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รายได้และผลก าไรเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่างมาก 

 

เฮงเคล็ เผยผลประกอบการไตรมาสทีส่าม มคีวามมัน่คงตอ่เนือ่ง 
 

 การเตบิโตดา้นยอดขายอยูท่ี ่4.2 เปอรเ์ซน็ต ์

 ยอดขายซึง่ไดร้บัผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นมมีลูคา่ 4,184 ลา้นยโูร (-2.6 เปอรเ์ซน็ต์)  

 ก าไรจากการด าเนนิงานหลังการปรบัปรงุ+6.5 เปอรเ์ซน็ต ์มลูคา่ 672 ลา้นยโูร 

 ก าไรกอ่นหกัดอกเบีย้และภาษ ี(EBIT) หลงัจากการปรบัปรงุ เพิม่ขึน้ +1.4 เปอรเ์ซน็ต ์เปน็ 

16.1 เปอรเ์ซน็ต ์ 

 ก าไรสทุธติอ่หุน้บรุิมสทิธิ ์(EPS) หลงัการปรบัปรงุมอีตัราเตบิโตสองหลกั +11.1* เปอรเ์ซน็ต ์

 ตลาดเศรษฐกจิเกดิใหมม่ยีอดขายเตบิโตแขง็แกรง่อยา่งมาก  

 

 

กรงุเทพฯ – “ถงึแมส้ภาพตลาดจะมคีวามทา้ทายเพิม่มากขึน้ เฮงเคล็ 

ยงัคงมผีลประกอบการทีแ่ขง็แกรง่ในไตรมาสทีส่าม 

และสามารถเรง่การเตบิโตเพิม่สงูขึน้ในรายไตรมาสของปี พ.ศ.2556 นี ้

บรษิทัฯสามารถสรา้งการเตบิโตทัง้รายไดแ้ละผลก าไร ก าไรกอ่นหกัดอกเบีย้และภาษขียายตวัเกนิ 16 

เปอรเ์ซน็ตเ์ปน็ครัง้แรก” มร. คาสเปอร ์ รอรส์เตด็ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของเฮงเคล็ กลา่ว 

“เฮงเคล็มยีอดขายทีเ่ตบิโตอยา่งแขง็แกรง่ในทกุกลุม่ธรุกจิและทกุภมูภิาค 

ตลาดเศรษฐกจิเกดิใหมย่งัแสดงใหเ้หน็ถงึการพฒันาอยา่ง 

ไมห่ยดุนิง่ อยา่งไรกต็าม อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ 

ไดส้ง่ผลตอ่ยอดขายของบรษิทัฯในดา้นลบ” 

 

มร. รอรส์เตด็ กลา่วถงึชว่งเวลาทีเ่หลอืของปนีีว้า่ “สภาพเศรษฐกจิยงัคงมคีวามยากล าบาก 

ดงันัน้ทางบรษิทัฯจะเดนิหนา้ปรบัปรงุกระบวนการและโครงสรา้ง 

เพือ่ยกระดบัความยดืหยุน่และเพิม่ประสทิธภิาพทา่มกลางสภาวะตลาดทีค่อ่นขา้งผนัผวน”  
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ยืนยันการประเมินธุรกิจปี พ.ศ. 2556 คาดผลก าไรเพิ่มสูงขึ้น 

 

 “อยา่งทีไ่ดร้ะบไุวก้อ่นหนา้นี ้ เฮงเคล็คาดวา่ยอดขายจะเตบิโตอยูร่ะหวา่ง 3 – 5 เปอรเ์ซน็ตใ์นปนีี ้

และก าไรสทุธติอ่หุน้บรุมิสทิธิ์ (EPS) หลงัการปรบัปรงุจะเตบิโตขึน้ราว 10 เปอรเ์ซน็ต ์

ขณะทีก่ารประเมนิก าไรกอ่นหกัดอกเบีย้และภาษี (EBIT) หลงัการปรบัปรงุจะเพิม่ขึน้จาก 14.5 ไปอยูท่ี ่

