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วันที ่24 พฤษภาคม 2559 

 

ยืนยันการประเมินประจ าปี พ.ศ. 2559 

 

เฮงเคล็รายงานยอดขายและรายไดม้คีวามมัน่คงในไตรมาสแรก 

 

 ยอดขายเพิม่ขึน้เปน็ 4,456 ลา้นยโูร: ยอดขายปกต ิ+2.9 เปอรเ์ซน็ต ์(รายงานยอดขาย +0.6 

เปอรเ์ซน็ต)์ 

 การเตบิโตดา้นยอดขายในตลาดเศรษฐกจิเกดิใหม่: ยอดขายปกต ิ+6.3% 

 ก าไรจากการด าเนนิงาน*: +6.2 เปอรเ์ซน็ต ์มลูคา่ 751 ลา้นยโูร 

 ผลก าไรตอ่หุน้บรุมิสทิธิ*์ (EPS): +7.6 เปอรเ์ซน็ตไ์ปอยูท่ี ่1.27 ยโูร 

 ก าไรกอ่นหกัดอกเบีย้และภาษ*ี เพิม่ขึน้อยา่งแขง็แกรง่: +80 จดุไปอยูท่ี ่16.8 เปอรเ์ซน็ต ์

 

ดุสเซลดอลฟ์ – “เฮงเคล็เริม่ตน้ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ดี เราสรา้งการเตบิโตดา้นยอดขายและรายได้

มากขึ้น พร้อมกับเพิ่มผลตอบแทนจากการขายหลังการปรับปรุงเป็น 16.8 เปอร์เซ็นต์ ทั้งสามกลุ่มธุรกิจ

ช่วยส่งเสริมผลประกอบการที่ดีในภาพรวม ตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ของเรามีการเติบโตแบบปกติที่

แข็งแกร่งอีกครั้ง” ฮานส์ แวน ไบเล่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเฮงเค็ลกล่าว 

 

ส าหรับปีงบประมาณปจัจบุนั แวน ไบเล่นกล่าววา่ “เราคาดการณว์่าตลาดจะยงัคงมีความทา้ทายตอ่ไปใน

ปี พ.ศ. 2559 เศรษฐกจิโลกจะมกีารเตบิโตในระดบัปานกลางเทา่นัน้ มีความไมแ่นน่อนในตลาดและความ

เคลื่อนไหวด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นผลดี เราจึงจะให้ความส าคัญกับการยกระดับความแข็งแกร่ง

ของแบรนด์ ตอกย้ าการเป็นผู้น าในตลาดและเสริมศักยภาพด้านนวัตกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายอัน

ทะเยอทะยานของเรา”  

 

*ปรับปรุงส าหรับรายได้ที่เกิดขึ้นแบบครั้งเดียว ค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียวและค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง 

 

ยืนยันการประเมินประจ าปี พ.ศ. 2559 

แวน ไบเล่นกลา่วยนืยนัการประเมนิของเฮงเคล็ในปงีบประมาณปจัจุบนัวา่ “ส าหรบัตลอดทัง้ปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2559 เราคาดวา่ยอดขายแบบปกตจิะมอีตัราเตบิโตอยูท่ีร่าว 2 – 4 เปอรเ์ซน็ต ์เราคาดการณว์า่ก าไร

ก่อนหักดอกเบีย้และภาษหีลงัการปรบัปรุงจะอยูท่ีป่ระมาณ 16.5 เปอร์เซน็ต ์และก าไรตอ่หุน้บรุมิสทิธิห์ลงั

การปรับปรุงจะเติบโตอยู่ระหว่าง 8 และ 11 เปอร์เซ็นต์” 

 

ยอดขายและก าไรในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2559 

ยอดขายของเฮงเค็ลในไตรมาสแรกปี พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้น 0.6 เปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ 4,456 ล้านยูโร หลัง

การปรับปรุงผลกระทบด้านลบของอัตราแลกเปล่ียน 3.4 เปอร์เซ็นต์ ยอดขายเพิ่มขึ้น 4.0 เปอร์เซ็นต์ 
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อัตราการเตบิโตยอดขายแบบปกตซิึ่งปรับปรุงตามผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและ

