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6 มนีาคม 2556 

 

 

เฮงเค็ลบรรลเุป้าหมายธรุกจิปี 2555 อยา่งสมบรูณ์แบบ  

 

เฮงเค็ลสรา้งสถติใิหมด่า้นยอดขายและก าไร 
 

 ยอดขายเพิม่ข ึน้ 5.8% เป็นมลูคา่ 16,510 ลา้นยโูร (อตัราการเตบิโตแบบปกต:ิ 

+3.8%) 

 ก าไรจากการด าเนนิงานหลงัการปรบัปรงุ*: +15.1% มลูคา่ 2,335 ลา้นยโูร 

 ก าไรกอ่นหกัดอกเบีย้และภาษ ี(EBIT) หลงัการปรบัปรงุ*: เพิม่ข ึน้ +1.1 จดุ  

เป็น 14.1% 

 ก าไรสทุธติอ่หุน้บรุมิสทิธิ ์(EPS) หลงัการปรบัปรงุ*: +17.8% เป็น 3.70 ยโูร 

 ผลประกอบการทีแ่ข็งแกรง่ในตลาดเกดิใหม ่(อตัราการเตบิโตแบบปกต:ิ +7.8%) 

 เงนิปนัผล: +18.8% เป็น 0.95 ยโูรตอ่หุน้บรุมิสทิธิ ์

 มุง่ม ัน่สูก่ารเตบิโตในปี 2556 

 

 

 

ดสูเซลดอรฟ์ – “ปี 2555 ถอืเป็นปีทีเ่ฮงเค็ลประสบความส าเร็จสงูทีส่ดุเทยีบกบัปีที ่

ผา่น ๆ มา 

เราท าผลประกอบการไดด้เียีย่มแมใ้นสภาวะตลาดทีม่คีวามผนัผวนและการแขง่ขนัสงู 

และสามารถบรรลเุป้าหมายทางการเงนิ หรอืบรรลเุป้าทีต่ ัง้ไวใ้นทกุดา้น” คาสเปอร ์

รอรส์เต็ด ซอีโีอของเฮงเค็ลกลา่ว “กลุม่ธุรกจิท ัง้ 3 
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กลุม่ของเรามกีารเตบิโตของก าไรทีด่เีย ีย่ม 

และสามารถเพิม่สว่นแบง่ตลาดในประเทศตา่ง ๆ ได ้ไมเ่พยีงเทา่น ัน้ 

เรายงัสามารถบรรลเุป้าหมายทางการเงนิระยะยาวส าหรบัปี 2555 ทีต่ ัง้เอาไวต้ ัง้แตปี่ 

2551 ได ้

พรอ้มกบัสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัทีแ่ข็งแกรง่และรากฐานทีม่ ัน่คงส าหรบักา

รเตบิโตในอนาคตอกีดว้ย”  

 

คาสเปอรไ์ดก้ลา่วเกีย่วกบัปี 2556 วา่ “เราจะยงัคงเห็นความเคลือ่นไหวและความ 

ผนัผวนสงูในตลาดอยูเ่ชน่เดมิ แมเ้ฮงเค็ลจะรกัษาต าแหนง่ผูน้ าตลาดไวไ้ดอ้ยา่งม ัน่คง 

แตเ่ราจะยงัคงตอ้งปรบัปรงุและพฒันากระบวนการทางธุรกจิของเราใหเ้รยีบงา่ยเพือ่ตอ

บสนองตอ่การเปลีย่นแปลงใหเ้หนอืกวา่คูแ่ขง่  

 

เราคาดการณ์วา่ยอดขายส าหรบัปีนีจ้ะเตบิโตอยูท่ ี ่3-5% และคาดวา่ก าไรกอ่น 

หกัดอกเบีย้และภาษหีลงัการปรบัปรงุจะเพิม่ข ึน้ทีร่าว 14.5% รวมไปถงึก าไรสทุธติอ่ 

หุน้บรุมิสทิธิห์ลงัการปรบัปรงุทีจ่ะสงูข ึน้เป็น 10%” 

 

ยอดขายและก าไรของปี 2555 

 

ในสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ต็มไปดว้ยความยากล าบาก 

เฮงเค็ลสามารถสรา้งยอดขายใหเ้ตบิโตขึน้ในปี 2555 โดยมมีลูคา่ 16,510 ลา้นยโูร หรอืคดิเป็น 