15 เปอรเ์ซน็ต”์ มร. คาสเปอร ์รอรส์เตด็ กลา่ว 

 

ผลประกอบการและรายไดใ้นไตรมาสสามของป ีพ.ศ. 2556  

 

ยอดขายของเฮงเค็ลในไตรมาสสามของปี พ.ศ. 2556 อยู่ที ่ 4,184 ล้านยูโร 

น้อยกวา่เมื่อปทีี่แล้วเนื่องจากได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศอยู่ที่ 6.7 

เปอร์เซ็นต ์ โดยยอดขายลดลง 2.6 เปอร์เซน็ต์ 

ขณะทีก่ารเติบโตดา้นยอดขายซึ่งไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและการเขา้ซื้

อกิจการ – การถอนการลงทนุ อยู่ที ่4.2 เปอร์เซ็นต์ โดยได้แรงขับเคล่ือนจากทุกกลุม่ธุรกิจ 

 

กลุม่ผลติภณัฑซ์กัลา้งและผลติภณัฑใ์นครวัเรอืน มียอดขายเตบิโตอยา่งแข็งแกร่งที่ 5.5 เปอร์เซ็นต ์

ขณะทีก่ลุ่มผลติภณัฑเ์พือ่ความงาม มีการขยายตัวของยอดขายอย่างยอดเยี่ยมที ่ 3.1 เปอร์เซ็นต ์

ส าหรับยอดขายกลุม่เทคโนโลยกีาว ก็ปรับตวัเพิ่มขึน้เช่นกันที ่ 4.2 

เปอร์เซ็นตเ์มื่อเทยีบกบัไตรมาสเดียวกันของปทีี่แล้ว 

 

หลังพิจารณารายได้ที่เกิดขึน้แบบครั้งเดียว ค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียว 

และคา่ใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างพบว่าก าไรจากการด าเนนิงานหลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 6.5 

เปอร์เซ็นต ์ จาก 631 ล้านยูโร ไปอยูท่ี ่ 672 ล้านยูโร 

โดยผลก าไรที่เพิ่มขึ้นในปนีีม้าจากกลุ่มธุรกิจทั้งสามกลุม่ ผลก าไรจากการด าเนนิงาน (EBIT) อยู่ที่ 649 

ล้านยูโร เพิ่มขึน้จากไตรมาสที่สามของป ีพ.ศ. 2555 ที่ได ้586 ล้านยูโร   

 

ผลตอบแทนจากยอดขายหลงัปรบัปรงุ (ก าไรก่อนหกัดอกเบี้ยและภาษี) เพิ่มขึ้น 1.4 จุด จาก 14.7 เป็น 

16.1 เปอร์เซ็นต์ สว่นผลตอบแทนจากยอดขายอยู่ที ่ 15.5 เปอร์เซน็ต ์ ซึง่เพิ่มขึ้นจาก 13.6 

เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสที่สามของปีทีแ่ล้ว 

 

ผลประกอบการของเฮงเค็ล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 27 ล้านยูโร โดยคิดเปน็มูลค่า -25 ล้านยูโร 

อันเนื่องมาจากสถานะทางการเงินทีเ่ข้มแข็งยิ่งขึ้น 

ผนวกกับการปรบัปรุงในแง่บวกของอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ อตัราภาษีอยู่ที ่24.8 เปอร์เซ็นต ์

เทียบกับไตรมาสทีส่ามของปีที่แล้วซึ่งอยูท่ี่ 24.7 เปอร์เซ็นต ์

*เมือ่ปรับมาตรฐานบญัชเีพือ่ตอบแทนพนักงาน (IAS 19) ตามไตรมาสสามของปีทีผ่า่นมา การเตบิโตอยู่ที ่13.4 

เปอรเ์ซ็นต ์ 
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รายไดส้ทุธขิองไตรมาสสามเพิ่มขึ้น 16.7 เปอรเ์ซ็นต ์ จาก 402 ล้านยูโร เป็น 469 ล้านยูโร 