การเข้าซื้อกิจการ ถอนการลงทุน เพิ่มขึ้น 2.9 เปอร์เซ็นต์ 

 

กลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑซ์กัลา้งและผลติภณัฑใ์นครวัเรอืน มีการเติบโตของยอดขายแบบปกติที่แขง็แกร่งเปน็

สถิติใหม่ 4.7 เปอร์เซ็นต์ ยอดขายแบบปกตขิองกลุ่มธุรกจิเพือ่ความงามเติบโตอย่างม่ันคง 2.6 เปอร์เซน็ต์ 

ขณะที่กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกาวมียอดขายปกติเติบโตอย่างม่ันคงเช่นกันที่ 2.1 เปอร์เซ็นต์ 

 

หลังพิจารณารายได้ที่เกิดขึ้นแบบครั้งเดียว ค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียวและค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง

พบว่าก าไรจากการด าเนินงานหลังการปรบัปรุง (EBIT) เพิ่มขึ้น 6.2 เปอร์เซ็นต์ จาก 707 ล้านยูโรไปอยู่

ที่ 751 ล้านยูโร ผลก าไรจากการด าเนินงานขยายตัว 10.7 เปอร์เซ็นต์ จาก 648 ล้านยูโรเป็น 717 ล้านยู

โร 

 

ผลตอบแทนจากยอดขายหลังปรับปรุง (EBIT margin) เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งมาก 0.8 เปอร์เซ็นต์เป็น 

16.8 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผลตอบแทนจากยอดขายเพิ่มขึ้นจาก 14.6 เปอร์เซ็นต์ เป็น 16.1 เปอร์เซ็นต์ 

 

ผลประกอบการของเฮงเค็ลเพิ่มขึ้น 2 ล้านยูโรไปอยู่ที่ -7 ล้านยูโร อันเนื่องมาจากการช าระคืนตราสารกึ่ง

หนี้กึ่งทุนในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 อัตราภาษีลดลงเป็น 24.2 เปอร์เซ็นต์ เม่ือเทียบกับ 24.6 

เปอร์เซ็นต์ของไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้า 

 

รายได้สุทธิหลังการปรับปรุงส าหรับไตรมาสแรก หลังการหักดอกเบี้ยที่ควบคุมไม่ได้แล้วเพิ่มขึ้น 7.6 

เปอร์เซ็นต์ จาก 510 ล้านยูโรเป็น 549 ล้านยูโร รายได้สุทธิของไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 11.6 เปอร์เซ็นต์ จาก 

482 ล้านยูโรเป็น 538 ล้านยูโร เม่ือหักดอกเบี้ยที่ควบคุมไม่ได้ 13 ล้านยูโรแล้ว รายได้สุทธิประจ าไตร

มาสเพิ่มขึ้นเป็น 525 ล้านยูโร (ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า 470 ล้านยูโร) 

 

ส่วนก าไรสทุธติอ่หุ้นบรุมิสทิธิห์ลังการปรบัปรงุ (EPS) เพิ่มขึ้น 7.6 เปอร์เซ็นต์จาก 1.18 ยูโร เป็น 1.27 ยู

โร ขณะที่การรายงานก าไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์เพิ่มขึ้นจาก 1.09 ยูโรเป็น 1.21 ยูโร 

 

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนสุทธิต่อยอดขายเพิ่มขึ้น 0.8 เปอร์เซ็นต์เป็น 5.4 เปอร์เซ็นต์ การเพิ่มขึ้น

ดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนและสินค้าคงคลังที่น้อยลง 

 

สถานะทางการเงินสุทธิของเฮงเค็ลเม่ือวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 อยู่ที่ 452 ล้านยูโร โดยในวันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2558 อยู่ที่ 335 ล้านยูโร  

 

ผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2559 

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน สร้างความส าเร็จด้วยการเติบโตอย่างมีผลก าไร

