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ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  HTCاﻣﺮوز ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد از ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﺳﺎل  ۲۰۱۵را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در آن ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﺷﺎﻫﺪ زﯾﺎن دﻫﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ درآﻣﺪی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۶۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ) ۲۱.۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺎﯾﻮان( را ﺑﻪ
دﺳﺖ آورد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﻧﮕﺸﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎدل  ۱۳۹ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
) ۴.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺎﯾﻮان( را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در دوره ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ زﯾﺎن ﺧﺎﻟﺺ  ۵.۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺎﯾﻮان – ﺣﺪود  ۱۵۷ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر رو ﺑﻪ
رو ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ در دوره ای ﮐﻪ در  ۳۰ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ HTC ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ زﯾﺎن ﺧﻮد را اﻧﺪﮐﯽ ﮐﺎﻫﺶ
دﻫﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺧﺮاج ﻫﺎی ﻣﮑﺮر را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد؛ اﻣﺮی ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ  ۱۵درﺻﺪ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮد را اﺧﺮاج ﻧﻤﻮد.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ،آﻗﺎی Chialin
 Changﭘﺲ از ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدن ﺗﺮاز ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ از
اﯾﻦ ﭘﺲ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ درآﻣﺪ و زﯾﺎن ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﻋﻼم ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.
وی اذﻋﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،اوﺿﺎع ﻧﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﺗﺠﺎری در ﺗﺎﯾﻮان اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪChialin .
 Changﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ،ﺷﺮﮐﺘﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺮﺧﯽ »ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ«
دوری ﮐﻨﺪ.
آﻗﺎی  ،Changﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ و ﺧﺎﻧﻢ »ﺷﺮ واﻧﮓ« ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎ اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﻪ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺎس ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬران و ﺳﻬﺎم داران ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ  HTCاز ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه  A9ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ای ﺑﻪ آﯾﻔﻮن
داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ،ﻟﻘﺐ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ را ﯾﺪک ﺑﮑﺸﺪ و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ،ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ  HTCﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ.
ﻣﯽ ﺗﻮان اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ  ،۲۰۱۵ﺳﺎل ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری ﺑﺮای ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد و
دﯾﺪ آﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ  HTCﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
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