หลังจากหักดอกเบี้ยที่ควบคมุไม่ได้จ านวน 11 ล้านยูโร รายได้สทุธิอยูท่ี่ 458 ล้านยูโร   (เมื่อเทียบกับ 

390 ล้านยูโรในปีทีผ่่านมา)  ส าหรบัรายไดสุ้ทธิหลังการปรับปรุงเมื่อหกัดอกเบี้ยทีค่วบคุมไม่ได้แล้ว อยู่ที ่

476    ล้านยูโร เมื่อเทียบกบัตัวเลขของปีที่ผา่นมาที่ 422 ล้านยูโร สว่นก าไรสทุธติอ่หุน้บรุมิสทิธิ์ (EPS) 

ที่ไม่ได้ปรับปรุงเพิ่มขึ้นจาก 0.90 ยูโร เปน็ 1.06 ยูโร 

ขณะทีก่ าไรสทุธติ่อหุ้นบรุิมสิทธิ์หลังการปรบัปรุงเพิ่มขึน้เป็น 1.10 ยูโร จากเดิม 0.97 ยูโร 

ในไตรมาสสามของปทีีแ่ล้ว  ซึ่งก่อนการปรับมาตรฐานบัญชีเพือ่ตอบแทนพนกังาน (IAS 19) 

มูลค่าต่อหุ้นอยู่ที ่ 0.99 ยูโร โดยก าไรสุทธติ่อหุ้นบุรมิสิทธิ ์ (EPS) หลังการปรับปรุงเพิ่มขึน้ 11.1 

เปอร์เซ็นต ์

 

อตัราสว่นเงนิทนุหมนุเวยีนสทุธิตอ่ยอดขาย ปรบัตัวดขีึ้นเมื่อเทียบกับชว่งเวลาเดียวกันของปีทีแ่ล้ว 

โดยลดลงเหลือ 4.5 เปอร์เซ็นต์ สถานะทางการเงนิสทุธปิระจ าวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2556 

เปล่ียนแปลงจากยอดหนี้สนิสุทธเิป็นการลงทุนสุทธิอยู่ที ่ 485 ล้านยูโร ขณะทีว่ันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 

2555 หนี้สินสุทธิของเฮงเคล็ อยู่ที ่612 ล้านยูโร 

 

ผลประกอบการเดอืนมกราคม – กนัยายน พ.ศ. 2556 

 

ในช่วงเกา้เดือนแรกของป ี พ.ศ. 2556 เฮงเค็ล มียอดขาย 12,503 ล้านยูโร 

ซึ่งอยู่ในระดบัเดียวกับปีทีแ่ล้ว การเตบิโตของยอดขายที่ไม่รวมอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 

และการเขา้ซื้อกิจการ – การถอนการลงทุน มีอัตราเติบโต 3.6 เปอร์เซ็นต ์

ก าไรจากการด าเนนิงานหลงัการปรบัปรงุ เพิ่มขึ้น 7.8 เปอร์เซ็นต ์ จาก 1,791 ล้านยูโร ไปอยูท่ี่ 1,932 

ล้านยูโร โดยมาจากกลุ่มธรุกิจทั้งสามกลุ่ม  ส าหรับก าไรกอ่นหกัดอกเบีย้และภาษหีลงัจากการปรบัปรงุ 

(EBIT margin) ก็เตบิโตอยา่งแข็งแกร่ง เพิ่มขึ้นจาก 14.3 เปอร์เซ็นต์เป็น 15.5 เปอร์เซ็นต ์

 

รายไดส้ทุธหิลงัการปรบัปรงุในเกา้เดอืนทีผ่า่นมา เมื่อท าการหักดอกเบี้ยทีค่วบคุมไม่ได้ มีการเติบโต 

12.6 เปอร์เซ็นต์ จาก 1,203 ล้านยูโร เพิ่มเป็น 1,354 ล้านยูโร ก าไรสทุธติอ่หุน้บรุมิสทิธิ ์ (EPS) 

