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4 เมษายน 2557  

การประชุมผู้ถอืหุ้นสามัญประจ าป ีพ.ศ. 2557 

  

มุง่เนน้ที่การด าเนนิกลยุทธ์ 

 

ดสุเซลดอรฟ์ – มร. คาสเปอร์ รอร์สเต็ด ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารของเฮงเค็ล (Henkel) 

เปิดเผยผลการด าเนินงานทีป่ระสบความส าเร็จเปน็อย่างดีในปีพ.ศ.2556 

ระหวา่งการประชุมผูถ้ือหุ้นสามัญประจ าป ี (Annual General Meeting) ของเฮงเค็ล 

โดยอ้างถึงสภาพเศรษฐกิจทีเ่ปี่ยมด้วยความทา้ทาย “ถึงแม้ต้องเผชญิกับสภาพแวดล้อมที่ยากล าบาก 

แตเ่ฮงเค็ลสามารถบรรลุทุกเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไวไ้ด้ ธุรกิจของเฮงเค็ลก าลังเดินหน้าไปไดด้้วยด ี

และสามารถสรา้งการเตบิโตอย่างม่ันคงได้อีกครั้ง” มร.รอร์สเต็ด กล่าว 

พร้อมกับเน้นย้ าถึงความคืบหน้าในการด าเนินกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปจนถึงปี พ.ศ. 2559 “ในป ีพ.ศ.2556 

ที่ผ่านมา เฮงเค็ลก้าวสูว่ิสยัทัศน์การเป็นผู้น าในแบรนด์และเทคโนโลยีระดับโลกของเฮงเค็ลได้อีกระดับ 

เฮงเค็ลได้ก าหนดกลยุทธ์ทีช่ัดเจนและมีเปา้หมายอนัทะเยอทะยาน 

เวลานีเ้ราก าลังมุ่งเน้นที่การด าเนนิกลยุทธ์ส าคัญทัว่โลก”  

  

เฮงเค็ล ยกระดับการด าเนินงานที่มีผลก าไรได้อย่างมากในชว่งหลายปีทีผ่่านมา  

“เฮงเค็ลต้องการให้ผู้ถอืหุ้นได้รับประโยชน์จากพัฒนาการแห่งความส าเร็จในครั้งนี้ 

ด้วยการมอบเงินปนัผลทีสู่งขึ้น จึงน าเสนอเงินปันผล 1 ยูโร 22 

เซนต์ต่อหุน้บุริมสิทธิ์ในการประชุมผู้ถอืหุ้นสามัญประจ าปี ซึ่งถือว่าสูงขึ้น 28 

เปอร์เซ็นตเ์มื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า” มร. รอร์สเต็ด กล่าว ทั้งนี ้

อัตราส่วนการจา่ยเงินปันผลดังกล่าวคดิเป็นสัดสว่น 30 
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เปอร์เซ็นตข์องรายได้สุทธิหลังจากหักดอกเบีย้ที่ควบคุมไม่ได้และรายการยกเว้นหลงัการปรับปรุง 

เพิ่มขึ้นจากปกี่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ 25 เปอร์เซน็ต์ ขณะที่การจ่ายเงินปันผลในอนาคตจะอยู่ระหว่าง 25 – 35 

เปอร์เซ็นต ์

สัดส่วนเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อกลยทุธท์ี่มีความยืดหยุ่นหรือกลยทุธ์ความระมัดระวังทาง

การเงินของเฮงเค็ล 

 

ดร.ซโิมเน ่ บาเกล-ทราห์ ประธานใหญ่ของคณะกรรมการผู้ถือหุน้และคณะกรรมการก ากับดแูล 

กล่าวขอบคณุคณะกรรมการบริหารและพนักงานทกุคน ส าหรับความมุ่งม่ันและทุ่มเทตลอดปี พ.ศ.2556 

ที่ผ่านมา 

  

ส าหรับการด าเนินงานในปีงบประมาณนี ้ มร.รอรส์เตด็กล่าวเน้นย้ าถึงสภาพตลาดที่ยังมีความไม่ม่ันคงสูง 

“ไม่เพียงสถานการณ์ทางการเมืองในยุโรป 

ตะวันออกเทา่นั้นที่ท าให้การประเมินการพัฒนาธุรกิจในปีนี้เปน็ไปอย่างยากล าบาก” 

เขายังให้ความเห็นถึงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่มีสัญญาณวา่จะคล่ีคลายในระยะสั้น 

“มีความเป็นไปได้วา่อตัราแลกเปล่ียนในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่เป็นตลาดหลักบางแห่งอาจอ่อนค่าลงมา

กกวา่นี ้เราจะได้เหน็ถึงผลกระทบในแง่ลบจากปัจจัยนี้เปน็ส่วนใหญ่ในชว่งครึ่งแรกของปีนี้”  

  

ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของการด าเนินงานในไตรมาสแรกของป ี พ.ศ. 2557 มร. รอร์สเต็ด 