5.8% ทีเ่พิม่ข ึน้จากปีกอ่น ยอดขายเพิม่ข ึน้ 3.8% เกดิจากราคาและปรมิาณการขายทีเ่พิม่ข ึน้ 

อนึง่ยอดขายนีไ้มร่วมผลกระทบของอัตราแลกเปลีย่นตา่งประเทศและการเขา้ซือ้กจิการ/การขาย

กจิการ 

  

กลุม่ธรุกจิทัง้สามกลุม่ลว้นสง่ผลตอ่การเตบิโตของยอดขายจากภายในทัง้ส ิน้ 

และยังชว่ยเพิม่สว่นแบง่ตลาดในตลาดตา่ง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งด ี

กลุม่ผลติภณัฑซ์กัลา้งและผลติภณัฑใ์นครวัเรอืนสามารถเพิม่ยอดขายได ้4.7% 

ยอดขายกลุม่เทคโนโลยกีาวเตบิโตขึน้ 3.6% 

และการเตบิโตจากกลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่ความงามเพิม่ข ึน้ 3.1% 
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หลังพจิารณารายไดท้ีเ่กดิขึน้แบบรายไดท้ีเ่กดิขึน้ครัง้เดยีว คา่ใชจ้า่ยแบบครัง้เดยีว 

และคา่ใชจ้า่ยในการปรับโครงสรา้งแลว้ 

พบวา่ก าไรจากการด าเนนิงานหลงัการปรบัปรงุเพิม่ข ึน้เป็น 2,335 ลา้นยโูร หรอื 15.1% 

เมือ่เทยีบกับก าไรฯ ปีกอ่นหนา้จ านวน 2,029 ลา้นยโูร  

ผลก าไรทีเ่พิม่ข ึน้ในปีนีม้าจากกลุม่ธรุกจิทัง้สามกลุม่ ผลก าไรจากการด าเนนิงาน (EBIT) เป็น 

2,199 ลา้นยโูร เพิม่ขึน้จากปีกอ่นทีไ่ด ้1,765 ลา้นยโูร   

 

แมร้าคาในตลาดวตัถดุบิจะเพิม่สงูขึน้ แตผ่ลตอบแทนจากยอดขายหลงัปรบัปรงุ 

(ก าไรหลังหักดอกเบีย้และภาษี) กลับเพิม่ขึน้อยา่งเห็นไดช้ดัที ่1.1 จดุ จาก 13.0% เป็น 

14.1%  

สว่นผลตอบแทนจากยอดขายอยูท่ี ่13.3% ซึง่เพิม่ข ึน้จาก 11.3% ในปีกอ่นหนา้ 

  

ผลประกอบการของเฮงเค็ลเพิม่ขึน้ 14 ลา้นยโูร โดยเป็นมลูคา่ 141 ลา้นยโูร 

อันเนือ่งมาจากหนีส้ทุธแิละอัตราดอกเบีย้ทีล่ดลง นอกจากนี ้

อัตราแลกเปลีย่นตา่งประเทศยังสง่ผลกระทบในแงบ่วกและอตัราภาษอียูท่ีร่ะดับ 24.4% 

เมือ่เทยีบกับ 26.0% ในปีกอ่นหนา้ 

  

รายไดส้ทุธหิลงัการปรบัปรงุเพิม่ข ึน้ 18.2% จาก 1,356 ลา้นยโูรเป็น 1,603 ลา้นยโูร 

หลังจากหักดอกเบีย้ทีค่วบคมุไมไ่ด ้รายไดส้ทุธอิยูท่ี ่1,556 ลา้นยโูร เมือ่เทยีบกับ 1,191  

ลา้นยโูรในปีกอ่นหนา้ เมือ่หักดอกเบีย้ทีค่วบคมุไมไ่ดจ้ านวน 46 ลา้นยโูรแลว้ 

รายไดส้ทุธจิงึอยูท่ี ่1,510 ลา้นยโูร (เทยีบกับตัวเลขของปีกอ่นหนา้ที ่1,161 ลา้นยโูร) 

สว่นก ำไรสทุธติอ่หุน้บรุมิสทิธิ ์(EPS) หลงัการปรบัปรงุ เพิม่ข ึน้ 17.8% หรอืจาก 3.14 

ยโูรเป็น 3.70 ยโูร ในขณะทีก่ าไรสทุธติอ่หุน้บรุมิสทิธิ ์(EPS) ทีไ่มไ่ดป้รับปรงุอยูท่ี ่3.49 ยโูร 