หลงัการปรบัปรงุเพิ่มขึ้นเป็น 3.13 ยูโร ซึ่งขยับเพิ่มขึ้น 12.6 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกบัเกา้เดือนแรกของป ี

พ.ศ. 2555 ซึ่งอยู่ที ่ 2.78 ยูโร ก่อนการปรบัมาตรฐานบัญชเีพื่อตอบแทนพนักงาน (IAS 19) 

มูลค่าต่อหุ้นอยู่ที ่ 2.83 ยูโร โดยก าไรสุทธติ่อหุ้นบุรมิสิทธิ ์ (EPS) หลังการปรับปรุงเพิ่มขึน้ 10.6 

เปอร์เซ็นต ์

 

ผลประกอบการของภาคธรุกจิประจ าไตรมาสทีส่าม ของป ีพ.ศ. 2556 

 

กลุม่ธรุกจิผลติภณัฑซ์กัลา้งและผลติภณัฑใ์นครวัเรอืน 

มีอัตราการเติบโตดา้นยอดขายทีแ่ข็งแกร่งและผลตอบแทนต่อยอดขายทีป่รับแล้วอนัม่ันคงในไตรมาสที่ส



 

Henkel AG & Co. KGaA, Corporate Communications Page 4/7 

าม ท าให้มีการขยายตัวของผลก าไรอยา่งต่อเนื่อง ยอดขายมีมูลค่า 1,167 ล้านยูโร เมื่อเทียบกับ 1,194 

ล้านยูโรในไตรมาสเดยีวกนัของปีทีแ่ล้ว 

 

ผลประกอบการดา้นยอดขายที่แข็งแกร่ง ของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑซ์ักลา้งและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน 

ได้แรงขับเคล่ือนจากตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ซึ่งเติบโตในระดับสองหลัก 

ส าหรับภูมิภาคแอฟรกิาและตะวันออกกลางนัน้ แม้วา่จะยังเกิดปัญหาความไม่สงบอยู่กต็าม 

แต่ยอดขายมีการเตบิโตด้วยตัวเลขสองหลัก 

กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกขับเคล่ือนด้วยผลประกอบการที่ดีจากตุรก ี

ส่วนลาตินอเมริกาก็มีการขยายตวัที่เข้มแข็งโดยมีเม็กซิโกเป็นตลาดหลัก 

ในตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวยังคงปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง 

รวมถึงมีการแข่งขันดา้นราคาและการส่งเสริมการขายอย่างหนักหน่วง 

ยอดขายต่ ากว่าเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกนัของปทีีแ่ล้วเล็กน้อย 

ยุโรปตะวันตกได้รบัผลกระทบจากความอ่อนแอของตลาดยุโรปใต้ 

แตก่็มีผลประกอบการที่แข็งแกร่งในเยอรมนี 

ส าหรับยอดขายในภูมิภาคอเมริกาเหนือปรับตัวลดลงเลก็น้อยเม่ือเทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นหนา้ 

สอดคล้องกับตลาดที่ชะลอตวัต่อเนื่อง  

 

ก าไรจากการด าเนนิงานทีป่รบัปรงุแลว้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าราว 7.6 เปอร์เซน็ต์หรือ 186 ล้านยูโร 

ขณะที่ผลตอบแทนต่อยอดขายที่ปรบัแล้วเพิ่มขึ้นเปน็ 15.9 เปอร์เซ็นต์มากกว่าปีที่แล้วซึ่งอยูท่ี่ 14.5 

เปอร์เซ็นต ์ ขณะทีก่ าไรจากการด าเนินงานอยูท่ี่ 185 ล้านยูโร เทียบกับไตรมาสสามของปีทีแ่ล้ว 

ซึ่งมีตัวเลขอยู่ที ่168 ล้านยูโร 

 

ในไตรมาสทีส่ามของปีนี ้

กลุ่มธุรกิจผลติภณัฑเ์พือ่ความงามมียอดขายเพิ่มขึน้อยา่งม่ันคงและมีการเติบโตของผลตอบแทนต่อยอดข

