/การถอนเงินลงทนุสง่ผลกระทบตอ่ยอดขายโดยรวม     
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Sales performance Laundry & Home Care1    

ล้านบาท   Q1/2020 
ยอดขาย   1,755 
สดัสว่นตอ่ยอดขายรวมทั 9งกลุม่   36% 
เปลี?ยนแปลงจากปีที?ผา่นมา   5.3% 
อตัราแลกเปลี?ยน   -0.2% 
ปรับตามอตัราแลกเปลี?ยน    5.5% 
การเข้าซื 9อกิจการ/การถอนเงินลงทนุ   0.0% 
การเติบโตตามปกติ   5.5% 

ของราคา   -2.3% 
ของปริมาณ   7.8% 

 

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

    

การเจริญเตบิโตของยอดขายสาํหรับผลติภณัฑ์ซกัผ้าก็มีความแข็งแกร่ง สว่นใหญ่เกิดจากแบรนด์หลกัของเราคือแบรนด์ 

Persil ซึ4งประสบความสาํเร็จเพิ4มขึน̀เป็นตวัเลขสองหลกั เนื4องมาจากนวตักรรมเหนือสิ4งอื4นใด 

แบรนด์ที4ใหญ่ที4สดุในภมูิภาคอเมริกาเหนือนีย̀งัมีผลการดําเนินงานที4โดดเดน่มาก 

การเจริญเตบิโตแบบธรรมชาตใินกลุม่ธรุกิจผลติภณัฑ์ในครัวเรือนก็เตบิโตแบบเลขสองหลกัเชน่เดียวกนั 

สาเหตหุลกัมาจากการเตบิโตของแบรนด์ในตระกลู Pril Bref และ Somat  

ด้วยยอดขายที4เพิ4มขึน̀แบบตวัเลขสองหลกั 

นบัวา่ตลาดเกดิใหม่เป็นตวัขบัเคลื4อนหลกัของการเตบิโตของยอดขายที4แข็งแกร่งของกลุม่ธรุกิจนี ̀

เฮงเคล็ประสบความสําเร็จด้วยยอดขายที4เพิ4มขึน̀แบบเลขสองหลกัในตลาดแอฟริกา / ตะวนัออกกลาง เอเชีย 

(ไมร่วมญี4ปุ่ น) และภมูิภาคยโุรปตะวนัออก การเตบิโตของยอดขายในละตนิอเมริกานัน̀ก็แข็งแกร่งมาก 

ยอดขายจากผลการดําเนินงานในตลาดทีXอิXมตวัเป็นบวก ในขณะที4ยอดขายตดิลบเลก็น้อยในภมูิภาคยโุรปตะวนัตก 

แตภ่มูิภาคอเมริกาเหนือมียอดขายเพิ4มขึน̀เป็นบวก 

ยอดขายที4แข็งแกร่งโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาซึ4งเป็นตลาดสาํคญัของเฮงเคล็ 

การเตบิโตในตลาดที4อิ4มตวัของภมูิภาคเอเชียแปซฟิิกเป็นการเตบิโตแบบเลขสองหลกัเชน่เดียวกนั 

สนิทรัพย์สุทธิและฐานะการเงนิของกลุ่มบริษัท 
ไมมี่การเปลี4ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่สนิทรัพย์สทุธิและฐานะการเงินของกลุม่บริษัทในระหวา่งการดําเนินการตรวจทา

นเปรียบเทียบกบัเมื4อวนัที4 31 ธนัวาคม 2562 

 

 

ภาพรวม 

วนัที4 7 เมษายน 2563 คณะกรรมการบริหารของบริษัทเฮงเคล็ เอจีแอนด์โค เคจีเอเอ Henkel AG & Co. KGaA 

ตดัสนิใจวา่การคาดการณ์สําหรับปีงบประมาณ 2563 ที4ตีพิมพ์ในรายงานประจําปี 2562 ไมส่ามารถใช้เป็นมาตรฐาน 
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เนื4องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที4สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจโลก 

การประเมินผลงานและการคาดการณ์ผลการดําเนินงานทางธรุกิจให้มีความนา่เชื4อถือบนพืน̀ฐานความเป็นจริงเป็นไปได้ย

ากในขณะนี ̀ 

 
ทนัทีที4เป็นไปได้ เราจะทําการประเมินผลการดําเนินธรุกิจในอนาคตได้อยา่งนา่เชื4อถือมากเพียงพอสาํหรับปี 2563 นี ̀

ถงึเวลานัน̀ เฮงเคล็จงึจะเผยแพร่การคาดการณ์ที4สอดคล้องกบัความเป็นไปได้ 