เมือ่เทยีบกับ 2.69 ยโูรในปีกอ่นหนา้ 

 

ในการประชมุใหญส่ามัญประจ าปี คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการก ากับดแูล 

และคณะกรรมการผูถ้อืหุน้ไดเ้สนอใหม้กีารอนุมัตเิงนิปนัผลตอ่หุน้บรุมิสทิธิเ์พิม่ข ึน้ 18.8% หรอื 

0.95 ยโูร (เทยีบกับปีกอ่นหนา้ที ่0.80 ยโูร) และเพิม่เงนิปันผลส าหรับหุน้สามัญเป็น 19.2% 

หรอื 0.93 ยโูร (เทยีบกับปีกอ่นหนา้ที ่0.78 ยโูร)  
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อัตราสว่นเงนิทนุหมนุเวยีนสทุธติอ่ยอดขำยปรับตัวเพิม่ขึน้เมือ่ส ิน้ปีที ่5.2% หรอืลดลง 2.1 

จดุเมือ่เทยีบกับตัวเลขของปี 2554 สว่นหนีส้นิสทุธปิระจ าวนัที ่31 ธันวาคม 2555 

ปรับตัวลดลงอยา่งเห็นไดช้ดัเหลอื 85 ลา้นยโูร (เทยีบกับวนัที ่31 ธันวาคม 2554 ที ่1,392  

ลา้นยโูร) สง่ผลใหก้ระแสเงนิสดอสิระเพิม่ขึน้มากกวา่สองเทา่และท าสถติใิหมท่ี ่2,023  

ลา้นยโูร 

 

 

 

ผลประกอบการของภาคธุรกจิ 

 

กลุม่ธุรกจิผลติภณัฑซ์กัลำ้งและผลติภณัฑใ์นครวัเรอืนมกีารเตบิโตของยอดขาย 4.7% 

และถอืเป็นการเตบิโตทีท่ าไดด้กีวา่ตลาด ยอดขายทีค่ านวณโดยไมพ่จิารณาผลกระทบอืน่ ๆ 

เพิม่ข ึน้ 5.9% หรอื 4,556 ลา้นยโูรในปีนี ้โดยเป็นผลมาจากการเตบิโตจากทกุภมูภิาค 

 

กลุม่ประเทศยโุรปตะวนัตกมกีารเตบิโตของยอดขายทีด่ขี ึน้ 

แมใ้นสภาวะตลาดทีย่ากล าบากโดยเฉพาะในกลุม่ประเทศยโุรปตอนใต ้

และมผีลก าไรทีแ่ข็งแกรง่จากผลประกอบการอันมั่นคงในประเทศเยอรมน ีฝร่ังเศส และอติาล ี

ยอดขายจากภมูภิาคอเมรกิาเหนอืก็คงความแข็งแกรง่เชน่กัน 

แมจ้ะเผชญิกับการแขง่ขนัสงูและตลาดขาลง 

ยอดขายในกลุม่ตลาดเกดิใหมย่ังคงเตบิโตไดด้ดีว้ยตัวเลขการเตบิโตหนึง่หลักทีม่ตีัวเลขสงู  

 

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนทีป่รบัปรงุแลว้เพิม่ข ึน้อยา่งมากที ่15.5% หรอื 659 ลา้นยโูร 

ขณะทีผ่ลตอบแทนตอ่ยอดขายทีป่รับแลว้เพิม่ขึน้ 1.3 จดุเป็น 14.5% 

ก าไรจากการด าเนนิงานเพิม่ขึน้อยา่งเห็นไดช้ดัโดยอยูท่ี ่621 ลา้นยโูร เทยีบกับ 419 

ลา้นยโูรในปีกอ่นหนา้ 

อกีปัจจัยหนึง่ทีส่ง่ผลในเชงิบวกตอ่ผลประกอบการธรุกจิคอืคา่ใชจ้า่ยในการปรับโครงสรา้งทีล่ด

ลง 

ในปี 2555 กลุม่ธุรกจิผลติภณัฑเ์พือ่ควำมงำมยังคงมแีนวโนม้ของการเตบิโตทีใ่หผ้ลก าไร 

ทีเ่พิม่สงูขึน้ตอ่เนือ่งมาจากปีกอ่นหนา้ โดยยอดขายเพิม่ขึน้ 3.1% และเตบิโตกวา่ตลาด 