ายที่ปรบัแล้วอย่างแข็งแกร่ง โดยมียอดขายเตบิโตเพิ่มขึ้น  3.1 เปอร์เซน็ต ์

ซึ่งเตบิโตเหนือกว่าภาพรวมของตลาดอีกครั้งและท าใหส้่วนแบ่งการตลาดเพิ่มสูงขึน้ตามไปดว้ย 

ยอดขายมีมูลค่า 886 ล้านยูโรเมื่อเทียบกับ 908 ล้านยูโรของไตรมาสสามเมื่อปีทีแ่ล้ว 

เป็นอีกครั้งทีต่ลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่เตบิโตในระดับตัวเลขสองหลักและเป็นพลังขับเคล่ือนส าคญัของการเ

ติบโตด้านยอดขายของผลิตภัณฑ์เพือ่ความงาม โดยเอเชยี (ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น) 

และลาตินอเมริกามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ขณะที่แอฟริกาและตะวนัออกกลาง 

รวมถึงยุโรปตะวันออกก็ช่วยสร้างการขยายตัวเช่นกัน 

ส่วนในตลาดเศรษฐกิจอิ่มตวัได้รับผลกระทบอีกครั้งจากแรงกดดนัของกิจกรรมส่งเสริมการขยายและราค

าที่สูงขึ้น การเตบิโตของยอดขายปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีทีแ่ล้ว อยา่งไรก็ตาม ในตลาดอเมริกาเหนือ 

ยอดขายเพิ่มขึ้นอยา่งแข็งแกรงถึงแม้ตลาดจะปรับลดลง 

ยอดขายในยุโรปตะวันตกยงัคงทรงตัวและมีสภาวะเศรษฐกิจที่ยากล าบาก 

 

ก าไรจากการด าเนนิงานทีป่รบัปรงุแลว้ คิดเป็นมูลค่า 132 ล้านยูโร 

ท าให้ผลตอบแทนต่อยอดขายที่ปรบัแล้วเพิ่มขึ้น 0.2 จุด เปน็ 14.9 เปอร์เซ็นต ์

และมีรายงานวา่ก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มขึ้น 7.5 เปอร์เซ็นต ์ เมื่อเทียบกับปกีอ่นหน้า คิดเป็นมูลค่า 

122 ล้านยูโร 
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กลุม่ธรุกจิเทคโนโลยกีาวในไตรมาสสามของปเีตบิโตอยา่งม่ันคง 

และมีพัฒนาการที่ดีเยี่ยมของยอดขายที่ปรับแล้ว โดยยอดขายอยู่ที ่2,095 ล้านยูโร ยอดขายปรับเพิ่ม 4.2 

เปอร์เซ็นต ์เมื่อเทียบกับไตรมาสสามของปีกอ่นหนา้ 

 

ยอดขายของธุรกิจเทคโนโลยียาวมีการเติบโตอยา่งม่ันคงในกลุ่มตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ 

โดยเฉพาะพัฒนาการในบราซิล ขณะที่ภูมิภาคลาตินอเมริกาถอืว่าเตบิโตสูงทีสุ่ดด้วยตัวเลขสองหลัก 

ธุรกิจเทคโนโลยีกาวยังได้รบัแรงขบัเคล่ือนอันม่ันคงจากยุโรปตะวันออก ส่วนในเอเชีย 

(ไม่รวมประเทศญ่ีปุ่น) ก็ขยายตวัอย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับปทีี่แล้ว 

พัฒนาการด้านยอดขายในแอฟรกิาและตะวันออกกลางเติบโตในแดนบวกเช่นกัน 

ส าหรับตลาดเศรษฐกิจอิ่มตวั 

ถึงแม้จะยังมีสภาวะตลาดที่ยากล าบากแต่ยอดขายก็เติบโตโดยในยุโรปตะวันตกมียอดขายเพิ่มขึน้มากที่สุ

