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รายได้และผลกาไรเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมาก

เฮงเค็ล เผยผลประกอบการไตรมาสทีส
่ าม มีความมัน
่ คงต่อเนือ
่ ง
 การเติบโตด้านยอดขายอยูท
่ ี่ 4.2 เปอร์เซ็นต์
 ยอดขายซึง่ ได้รบ
ั ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย
่ นมีมล
ู ค่า 4,184 ล้านยูโร (-2.6 เปอร์เซ็นต์)
 กาไรจากการดาเนินงานหลังการปรับปรุง+6.5 เปอร์เซ็นต์ มูลค่า 672 ล้านยูโร
 กาไรก่อนหักดอกเบีย
้ และภาษี (EBIT) หลังจากการปรับปรุง เพิม
่ ขึน
้ +1.4 เปอร์เซ็นต์ เป็น
16.1 เปอร์เซ็นต์
 กาไรสุทธิตอ
่ หุน
้ บุริมสิทธิ์ (EPS) หลังการปรับปรุงมีอต
ั ราเติบโตสองหลัก +11.1* เปอร์เซ็นต์
 ตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่มย
ี อดขายเติบโตแข็งแกร่งอย่างมาก

กรุงเทพฯ

–

“ถึงแม้สภาพตลาดจะมีความท้าทายเพิม
่ มากขึน
้

เฮงเค็ล

ยังคงมีผลประกอบการทีแ
่ ข็งแกร่งในไตรมาสทีส
่ าม
และสามารถเร่งการเติบโตเพิม
่ สูงขึน
้ ในรายไตรมาสของปี
บริษท
ั ฯสามารถสร้างการเติบโตทัง้ รายได้และผลกาไร
เปอร์เซ็นต์เป็นครัง้ แรก”

มร.

คาสเปอร์

พ.ศ.2556

นี้

กาไรก่อนหักดอกเบีย
้ และภาษีขยายตัวเกิน

รอร์สเต็ด

ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหารของเฮงเค็ล

16
กล่าว

“เฮงเค็ลมียอดขายทีเ่ ติบโตอย่างแข็งแกร่งในทุกกลุม
่ ธุรกิจและทุกภูมภ
ิ าค
ตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ยงั แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่าง
ไม่หยุดนิง่
อย่างไรก็ตาม

อัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราระหว่างประเทศ

ได้สง่ ผลต่อยอดขายของบริษท
ั ฯในด้านลบ”
มร.
รอร์สเต็ด
กล่าวถึงช่วงเวลาทีเ่ หลือของปีนว
ี้ า่
“สภาพเศรษฐกิจยังคงมีความยากลาบาก
ดังนัน
้ ทางบริษท
ั ฯจะเดินหน้าปรับปรุงกระบวนการและโครงสร้าง
เพือ
่ ยกระดับความยืดหยุน
่ และเพิม
่ ประสิทธิภาพท่ามกลางสภาวะตลาดทีค
่ อ
่ นข้างผันผวน”
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*เมือ
่ ปรับมาตรฐานบัญชีเพือ
่ ตอบแทนพนั กงาน (IAS 19) ตามไตรมาสสามของปี ทผ
ี่ า่ นมา การเติบโตอยู่ท ี่ 13.4
เปอร์
เ
ซ็
น
ต์
ยืนยันการประเมินธุรกิจปี พ.ศ. 2556 คาดผลกาไรเพิ่มสูงขึ้น

“อย่างทีไ
่ ด้ระบุไว้กอ
่ นหน้านี้ เฮงเค็ลคาดว่ายอดขายจะเติบโตอยูร่ ะหว่าง 3 – 5 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้
และกาไรสุทธิตอ
่ หุน
้ บุรม
ิ สิทธิ์

(EPS)

หลังการปรับปรุงจะเติบโตขึน
้ ราว

10

เปอร์เซ็นต์

ขณะทีก
่ ารประเมินกาไรก่อนหักดอกเบีย
้ และภาษี (EBIT) หลังการปรับปรุงจะเพิม
่ ขึน
้ จาก 14.5 ไปอยูท
่ ี่
15 เปอร์เซ็นต์” มร. คาสเปอร์ รอร์สเต็ด กล่าว
ผลประกอบการและรายได้ในไตรมาสสามของปี พ.ศ. 2556
ยอดขายของเฮงเค็ลในไตรมาสสามของปี

พ.ศ.