โดยเป็นผลสบืเนือ่งมาจากนวตักรรมทีแ่ข็งแกรง่ 
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ยอดขำยทีค่ านวณโดยไมพ่จิารณาผลกระทบอืน่ ๆ เพิม่ข ึน้ 4.2% คดิเป็นมลูคา่ 3,542 ลา้นยโูร 

 

ธรุกจินีป้ระสบความส าเร็จอยา่งสงูโดยเฉพาะในกลุม่ตลาดเกดิใหม ่โดยมภีมูภิาคเอเชยี 

(ไมร่วมประเทศญีปุ่่ น) ทีน่ าเดน่ดว้ยการเตบิโตแบบเลขสองหลักทีแ่ข็งแกรง่ 

เนือ่งมาจากการขยายธรุกจิแบบกา้วกระโดดในประเทศจนี 

ภมูภิาคแอฟรกิา/ตะวนัออกกลางมกีารรายงานผลการเตบิโตแบบเลขสองหลกั 

สว่นยอดขายในตลาดอิม่ตัวก็เพิม่ข ึน้เชน่เดยีวกัน 

ผลประกอบการของธรุกจิในภมูภิาคอเมรกิาเหนอืยังคงด าเนนิไปเป็นทีน่่าพอใจ 

และยอดขายในทวปียโุรปยังคงทรงตัวเทา่กับปี 2554 

แมต้อ้งเผชญิกับวกิฤตแิละการพัฒนาเศรษฐกจิทีถ่ดถอยในกลุม่ประเทศยโุรปตอนใต ้

  

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนทีป่รบัปรงุแลว้ปรับตัวในแดนบวกถงึ 6.8% เทยีบกับปีกอ่นหนา้ 

คดิเป็นมลูคา่ 514 ลา้นยโูร ถอืเป็นก าไรทีส่งูทีส่ดุของปี สง่ผลใหผ้ลตอบแทนตอ่ยอดขาย 

ทีป่รับแลว้เพิม่ข ึน้ 0.3 จดุเป็น 14.5% และถอืเป็นสถติใิหมเ่ชน่กัน มรีายงานวา่ก าไรจาก 

การด าเนนิงานคดิเป็นเงนิรวม 483 ลา้นยโูรหรอืเพิม่ขึน้ 2.6% 

 

กลุม่ธุรกจิเทคโนโลยกีำวสรา้งการเตบิโตทางธรุกจิทีแ่ข็งแกรง่ในปี 2555 

แมส้ภาพเศรษฐกจิโดยรวมปรับตัวลดลงตลอดปี โดยยอดขายในกลุม่นีเ้พิม่ข ึน้มากกวา่ 8,000 

ลา้นยโูรเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร ์โดยมมีลูคา่รวมอยูท่ี ่8,256 ลา้นยโูร 

การเตบิโตจากยอดขายอยูท่ี ่3.6% ควบคูไ่ปกับการปรับพอรต์โฟลโิอผลติภัณฑ ์

น าเสนอนวตักรรมผลติภณัฑใ์หม ่ๆ สูผู่บ้รโิภค 

ซึง่ถอืเป็นปัจจัยหลักในการขบัเคลือ่นผลประกอบการทีแ่ข็งแกรง่ 

 

ตลาดเกดิใหมย่ังคงเป็นตลาดทีม่าแรงและสง่ผลใหเ้กดิการเตบิโตของยอดขายอยา่งดเียีย่ม 

สว่นภมูภิาคแอฟรกิา/ตะวนัออกกลางรายงานการเตบิโตทีม่ากทีส่ดุแบบตัวเลขสองหลัก 

ในภาพรวม ตลาดอิม่ตัวยังคงสรา้งยอดขายไดด้ ีโดยเฉพาะจากกลุม่ภมูภิาคอเมรกิาเหนอื 

ซึง่ชว่ยพยงุผลกระทบเชงิลบจากสภาวะเศรษฐกจิทีซ่บเซาในกลุม่ประเทศยโุรปตะวนัตกไดเ้ป็น

อยา่งด ีโดยเฉพาะในกลุม่ยโุรปตอนใต ้ 
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ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนหลงักำรปรบัปรงุเพิม่สงูขึน้มากที ่15.9% 