ระบุวา่จะได้รบัการเผยแพรใ่นวันที ่7 พฤษภาคมนี ้

  

มร. รอร์สเต็ด 

ยังกล่าวย้ าถึงความส าคัญของตลาดเศรษฐกิจเกดิใหม่ทีส่่งผลต่อพัฒนาการที่สูงขึน้ของเฮงเค็ล 

“ในช่วงสี่ปหีลังสุด เฮงเค็ลมีอัตราเติบโตในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่โดยเฉลี่ยเกือบ 10 เปอร์เซน็ตต์่อปี 
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ในทางกลับกัน การเติบโตในตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวอยู่ที่เพียง 2 เปอร์เซน็ต์” ขณะเดียวกัน 

เขายังชี้ถึงความทา้ทายของตลาดเศรษฐกิจเกดิใหม่ “เราเล็งเห็นถึงความไม่แน่นอนของตลาดเหล่านี ้

การขยายตัวที่สูงย่อมมาพรอ้มกับความเสี่ยงอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได้ แตเ่ราจะไม่เปล่ียนกลยุทธ ์

เฮงเค็ลจะเดินหน้าเผชิญอุปสรรคเหล่านี้ด้วยความมุ่งม่ันต่อไป”  

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิม่เติมของการประชุมผู้ถือหุน้สามัญประจ าปี ไดท้ี่เวบ็ไซต์   

http://www.henkel.com/press/annual-general-meeting-2014-44802.htm  

 ถ่ายทอดผา่น AGM livestream (ตั้งแต ่10.00 น.) 

 ค ากลา่วโดย มร. คาสเปอร์ รอร์สเต็ด (ตั้งแต ่10.15 น.) 

 ท่านสามารถดาวน์โหลดภาพข่าวประชาสัมพันธข์องการประชุมได้ (ตั้งแตเ่ที่ยงวนัเป็นต้นไป) 

 ท่านสามารถดาวน์โหลดขา่วประชาสัมพนัธ์ผลของการประชุมได้ (ตั้งแต่ชว่งบ่ายเปน็ต้นไป) 

 

เฮงเค็ลด าเนินธุรกิจทั่วโลกดว้ยการเป็นผู้น าด้านแบรนดแ์ละเทคโนโลยีในสามกลุ่มธรุกิจ ได้แก่ 

ผลิตภัณฑซ์ักลา้งและผลิตภณัฑ์ในครัวเรือน (Laundry & Home Care)  ผลิตภัณฑ์ดแูลความงาม 

(Beauty Care) และเทคโนโลยีกาว (Adhesive Technologies) เฮงเค็ลก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2419 

โดยครองต าแหน่งผู้น าตลาดโลกทั้งในกลุ่มธุรกิจส าหรบัผู้บริโภครายย่อย 

และกลุ่มธุรกิจภาคอตุสาหกรรมอย่างผลิตภณัฑ์ซึ่งเป็นทีรู่้จักกันด ี อาท ิ เพอร์ซิล (Persil) ชวาร์สคอฟ 

(Schwarzkopf)  และล็อคไทท ์ (Loctite) เฮงเค็ลมีพนักงานราว 47,000 คนทั่วโลก ในปพี.ศ. 2556 

บริษัทฯมียอดขายอยู่ที ่ 16.4 พันล้านยูโร และมีก าไรจากการด าเนินงาน 2.5 พันล้านยูโร 

เฮงเค็ลเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ DAX มีส านกังานใหญ่อยู่ในเมืองดุสเซลดอร์ฟ 

ประเทศเยอรมน ี

 

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 

http://www.henkel.com/press/annual-general-meeting-2014-44802.htm
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ผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตของ บริษัท เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ 

เกิดจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายปัจจัย 

และอาจแตกต่างจากข้อความคาดการณ์อนาคตข้างต้นได้ปัจจัยต่างๆเหล่าน้ี      

หลายปัจจัยอยู่นอกเหนือการควบคุมของเฮงเค็ลและไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างถูกต้องล่วงหน้า เช่น 

สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต การกระท าของคู่แข่ง และปัจจัยอื่นๆที่เก่ียวข้องกับสภาพตลาด 

ทั้งนี้บริษัทไม่ได้วางแผนหรือรับที่จะปรับปรุงข้อความคาดการณ์อนาคตให้เป็นข้อมูลล่าสุด 

 

 

 

ขอ้มลูตดิตอ่ 

 

ลาร์ส วิทเท็ค     วัฟฟ์ คลัปเปลโฮลซ์ 

โทร +49 211 797 – 2606               โทร +49 211 797 - 1875 

โทรสาร +49 211 798 – 4040               โทรสาร +49 211 798 – 4040 

อีเมล์ lars.witteck@henkel.com  อีเมล์ wulf.klueppelholz@henkel.com 

 

บริษัท เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ 
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