มากเป็นประวัติการณ์อีกครั้งในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2559 ส่วนแบ่งการตลาดที่สูงขึ้นท าให้ยอดขาย

ปกติมีการเติบโต 4.7 เปอร์เซ็นต์เม่ือเทียบกับปีที่แล้วซึ่งเหนือกว่าการเติบโตของหลายตลาดที่เกี่ยวข้อง 

ยอดขายเพิ่มขึ้น 2.7 เปอรเ์ซ็นต์เป็น 1,333 ล้านยูโร (ไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ที่ 1,298 ล้านยูโร) 
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การเติบโตของยอดขายปกติที่แข็งแกร่งได้แรงขับเคล่ือนหลักมาจากตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ ภูมิภาค

ยุโรปตะวันออกและเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) มีการเติบโตสองหลัก แอฟริกาและตะวันออกกลางรายงานการ

เติบโตที่แข็งแกร่งถึงแม้สภาพตลาดจะยังคงมีความยากล าบาก ลาตินอเมริกามียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่าง

ม่ันคง ยอดขายของตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวเพิ่มขึ้นในแดนบวก ตลาดอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตกที่มี

การแข่งขันอย่างเข้มข้นมียอดขายอยู่ในแดนบวกเช่นกัน 

 

ก าไรจากการด าเนินงานหลังการปรับปรุงของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน 

เพิ่มขึ้น 9.5 เปอร์เซ็นต์เป็น 243 ล้านยูโร ขณะที่ผลตอบแทนต่อยอดขายที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นอย่างยอด

เยี่ยมที่ 1.1 เปอร์เซ็นต์ เป็น 18.2 เปอร์เซ็นต์ ก าไรจากการด าเนินงานมีการขยายตัว 23.3 เปอร์เซ็นต์ 

จาก 192 ล้านยูโรไปอยู่ที่ 236 ล้านยูโร 

 

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เพือ่ความงามมีการเติบโตอย่างมีผลก าไรมากขึ้นเช่นกันในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 

2559 ด้วยส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น ยอดขายตามปกติขยายตัว 2.6 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นอีกครั้งที่

เหนือกว่าค่าเฉล่ียของหลายตลาดที่เกี่ยวข้อง ยอดขายมีการเติบโต 1.1 เปอร์เซ็นต์เป็น 950 ล้านยูโร 

(ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า 940 ล้านยูโร) 

 

พัฒนาการในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ยังคงประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่องด้วยยอดขายแบบปกติที่

เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ยุโรปตะวันออกช่วยส่งเสริมผลประกอบการได้อย่างดีเยี่ยมด้วยยอดขายที่เติบโต

สองหลัก ยอดขายในลาตินอเมริกาและเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) อยู่ในแดนบวก ภูมิภาคแอฟริกาและ

ตะวันออกกลางมีการเติบโตอย่างม่ันคงเป็นประวัติการณ ์ยอดขายในตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวอยู่ในแดนบวก

เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ธุรกิจในอเมริกาเหนือมีการเติบโตที่เข้มแข็งมากซึ่งช่วย

ส่งเสริมผลประกอบการ ขณะที่ตลาดเศรษฐกิจอิ่มตวัในเอเชีย-แปซิฟิกก็มีการเตบิโต ขณะที่ยุโรปตะวนัตก

ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ดุเดือดและแรงกดดันด้านราคาท าให้ยอดขายลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปีที่แล้ว  

 

ก าไรจากการด าเนินงานหลังการปรับปรุงของธุรกิจเพื่อความงามเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกัน

ของปีที่แล้ว 5.0 เปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ 157 ล้านยูโร ผลตอบแทนต่อยอดขายหลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้นอย่าง

แข็งแกร่งมาก 0.6 เปอร์เซ็นต์เป็น 16.5 เปอร์เซ็นต์ ก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มขึ้น 7.5 เปอร์เซ็นต์เป็น 

143 ล้านยูโร 

 

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกาว ยอดขายแบบปกติเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 2.1 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสที่หนึ่ง 