และมยีอดขายสงูสดุเป็นประวตักิารณ์อยูท่ี ่1,246 ลา้นยโูร 

สว่นผลตอบแทนของยอดขายหลังการปรับปรงุเพิม่ขึน้ 1.2 จดุ คดิเป็นสถติใิหมท่ี ่15.1% 

มกีารรายงานก าไรจากการด าเนนิงานทีเ่พิม่ข ึน้ 18.9% คดิเป็นมลูคา่ 1,191 ลา้นยโูร 

 

ผลประกอบการระดบัภมูภิาค 

 

จากสภาพการแขง่ขนัในตลาดทีร่นุแรง ยอดขายของกลุม่ประเทศยโุรปตะวนัตกมมีลูคา่ 

5,610 ลา้นยโูร เทา่กับยอดขายของปีกอ่นหนา้ 

โดยมอีัตราการเตบิโตจากยอดขายภายในปรับตัวลดลงที ่–0.5% 

แมผ้ลประกอบการในประเทศเยอรมนจีะแข็งแกรง่ 

แตไ่มส่ามารถพยงุธรุกจิทีซ่บเซาในกลุม่ประเทศยโุรปทางตอนใตไ้ด ้

ในขณะเดยีวกับยอดขายในกลุม่ประเทศ ยโุรปตะวนัออกกลับเพิม่สงูขึน้ 6.2% เป็น 2,986 

ลา้นยโูร โดยมอีัตราการเตบิโตจากยอดขายภายในที ่6.0% 

เนือ่งมาจากการเตบิโตของธรุกจิในประเทศตรุกแีละรัสเซยีเป็นหลัก 

สว่นยอดขายในภมูภิาคแอฟรกิำ/ตะวนัออกกลำง เพิม่สงูขึน้ 15.3% คดิเป็นมลูคา่ 1,077 

ลา้นยโูร โดยมอีัตราการเตบิโตจากยอดขายภายในที ่12.6% 

จากแรงสง่การเตบิโตแบบเลขสองหลักในสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์แอลจเีรยี และอยีปิต ์

เชน่เดยีวกัน ยอดขายของ ภมูภิาคอเมรกิำเหนอืเพิม่ขึน้ 11.3% คดิเป็น 3,023 ลา้นยโูร 

แมค้วามเชือ่มั่นของผูบ้รโิภค จะลดลง 

แตอ่ัตราการเตบิโตของยอดขายจากภายในของภมูภิาคนีเ้พิม่ข ึน้ที ่4.8% 

สว่นยอดขายในภมูภิาคละตนิอเมรกิำลดลงเล็กนอ้ยที ่–0.4% คดิเป็นมลูคา่ 1,062 ลา้นยโูร 

ในขณะทีย่อดขายจากภายในกลับเพิม่ขึน้ 3.1% 

สง่ผลมาจากผลประกอบการทีด่จีากประเทศเม็กซโิก 

สวนทางกับผลประกอบการทีล่ดลงของประเทศบราซลิ 

สว่นภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิคมยีอดขายทีเ่พิม่ข ึน้ 13.1% คดิเป็นมลูคา่ 2,597 ลา้นยโูร 

มกีารเตบิโตของยอดขายภายในที ่7.4% 

และผลประกอบการทีแ่ข็งแกรง่สบืเนือ่งมาจากการเตบิโตแบบเลขสองหลกัในประเทศจนีและอนิ

เดยี 
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การเตบิโตในภาพรวมนัน้ไดแ้รงสง่หลักมาจากกลุม่ตลำดเกดิใหมแ่ถบยโุรปตะวนัออก 

แอฟรกิา/ตะวนัออกกลาง ละตนิอเมรกิา และเอเชยี (ไมร่วมประเทศญีปุ่่ น) 

กระตุน้ใหย้อดขายโตขึน้ 9.3% คดิเป็นมลูคา่ 7,115 ลา้นยโูร 

พรอ้มการเตบิโตทีม่าจากยอดขายภายในที ่7.8% โดยสง่ผลมาจากทกุกลุม่ธรุกจิ 

และสดัสว่นยอดขายทีม่าจากกลุม่ตลาดเกดิใหม ่เพิม่ข ึน้จาก 42% เป็น 43% 

 

 

ไตรมาสที ่4 ปี 2555 

 

ยอดขายในไตรมาสที ่4 ของเฮงเค็ลเตบิโตที ่5.3% คดิเป็นมลูคา่ 4,002 ลา้นยโูร 

โดยมอีตัราการเตบิโตจากยอดขายที ่4.0% 

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนหลงักำรปรบัปรงุหรอืรายไดท้ีเ่กดิขึน้แบบรายไดท้ีเ่กดิขึน้ครัง้เดยีว 