2556

อยู่ที่

4,184

ล้านยูโร

น้อยกว่าเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศอยู่ที่
เปอร์เซ็นต์

โดยยอดขายลดลง

2.6

6.7
เปอร์เซ็นต์

ขณะทีก
่ ารเติบโตด้านยอดขายซึ่งไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการเข้าซื้
อกิจการ – การถอนการลงทุน อยู่ที่ 4.2 เปอร์เซ็นต์ โดยได้แรงขับเคลื่อนจากทุกกลุม
่ ธุรกิจ
กลุม
่ ผลิตภัณฑ์ซก
ั ล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
ขณะทีก
่ ลุ่มผลิตภัณฑ์เพือ
่ ความงาม

มียอดขายเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่

มีการขยายตัวของยอดขายอย่างยอดเยี่ยมที่

สาหรับยอดขายกลุม
่ เทคโนโลยีกาว

5.5
3.1

เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์

ก็ปรับตัวเพิ่มขึน
้ เช่นกันที่

4.2

เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
หลังพิจารณารายได้ที่เกิดขึน
้ แบบครั้งเดียว

ค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียว

และค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างพบว่ากาไรจากการดาเนินงานหลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้น
เปอร์เซ็นต์

จาก

631

ล้านยูโร

ไปอยูท
่ ี่

672

6.5
ล้านยูโร

โดยผลกาไรที่เพิ่มขึ้นในปีนม
ี้ าจากกลุ่มธุรกิจทั้งสามกลุม
่ ผลกาไรจากการดาเนินงาน (EBIT) อยู่ที่ 649
ล้านยูโร เพิ่มขึน
้ จากไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2555 ที่ได้ 586 ล้านยูโร
ผลตอบแทนจากยอดขายหลังปรับปรุง (กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี) เพิ่มขึ้น 1.4 จุด จาก 14.7 เป็น
16.1

เปอร์เซ็นต์

ส่วนผลตอบแทนจากยอดขายอยู่ที่

15.5

เปอร์เซ็นต์

ซึง่ เพิ่มขึ้นจาก

13.6

เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสที่สามของปีทแ
ี่ ล้ว
ผลประกอบการของเฮงเค็ล

ปรับตัวเพิ่มขึ้น

27

ล้านยูโร

โดยคิดเป็นมูลค่า

-25

ล้านยูโร

อันเนื่องมาจากสถานะทางการเงินทีเ่ ข้มแข็งยิ่งขึ้น
ผนวกกับการปรับปรุงในแง่บวกของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราภาษีอยู่ที่ 24.8 เปอร์เซ็นต์
เทียบกับไตรมาสทีส
่ ามของปีที่แล้วซึ่งอยูท
่ ี่ 24.7 เปอร์เซ็นต์
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รายได้สท
ุ ธิของไตรมาสสามเพิ่มขึ้น 16.7

เปอร์เซ็นต์ จาก 402 ล้านยูโร เป็น 469

หลังจากหักดอกเบี้ยที่ควบคุมไม่ได้จานวน 11 ล้านยูโร รายได้สท
ุ ธิอยูท
่ ี่ 458 ล้านยูโร

ล้านยูโร

(เมื่อเทียบกับ

390 ล้านยูโรในปีทผ
ี่ ่านมา) สาหรับรายได้สุทธิหลังการปรับปรุงเมื่อหักดอกเบี้ยทีค
่ วบคุมไม่ได้แล้ว อยู่ที่
476

ล้านยูโร เมื่อเทียบกับตัวเลขของปีที่ผา่ นมาที่ 422 ล้านยูโร ส่วนกาไรสุทธิตอ
่ หุน
้ บุรม
ิ สิทธิ์ (EPS)

ที่ไม่ได้ปรับปรุงเพิ่มขึ้นจาก

0.90

ยูโร

ขณะทีก
่ าไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์หลังการปรับปรุงเพิ่มขึน
้ เป็น
ในไตรมาสสามของปีทแ
ี่ ล้ว

เป็น
1.10

1.06

ยูโร

ยูโร

จากเดิม

0.97

ยูโร

ซึ่งก่อนการปรับมาตรฐานบัญชีเพือ
่ ตอบแทนพนักงาน

(IAS

19)