ยอดขายลดลงเล็กน้อย 0.8 เปอร์เซ็นต์ มูลค่า 2,144 ล้านยูโร (เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว 

2,160 ล้านยูโร) 

 

ตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ยังคงมีพัฒนาการที่ประสบความส าเร็จด้วยยอดขายปกติที่มีการเติบโตม่ันคง 

ภูมิภาคลาตินอเมริกาขยายตัวด้วยตัวเลขสองหลักซึ่งสูงเป็นประวัตกิารณ ์ยุโรปตะวันออกมีการขยายตวัที่

แข็งแกร่งมากถึงแม้จะเผชิญสถานการณ์ทางการเมืองที่ยากล าบากในบางประเทศของภูมิภาค ขณะที่ใน

เอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) มีผลประกอบการในแดนบวก ขณะที่ภูมิภาคแอฟริกา/ตะวันออกกลางมียอดขายต่ า

กว่าไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2558 ยอดขายของตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวยังคงมีเสถียรภาพ ภูมิภาคอเมริกา
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เหนือมีการเติบโตในแดนบวก ขณะที่ยอดขายในตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวของเอเชีย-แปซิฟิกและยุโรป

ตะวันตกยังคงต่ ากว่าระดับของไตรมาสเดียวกันในปีที่แล้วเล็กน้อย 

 

ก าไรจากการด าเนินงานหลังการปรับปรุงของธุรกิจเทคโนโลยีกาวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน

ของปีที่แล้ว 6.4 เปอร์เซ็นต์ มีมูลค่า 376 ล้านยูโร ส่วนผลตอบแทนของยอดขายหลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้น

อย่างดีเยี่ยม 1.1 เปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ 17.5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนก าไรจากการด าเนินงานเพิม่ขึ้น 5.5 เปอร์เซ็นต์

เป็น 364 ล้านยูโร 

 

ผลประกอบการระดับภูมิภาคในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2559 

ในสภาพตลาดที่มีการแข่งขันกันสูงมาก ยอดขายปกติของเฮ็งเคลในยุโรปตะวันตกลดต่ าลงเมื่อเทียบกับ

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า 0.5 เปอร์เซ็นต์ ผลประกอบการที่ม่ันคงในยุโรปตะวันตกและการเติบโต

ในฝรั่งเศสไม่สามารถชดเชยการชะลอตัวในเยอรมนี โดยมีรายงานยอดขายลดลงไปอยู่ที่ 1,528 ล้านยู

โร ในยุโรปตะวันออก ยอดขายปกติเพิ่มขึ้นสองหลัก 10.9 เปอร์เซ็นต์ โดยได้แรงขับเคล่ือนหลักมาจาก

ธุรกิจในรัสเซียและตุรกี รายงานยอดขายเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 629 ล้านยูโร ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่

แล้ว ขณะที่แอฟริกา/ตะวันออกกลางมียอดขายปกติที่เติบโตแข็งแกร่ง 3.5 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสที่หนึ่ง

ของปีพ.ศ. 2559 ถึงแม้บางประเทศจะไร้เสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อ

การพัฒนาธุรกิจ รายงานยอดขายอยู่ที่ 349 ล้านยูโรซึ่งต่ ากว่าปีก่อนหน้าเล็กน้อย 

 

อเมริกาเหนือมียอดขายปกติที่ม่ันคง โดยเติบโต 2.4 เปอร์เซ็นต์ซึ่งได้การสนับสนุนจากทุกกลุ่มธุรกิจ 

รายงานยอดขายเพิ่มขึน้จาก 885 ล้านยูโรไปอยู่ที่ 926 ล้านยูโร ลาตนิอเมรกิามียอดขายปกติเพิ่มขึ้น 8.3 

เปอร์เซ็นต์ ผลประกอบการในเม็กซิโกช่วยขับเคล่ือนให้เกิดพัฒนาการที่เข้มแข็งมาก รายงานยอดขาย