คา่ใชจ้า่ยแบบครัง้เดยีว และคา่ใชจ้า่ยในการปรับโครงสรา้ง เพิม่ขึน้ 8.4% จาก 502 ลา้นยโูร 

เป็น 544 ลา้นยโูร มกีารรายงานก าไรจากการด าเนนิงาน (EBIT) ทีแ่ตะระดับ 492 ลา้นยโูร 

ซึง่เพิม่จาก 347 ลา้นยโูรในชว่ง 

ไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นหนา้ สว่นผลตอบแทนของยอดขำยหลงักำรปรบัปรงุ (ก าไรกอ่น 

หักดอกเบีย้และภาษี (EBIT) ทีป่รับปรงุแลว้) เพิม่ข ึน้ 0.4 จดุ จาก 13.2% เป็น 13.6% 

ผลตอบแทนตอ่ยอดขายเพิม่สงูขึน้ 12.3% เทยีบกับ 9.1% 

เทยีบกับชว่งเวลาเดยีวกันของปีกอ่นหนา้ รำยไดส้ทุธทิ ีป่รบัปรงุแลว้ประจ าไตรมาส 

(หลังหักดอกเบีย้ทีค่วบคมุไมไ่ด)้ เพิม่ข ึน้ 12.9% จาก 334 ลา้นยโูร เป็น 377 ลา้นยโูร 

สว่นรายไดส้ทุธริวมส าหรับไตรมาสนีแ้ตะระดับ 357 ลา้นยโูร เทยีบกับ 212 

ลา้นยโูรในปีกอ่นหนา้ หลังหักดอกเบีย้ทีค่วบคมุไมไ่ดจ้ านวน 14 ลา้นยโูรแลว้ 

รายไดส้ทุธปิระจ าไตรมาสจะอยูท่ี ่343 ลา้นยโูร (เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันในปีกอ่นหนา้ที ่203 

ลา้นยโูร) ก ำไรสทุธติอ่หุน้บรุมิสทิธิ ์(EPS) หลงัการปรบัปรงุเพิม่ข ึน้ 13.0% หรอืคดิเป็น 

0.87 ยโูร เทยีบกับ 0.77 ยโูรในไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นหนา้ สว่นก าไรฯ 

กอ่นการปรับปรงุเพิม่ขึน้จาก 0.47 ยโูร เป็น 0.79 ยโูร 

  

ภาพรวมของกลุม่ธุรกจิเฮงเค็ลในปี 2556 
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เฮงเค็ลคาดการณ์วา่จะมอีัตราการเตบิโตของยอดขายราว 3-5% ส าหรับปีการเงนิ 2556 

และคาดวา่อัตราการเตบิโตของยอดขายของแตล่ะกลุม่ธรุกจิจะตกอยูใ่นชว่งดังกลา่ว 

ในชว่งหลายปีทีผ่า่นมา เฮงเค็ลไดส้รา้งตัววดัผลมากมาย 

ทีเ่ป็นผลดตีอ่โครงสรา้งตน้ทนุของบรษัิท และในปีนี ้

เฮงเค็ลจะยังคงปรับโครงสรา้งของบรษัิทตอ่เนือ่ง เพือ่ปรับตัวใหเ้ขา้กับสภาพตลาดที ่

เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาและด าเนนิการควบคมุตน้ทนุอยา่งเขม้งวด 

โดยเฉพาะในดา้นการบรหิารจัดการ เฮงเค็ลสามารถท ากจิกรรมและเพิม่ประสทิธภิาพของบรษัิท 

ตลอดจนปรับปรงุคณุภาพการบรกิารลกูคา้ไดด้ยี ิง่ข ึน้จากการปรับปรงุประสทิธภิาพและท ากระบว

นการใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกัน รวมถงึการขยายบรกิารแชรเ์ซอรว์สิ นอกจากนี ้

การเพิม่ประสทิธภิาพของการผลติและเครอืขา่ยดา้นโลจสิตกิสจ์ะชว่ยปรับปรงุโครงสรา้งตน้ทนุไ

ดอ้กีดว้ย ปัจจัยเหลา่นี ้

กอปรกับยอดขายทีค่าดวา่จะเพิม่ขึน้ลว้นสง่ผลดตีอ่ผลก าไรของบรษัิททัง้ส ิน้ 

เมือ่เทยีบกับตัวเลขในปี 2555 เฮงเค็ลคาดวา่ผลตอบแทนจากยอดขาย (EBIT) 