มูลค่าต่อหุ้นอยู่ที่ 0.99 ยูโร โดยกาไรสุทธิต่อหุ้นบุรม
ิ สิทธิ์ (EPS) หลังการปรับปรุงเพิ่มขึน
้
11.1
เปอร์เซ็นต์
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนสุทธิตอ
่ ยอดขาย
โดยลดลงเหลือ

4.5

เปอร์เซ็นต์

ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีทแ
ี่ ล้ว

สถานะทางการเงินสุทธิประจาวันที่

30

กันยายน

พ.ศ.2556

เปลี่ยนแปลงจากยอดหนี้สน
ิ สุทธิเป็นการลงทุนสุทธิอยู่ที่ 485 ล้านยูโร ขณะทีว
่ ันที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2555 หนี้สินสุทธิของเฮงเค็ล อยู่ที่ 612 ล้านยูโร
ผลประกอบการเดือนมกราคม – กันยายน พ.ศ. 2556
ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี

พ.ศ.

ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับปีทแ
ี่ ล้ว
และการเข้าซื้อกิจการ

–

2556

เฮงเค็ล

มียอดขาย

12,503

ล้านยูโร

การเติบโตของยอดขายที่ไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การถอนการลงทุน

มีอัตราเติบโต

3.6

เปอร์เซ็นต์

กาไรจากการดาเนินงานหลังการปรับปรุง เพิ่มขึ้น 7.8 เปอร์เซ็นต์ จาก 1,791 ล้านยูโร ไปอยูท
่ ี่ 1,932
ล้านยูโร โดยมาจากกลุ่มธุรกิจทั้งสามกลุ่ม

สาหรับกาไรก่อนหักดอกเบีย
้ และภาษีหลังจากการปรับปรุง

(EBIT margin) ก็เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เพิ่มขึ้นจาก 14.3 เปอร์เซ็นต์เป็น 15.5 เปอร์เซ็นต์
รายได้สท
ุ ธิหลังการปรับปรุงในเก้าเดือนทีผ
่ า่ นมา

เมื่อทาการหักดอกเบี้ยทีค
่ วบคุมไม่ได้

มีการเติบโต

12.6 เปอร์เซ็นต์ จาก 1,203 ล้านยูโร เพิ่มเป็น 1,354 ล้านยูโร กาไรสุทธิตอ
่ หุน
้ บุรม
ิ สิทธิ์ (EPS)
หลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้นเป็น 3.13 ยูโร ซึ่งขยับเพิ่มขึ้น 12.6 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับเก้าเดือนแรกของปี
พ.ศ.

2555

ซึ่งอยู่ที่

2.78

ยูโร

ก่อนการปรับมาตรฐานบัญชีเพื่อตอบแทนพนักงาน

(IAS

19)

มูลค่าต่อหุ้นอยู่ที่ 2.83 ยูโร โดยกาไรสุทธิต่อหุ้นบุรม
ิ สิทธิ์ (EPS) หลังการปรับปรุงเพิ่มขึน
้
10.6
เปอร์เซ็นต์
ผลประกอบการของภาคธุรกิจประจาไตรมาสทีส
่ าม ของปี พ.ศ. 2556
กลุม
่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ซก
ั ล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
มีอัตราการเติบโตด้านยอดขายทีแ
่ ข็งแกร่งและผลตอบแทนต่อยอดขายทีป
่ รับแล้วอันมั่นคงในไตรมาสที่ส
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าม ทาให้มีการขยายตัวของผลกาไรอย่างต่อเนื่อง ยอดขายมีมูลค่า 1,167 ล้านยูโร เมื่อเทียบกับ 1,194
ล้านยูโรในไตรมาสเดียวกันของปีทแ
ี่ ล้ว
ผลประกอบการด้านยอดขายที่แข็งแกร่ง
ของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
ได้แรงขับเคลื่อนจากตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ซึ่งเติบโตในระดับสองหลัก
สาหรับภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลางนัน
้
แม้วา่ จะยังเกิดปัญหาความไม่สงบอยู่กต
็ าม
แต่ยอดขายมีการเติบโตด้วยตัวเลขสองหลัก
กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกขับเคลื่อนด้วยผลประกอบการที่ดีจากตุรกี
ส่วนลาตินอเมริกาก็มีการขยายตัวที่เข้มแข็งโดยมีเม็กซิโกเป็นตลาดหลัก
ในตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวยังคงปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงมีการแข่งขันด้านราคาและการส่งเสริมการขายอย่างหนักหน่วง
ยอดขายต่ากว่าเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีทแ
ี่ ล้วเล็กน้อย
ยุโรปตะวันตกได้รบ
ั ผลกระทบจากความอ่อนแอของตลาดยุโรปใต้
แต่ก็มีผลประกอบการที่แข็งแกร่งในเยอรมนี
สาหรับยอดขายในภูมิภาคอเมริกาเหนือปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีกอ
่ นหน้า
สอดคล้องกับตลาดที่ชะลอตัวต่อเนื่อง
กาไรจากการดาเนินงานทีป
่ รับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าราว 7.6 เปอร์เซ็นต์หรือ 186 ล้านยูโร
ขณะที่ผลตอบแทนต่อยอดขายที่ปรับแล้วเพิ่มขึ้นเป็น
เปอร์เซ็นต์