ด ส าหรับอเมรกิาเหนือมีการขยายตัวเพิ่มขึน้เมื่อเทยีบกบัไตรมาสทีส่ามของปีก่อน  

 

 

 

ก าไรจากการด าเนนิงานหลงัการปรบัปรงุเพิ่มสูงขึน้ 8.2 เปอร์เซ็นต์ มีมูลคา่ 373 ล้านยูโร 

ส่วนผลตอบแทนของยอดขายหลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้นถึงระดับ 17.8 เปอร์เซน็ตเ์ป็นครั้งแรก ขยายตวั 

1.8 จุด สะท้อนถึงผลประกอบการที่ยอดเยี่ยม สว่นก าไรจากการด าเนนิงานเพิ่มขึ้น 11.2 เปอร์เซ็นต ์จาก 

329 ล้านยูโร เป็น 365 ล้านยูโร 

 

ผลประกอบการระดบัภมูภิาคในไตรมาสสาม 

  

จากสภาพการแข่งขันในตลาดที่รุนแรง ยอดขายของเฮงเค็ลในกลุ่มประเทศยโุรปตะวนัตก เติบโต 0.7 

เปอร์เซ็นต ์ ชดเชยการชะลอตัวของยุโรปใต้ โดยมียอดขายมูลคา่ 1,415 ล้านยูโร ในยโุรปตะวนัออก 

ยอดขายเพิ่มขึ้น 6.2 เปอร์เซ็นต ์โดยรัสเซียและตุรกีเปน็ตลาดหลักที่ชว่ยสรา้งผลประกอบการอันเข้มแข็ง 

ยอดขายมีมูลค่า 822 ล้านยูโร 

ส าหรบัแอฟรกิาและตะวนัออกกลางยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบทางการเมืองและสังคมใ

นบางประเทศ อย่างไรก็ตาม ยอดขายยังคงเพิ่มขึน้สองหลักอยู่ที่ 23.1 

เปอร์เซ็นตด์้วยความแข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑซ์ักล้างและผลิตภณัฑ์ในครวัเรือน 

รวมถึงผลิตภณัฑ์เพื่อความงาม ยอดขายในภูมิภาคนีค้ิดเป็นมูลค่า 255 ล้านยูโร  

 

ยอดขายในตลาดภูมิภาคอเมรกิาเหนอื เพิ่มขึ้น 2.2 

เปอร์เซ็นต์ไดแ้รงขับเคล่ือนจากกลุ่มธุรกิจผลติภัณฑเ์พือ่ความงามและเทคโนโลยีกาว 

ยอดขายรวมมีมูลค่า 756 ล้านยูโร  ส าหรับยอดขายในภูมิภาคลาตนิอเมรกิาเพิ่มขึ้น 12.5 

เปอร์เซ็นตโ์ดยมีบราซิลเป็นตลาดหลัก คดิเป็น 269 ล้านยูโร ส่วนยอดขายในภูมิภาคเอเชยี-
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แปซฟิกิเติบโต 1.8 เปอร์เซ็นตโ์ดยมีตลาดที่เตบิโตรวดเรว็อย่างประเทศจีน 

ที่ช่วยชดเชยตลาดที่มียอดขายชะลอตัวอยา่งญี่ปุ่น มูลคา่ยอดขายในภูมิภาคนี้รวมอยู่ที่ 631 ล้านยูโร  

 

การเติบโตในภาพรวมนัน้ได้แรงส่งหลักมาจากกลุ่มตลาดเศรษฐกจิเกดิใหมแ่ถบยุโรปตะวันออก 

แอฟรกิาและตะวันออกกลาง ลาตนิอเมริกา และเอเชีย (ไม่รวมประเทศญ่ีปุ่น) กระตุ้นให้ยอดขายโตขึ้น 

9.1 เปอร์เซ็นตโ์ดยได้แรงขับเคล่ือนจากทั้งสามกลุ่มธุรกิจ คิดเปน็มูลค่า 1,865 ล้านยูโร 