ทีป่รับปรงุแลว้จะเพิม่ขึน้เป็น 14.5% (เทยีบกับปี 2555 ที ่14.1%) 

ซึง่เป็นผลมาจากกลุม่ธรุกจิทกุกลุม่ นอกจากนี ้

เฮงเค็ลยังคาดวา่ก าไรสทุธติอ่หุน้บรุมิสทิธิห์ลังการปรับปรงุจะเพิม่ขึน้ราว 10% 

 

เอกสารนี้มขีอ้ความคาดการณ์อนาคตซึง่ยดึตามการประมาณการและขอ้สันนษิฐานในปัจจุบัน 
จากฝ่ายบรหิารประจ าองคก์รของบรษัิทเฮงเค็ล เอจ ีแอนด ์โค เคจเีอเอ ขอ้ความคาดการณ์ 
อนาคตเหลา่นีม้ลีักษณะพเิศษเนือ่งจากการใชค้ าตา่งๆ เชน่ คาดวา่ มเีป้าหมายทีจ่ะ วางแผน 
ท านาย สันนษิฐาน เชือ่วา่ ประมาณการ คาดการณ์ พยากรณ์ และค าในลักษณะคลา้ยคลงึกัน 
โดยไมม่เีจตนาใชค้ ากลา่วเหลา่นีเ้พือ่สรา้งความเขา้ใจวา่มกีารรับประกันวา่ความคาดหวงัดังกลา่
วจะเป็นจรงิ ผลการด าเนนิงานและผลลัพธท์ีเ่กดิขึน้จรงิในอนาคตของบรษัิทเฮงเค็ล เอจ ีแอนด ์
โค เคจเีอเอ 
เกดิจากความเสีย่งและความไมแ่น่นอนหลายปัจจัยและอาจแตกตา่งจากขอ้ความคาดการณ์อนา
คตขา้งตน้ไดปั้จจัยตา่ง ๆ 
เหลา่นีห้ลายปัจจัยอยูน่อกเหนอืการควบคมุของเฮงเค็ลและไมส่ามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งถกูตอ้
งลว่งหนา้ เชน่ สภาวะเศรษฐกจิในอนาคต การกระท าของคูแ่ขง่ และปัจจัยอืน่ ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกับสภาพตลาด 
ทัง้นีบ้รษัิทไมไ่ดว้างแผนหรอืรับทีจ่ะปรับปรงุขอ้ความคาดการณ์อนาคตใหเ้ป็นขอ้มลูลา่สดุ 

 

 

 

 

ขอ้มลูตดิตอ่ 

 

ลารส์ วทิเท็ค      วฟัฟ์ คลัปเปลโฮลซ ์
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โทร:  +49 211 797 – 2606  โทร:  +49 211 797 - 1875 
โทรสาร: +49 211 798 – 4040  โทรสาร: +49 211 798 - 
4040อเีมล: lars.witteck@henkel.com   อเีมล:
 wulf.klueppelholz@henkel.com 

 

 
บรษัิทเฮงเค็ล เอจ ีแอนด ์โค เคจเีอเอ 

 
 

 

คณุสามารถดรูายงานประจ าปี 2555 และขอ้มลูอืน่ ๆ 
พรอ้มเอกสารส าหรับดาวนโ์หลดและลงิกไ์ปยังการถา่ยทอดการประชมุแถลงการณ์ไดใ้นแฟ้มขา่
วประชาสมัพันธข์องเราทางอนิเทอรเ์น็ตที ่ 

 

http://www.henkel.com/press/press-conference-publication-of-2012-annual-report-
39164.htm 

 
 
 
 
คณุสามารถดขูอ้มลูผลประกอบการประจ าปี 2555 ทีเ่ป็นปัจจบุันไดใ้นแอพบนไอแพดของ 
เฮงเค็ล โดยแอพนีจ้ะใหข้อ้มลูลา่สดุ รายงานประจ าปีและรายงานดา้นความยั่งยนื วดิโีอ และ 
อืน่ ๆ อกีมากมาย และจะมกีารเปิดตัวแอพบนระบบปฏบิัตกิารแอนดรอยดใ์นปี 2556 

 
https://itunes.apple.com/de/app/henkel/id580146237?mt=8 
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