15.9

ขณะทีก
่ าไรจากการดาเนินงานอยูท
่ ี่

185

เปอร์เซ็นต์มากกว่าปีที่แล้วซึ่งอยูท
่ ี่
ล้านยูโร

14.5

เทียบกับไตรมาสสามของปีทแ
ี่ ล้ว

ซึ่งมีตัวเลขอยู่ที่ 168 ล้านยูโร
ในไตรมาสทีส
่ ามของปีนี้
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เพือ
่ ความงามมียอดขายเพิ่มขึน
้ อย่างมั่นคงและมีการเติบโตของผลตอบแทนต่อยอดข
ายที่ปรับแล้วอย่างแข็งแกร่ง

โดยมียอดขายเติบโตเพิ่มขึ้น

3.1

เปอร์เซ็นต์

ซึ่งเติบโตเหนือกว่าภาพรวมของตลาดอีกครั้งและทาให้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มสูงขึน
้ ตามไปด้วย
ยอดขายมีมูลค่า

886

ล้านยูโรเมื่อเทียบกับ

908

ล้านยูโรของไตรมาสสามเมื่อปีทแ
ี่ ล้ว

เป็นอีกครั้งทีต
่ ลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่เติบโตในระดับตัวเลขสองหลักและเป็นพลังขับเคลื่อนสาคัญของการเ
ติบโตด้านยอดขายของผลิตภัณฑ์เพือ
่ ความงาม
โดยเอเชีย
(ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น)
และลาตินอเมริกามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง
ขณะที่แอฟริกาและตะวันออกกลาง
รวมถึงยุโรปตะวันออกก็ช่วยสร้างการขยายตัวเช่นกัน
ส่วนในตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวได้รับผลกระทบอีกครั้งจากแรงกดดันของกิจกรรมส่งเสริมการขยายและราค
าที่สูงขึ้น การเติบโตของยอดขายปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีทแ
ี่ ล้ว อย่างไรก็ตาม ในตลาดอเมริกาเหนือ
ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกรงถึงแม้ตลาดจะปรับลดลง
ยอดขายในยุโรปตะวันตกยังคงทรงตัวและมีสภาวะเศรษฐกิจที่ยากลาบาก
กาไรจากการดาเนินงานทีป
่ รับปรุงแล้ว
ทาให้ผลตอบแทนต่อยอดขายที่ปรับแล้วเพิ่มขึ้น