เพิ่มขึ้นเป็น 247 ล้านยูโรเม่ือเทียบกับ 274 ล้านยูโรในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2558 ถึงแม้การเติบโต

ของตลาดในประเทศจีนจะชะลอตวั แต่ยอดขายปกตใินเอเชยี-แปซฟิกิเพิ่มขึ้น 2.2 เปอร์เซ็นต์ พัฒนาการ

ด้านยอดขายในจีนอยู่ในแดนบวก รายงานยอดขายในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นจาก 732 ล้านยูโรเป็น 747 ล้าน

ยูโร 

 

ในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ ยอดขายปกติยังคงแข็งแกร่งที่ 6.3 เปอร์เซ็นต์ โดยได้แรงขับเคล่ือนจากทุก

กลุ่มธุรกิจที่ช่วยสร้างการเติบโต ผลประทบด้านลบจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท าให้

ยอดขายลดลง 1.8 เปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ 1,837 ล้านยูโร ขณะที่ส่วนแบ่งยอดขายของตลาดเศรษฐกิจเกิด

ใหม่ที่ 41 เปอร์เซ็นต์ซึ่งต่ ากว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ด้านตลาดเศรษฐกจิอิ่มตวัมียอดขายปกติ

เพิ่มขึ้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ 2,589 ล้านยูโร 

 

การประเมินภาพรวมธุรกิจของเฮงเค็ล กรุ๊ป ในปี พ.ศ. 2559 

เฮงเค็ลคาดการณ์การเติบโตของยอดขายปกติประจ าปี พ.ศ. 2558 อยู่ที่ 2 – 4 เปอร์เซ็นต์ เฮงเค็ลคาดว่า

ทุกกลุ่มธุรกิจจะสร้างการเติบโตอยู่ในระดับดังกล่าว เฮงเค็ลประเมินด้วยว่าส่วนแบ่งยอดขายในตลาด

เศรษฐกิจเกิดใหม่จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส าหรับผลตอบแทนยอดขายหลังการปรับปรุง (EBIT) เฮงเค็ล

คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้าโดยอยู่ที่ประมาณ 16.5 เปอร์เซ็นต์ ผลตอบแทนยอดขาย

หลังการปรับปรุงของแต่ละกลุ่มธุรกิจจะเท่ากับหรือเหนือกว่าในปีก่อนหน้า เฮงเค็ลคาดว่า ก าไรสุทธิต่อ

หุ้นบุริมสิทธิ์หลังการปรับปรุงจะเพิ่มขึ้นระหว่าง 8 และ 11 เปอร์เซ็นต์   
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เอกสารนี้มีข้อความคาดการณ์อนาคต ซึ่งยึดตามการประมาณการและข้อสันนิษฐานในปัจจุบันจากฝ่ายบริหารประจ าองค์กรของ

บริษัท เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ ข้อความคาดการณ์อนาคตเหล่านี้มีลักษณะพิเศษเนื่องจากการใช้ค าต่างๆ เช่น คาดว่า มี

เป้าหมายที่จะ วางแผน ท านาย สันนิษฐาน เชื่อว่า ประมาณการ คาดการณ์ พยากรณ์ และค าในลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยไม่มี

เจตนาใช้ค ากล่าวเหล่านี้เพื่อสร้างความเข้าใจว่ามีการรับประกันว่า ความคาดหวังดังกล่าวจะเป็นจริง ผลการด าเนินงานและ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตของบริษัท เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ เกิดจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายปัจจัย 

และอาจแตกต่างจากข้อความคาดการณ์อนาคตข้างต้นได้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้  หลายปัจจัยอยู่นอกเหนือการควบคุมของเฮงเค็ล

และไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างถูกต้องล่วงหน้า เช่น สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต การกระท าของคู่แข่ง และปัจจัยอ่ืนๆที่

เกี่ยวข้องกับสภาพตลาด ทั้งนี้บริษัทไม่ได้วางแผนหรือรับที่จะปรับปรุงข้อความคาดการณ์อนาคตให้เป็นข้อมูลล่าสุด 
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