ขณะทีส่ัดสว่นยอดขายที่มาจากกลุ่มตลาดเศรษฐกิจเกดิใหม่อยู่ที่ 45 เปอรเ์ซ็นต์ 

(ในไตรมาสที่สามของปทีี่แล้วอยู่ที ่44 เปอร์เซ็นต์)   

 

การประเมนิภาพรวมธรุกจิของกลุม่ธรุกจิเฮงเคล็ ในป ีพ.ศ. 2556 

 

เฮงเค็ลคาดการณ์วา่ ยอดขายในภาพรวมทั้งหมดจะเตบิโตเพิ่มขึ้นระหวา่ง 3 – 5 เปอร์เซน็ต ์ ในปี พ.ศ. 

2556 นี ้ บริษทัฯเชือ่ม่ันว่าแต่ละกลุ่มธุรกิจจะเตบิโตอยู่ในระดับดังกล่าว 

เฮงเค็ลยืนยนัการประเมินผลตอบแทนจากยอดขายหลังปรับปรุง (ก าไรกอ่นหักดอกเบี้ยและภาษ)ี 

จะเพิ่มขึ้นจาก 14.5 เปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที ่ 15 เปอร์เซ็นต ์ (พ.ศ. 2555 อยู่ที่ 14.1 เปอร์เซน็ต)์ 

พร้อมคาดว่าทุกกลุ่มธุรกิจจะขับเคล่ือนให้มีอัตราเติบโตเหนือกว่าปทีี่แล้ว เฮงเค็ล 

ยังประเมินดว้ยวา่ก าไรสุทธติ่อหุ้นบุริมสทิธิ ์ (EPS) หลังการปรับปรุงจะเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ (ป ี พ.ศ. 

2555 อยู่ที ่3.70 ยูโร) 

เอกสารนี้มีข้อความคาดการณ์อนาคตซึ่งยึดตามการประมาณการและข้อสันนิษฐานในปัจจุบัน จากฝ่ายบริหาร 

ประจ าองค์กรของ บริษัท เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ ข้อความคาดการณ์ 

อนาคตเหล่านี้มีลักษณะพิเศษเนื่องจากการใช้ค าต่างๆ เช่น คาดว่า มีเป้าหมายที่จะ  วางแผน ท านาย สันนิษฐาน 

เชื่อว่า ประมาณการ คาดการณ์ พยากรณ์ และค าในลักษณะคล้ายคลึงกัน 

โดยไม่มีเจตนาใช้ค ากล่าวเหล่าน้ีเพื่อสร้างความเข้าใจว่ามีการรับประกันว่าความคาดหวังดังกล่าวจะเป็นจริง 

ผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตของ บริษัท เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ 

เกิดจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายปัจจัย 

และอาจแตกต่างจากข้อความคาดการณ์อนาคตข้างต้นได้ปัจจัยต่างๆเหล่าน้ี      

หลายปัจจัยอยู่นอกเหนือการควบคุมของเฮงเค็ลและไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างถูกต้องล่วงหน้า เช่น 

สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต การกระท าของคู่แข่ง และปัจจัยอื่นๆที่เก่ียวข้องกับสภาพตลาด 

ทั้งนี้บริษัทไม่ได้วางแผนหรือรับที่จะปรับปรุงข้อความคาดการณ์อนาคตให้เป็นข้อมูลล่าสุด 

 

 

ขอ้มลูเพิ่มเติมส าหรบัสือ่มวลชน กรณุาตดิตอ่ 

แม็กกี้ แทน      อภชิญา หริัญปณุยปรดีา 

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 

 

ท่านสามารถดูรายงานผลประกอบการส าหรับไตรมาสที่สาม ประจ าปี พ.ศ. 2556 และข้อมูลอื่นๆ 

พร้อมเอกสารส าหรับดาวน์โหลดและลิงก์ ที่เชื่อมต่อไปยังการถ่ายทอดการประชุมแถลงการณ์  

จากแฟ้มข่าวประชาสัมพันธ์ของเฮงเค็ล ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่  

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