คิดเป็นมูลค่า
0.2

จุด

132
เป็น

14.9

ล้านยูโร
เปอร์เซ็นต์

และมีรายงานว่ากาไรจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้น 7.5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปีกอ
่ นหน้า คิดเป็นมูลค่า
122 ล้านยูโร
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กลุม
่ ธุรกิจเทคโนโลยีกาวในไตรมาสสามของปีเติบโตอย่างมั่นคง
และมีพัฒนาการที่ดีเยี่ยมของยอดขายที่ปรับแล้ว โดยยอดขายอยู่ที่ 2,095 ล้านยูโร ยอดขายปรับเพิ่ม 4.2
เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับไตรมาสสามของปีกอ
่ นหน้า
ยอดขายของธุรกิจเทคโนโลยียาวมีการเติบโตอย่างมั่นคงในกลุ่มตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่
โดยเฉพาะพัฒนาการในบราซิล
ขณะที่ภูมิภาคลาตินอเมริกาถือว่าเติบโตสูงทีส
่ ุดด้วยตัวเลขสองหลัก
ธุรกิจเทคโนโลยีกาวยังได้รบ
ั แรงขับเคลื่อนอันมั่นคงจากยุโรปตะวันออก
ส่วนในเอเชีย
(ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น)
ก็ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
พัฒนาการด้านยอดขายในแอฟริกาและตะวันออกกลางเติบโตในแดนบวกเช่นกัน
สาหรับตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัว
ถึงแม้จะยังมีสภาวะตลาดที่ยากลาบากแต่ยอดขายก็เติบโตโดยในยุโรปตะวันตกมียอดขายเพิ่มขึน
้ มากที่สุ
ด สาหรับอเมริกาเหนือมีการขยายตัวเพิ่มขึน
้ เมื่อเทียบกับไตรมาสทีส
่ ามของปีก่อน

กาไรจากการดาเนินงานหลังการปรับปรุงเพิ่มสูงขึน
้

8.2

เปอร์เซ็นต์

มีมูลค่า

373

ล้านยูโร

ส่วนผลตอบแทนของยอดขายหลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้นถึงระดับ 17.8 เปอร์เซ็นต์เป็นครั้งแรก ขยายตัว
1.8 จุด สะท้อนถึงผลประกอบการที่ยอดเยี่ยม ส่วนกาไรจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้น 11.2 เปอร์เซ็นต์ จาก
329 ล้านยูโร เป็น 365 ล้านยูโร
ผลประกอบการระดับภูมภ
ิ าคในไตรมาสสาม
จากสภาพการแข่งขันในตลาดที่รุนแรง ยอดขายของเฮงเค็ลในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก เติบโต 0.7
เปอร์เซ็นต์ ชดเชยการชะลอตัวของยุโรปใต้ โดยมียอดขายมูลค่า 1,415 ล้านยูโร ในยุโรปตะวันออก
ยอดขายเพิ่มขึ้น 6.2 เปอร์เซ็นต์ โดยรัสเซียและตุรกีเป็นตลาดหลักที่ชว
่ ยสร้างผลประกอบการอันเข้มแข็ง
ยอดขายมีมูลค่า

822

ล้านยูโร

สาหรับแอฟริกาและตะวันออกกลางยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบทางการเมืองและสังคมใ
นบางประเทศ

อย่างไรก็ตาม

ยอดขายยังคงเพิ่มขึน
้ สองหลักอยู่ที่

23.1

เปอร์เซ็นต์ด้วยความแข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ยอดขายในภูมิภาคนีค
้ ิดเป็นมูลค่า 255 ล้านยูโร
ยอดขายในตลาดภูมิภาคอเมริกาเหนือ

เพิ่มขึ้น

2.2

เปอร์เซ็นต์ได้แรงขับเคลื่อนจากกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เพือ
่ ความงามและเทคโนโลยีกาว
ยอดขายรวมมีมูลค่า

756

ล้านยูโร

เปอร์เซ็นต์โดยมีบราซิลเป็นตลาดหลัก
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สาหรับยอดขายในภูมิภาคลาตินอเมริกาเพิ่มขึ้น
คิดเป็น

269

ล้านยูโร

12.5

ส่วนยอดขายในภูมิภาคเอเชีย-
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แปซิฟก
ิ เติบโต

1.8

เปอร์เซ็นต์โดยมีตลาดที่เติบโตรวดเร็วอย่างประเทศจีน

ที่ช่วยชดเชยตลาดที่มียอดขายชะลอตัวอย่างญี่ปุ่น มูลค่ายอดขายในภูมิภาคนี้รวมอยู่ที่ 631 ล้านยูโร
การเติบโตในภาพรวมนัน
้ ได้แรงส่งหลักมาจากกลุ่มตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่แถบยุโรปตะวันออก
แอฟริกาและตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกา และเอเชีย (ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น) กระตุ้นให้ยอดขายโตขึ้น
9.1

เปอร์เซ็นต์โดยได้แรงขับเคลื่อนจากทั้งสามกลุ่มธุรกิจ

คิดเป็นมูลค่า

ขณะทีส
่ ัดส่วนยอดขายที่มาจากกลุ่มตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่อยู่ที่

1,865

45

ล้านยูโร
เปอร์เซ็นต์

(ในไตรมาสที่สามของปีที่แล้วอยู่ที่ 44 เปอร์เซ็นต์)
การประเมินภาพรวมธุรกิจของกลุม
่ ธุรกิจเฮงเค็ล ในปี พ.ศ. 2556
เฮงเค็ลคาดการณ์วา่ ยอดขายในภาพรวมทั้งหมดจะเติบโตเพิ่มขึ้นระหว่าง 3 – 5 เปอร์เซ็นต์ ในปี พ.ศ.
2556

นี้

บริษท
ั ฯเชือ
่ มั่นว่าแต่ละกลุ่มธุรกิจจะเติบโตอยู่ในระดับดังกล่าว

เฮงเค็ลยืนยันการประเมินผลตอบแทนจากยอดขายหลังปรับปรุง

(กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี)

จะเพิ่มขึ้นจาก 14.5 เปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ 15 เปอร์เซ็นต์ (พ.ศ. 2555 อยู่ที่ 14.1 เปอร์เซ็นต์)
พร้อมคาดว่าทุกกลุ่มธุรกิจจะขับเคลื่อนให้มีอัตราเติบโตเหนือกว่าปีที่แล้ว

เฮงเค็ล

ยังประเมินด้วยว่ากาไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์ (EPS) หลังการปรับปรุงจะเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ (ปี พ.ศ.
2555 อยู่ที่ 3.70 ยูโร)
เอกสารนี้มีข้อความคาดการณ์อนาคตซึ่งยึดตามการประมาณการและข้อสันนิษฐานในปัจจุบัน
ประจาองค์กรของ

บริษัท

เฮงเค็ล

เอจี

แอนด์

โค

เคจีเอเอ

จากฝ่ายบริหาร
ข้อความคาดการณ์

อนาคตเหล่านี้มีลักษณะพิเศษเนื่องจากการใช้คาต่างๆ เช่น คาดว่า มีเป้าหมายที่จะ วางแผน ทานาย สันนิษฐาน
เชื่อว่า

ประมาณการ

คาดการณ์

พยากรณ์

และคาในลักษณะคล้ายคลึงกัน

โดยไม่มีเจตนาใช้คากล่าวเหล่านี้เพื่อสร้างความเข้าใจว่ามีการรับประกันว่าความคาดหวังดังกล่าวจะเป็นจริง
ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตของ
บริษัท
เฮงเค็ล
เอจี
แอนด์
โค
เคจีเอเอ
เกิดจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายปัจจัย
และอาจแตกต่างจากข้อความคาดการณ์อนาคตข้างต้นได้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้
หลายปัจจัยอยู่นอกเหนือการควบคุมของเฮงเค็ลและไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างถูกต้องล่วงหน้า
เช่น
สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต
การกระทาของคู่แข่ง
และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสภาพตลาด
ทั้งนี้บริษัทไม่ได้วางแผนหรือรับที่จะปรับปรุงข้อความคาดการณ์อนาคตให้เป็นข้อมูลล่าสุด

ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับสือ
่ มวลชน กรุณาติดต่อ
แม็กกี้ แทน

อภิชญา หิรัญปุณยปรีดา

เฮงเค็ล สิงคโปร์

วีโร่ พับลิค รีเลชั่นส์

โทรศัพท์

+65 6424 7045

โทรศัพท์

0 2684 1551-2 ต่อ 17

โทรศัพท์มือถือ

+65 9186 3323

โทรศัพท์มือถือ

08 7058 2905

อีเมล์

maggie.tan@sg.henkel.com

อีเมล์

apichaya@veropr.com
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บริษัท เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ
ท่านสามารถดูรายงานผลประกอบการสาหรับไตรมาสที่สาม

ประจาปี

พ.ศ.

2556

และข้อมูลอื่นๆ

พร้อมเอกสารสาหรับดาวน์โหลดและลิงก์ ที่เชื่อมต่อไปยังการถ่ายทอดการประชุมแถลงการณ์
จากแฟ้มข่าวประชาสัมพันธ์ของเฮงเค็ล ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่
http://www.henkel.com/press/2013-11-12-publication-report-q3-2013-43282.htm
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