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1. ปจจัยความเส่ียง 

1.1 ความเสี่ยงจากภาวะความผันผวนของตลาด 
การดําเนินธุรกิจดานหลักทรัพยมีความสัมพันธเช่ือมโยงกับภาวะเศรษฐกิจการเงินและตลาดทุนของ

ประเทศ ปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยมีผลอยางมากตอรายไดคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพยซ่ึง
เปนรายไดหลักของบริษัท    นอกจากนี้ความไมแนนอนในปริมาณการซื้อขายในตลาดยังมีผลตอการจัดเตรียม
ทรัพยากรดานตางๆรวมทั้งบุคลากรเพื่อรองรับการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ   ซึ่งมีผลกระทบตอตนทุนการ
ดําเนินงานของบริษัท    อยางไรก็ตามผลกระทบดังกลาวมีผลไมมากนัก เนื่องจากบริษัทมีปริมาณธุรกิจที่สูงจนเกิด
การประหยัดจากขนาด (Economy of Scales) นอกจากนี้ตนทุนสวนใหญเปนสวนแบงผลประโยชน (incentive) จึง
เปนคาใชจายผันแปร (variable cost) และนอกจากนั้นบริษัทไดมีการเตรียมแนวทางเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากผล
กระทบอันเกิดจากความผันผวนของภาวะตลาดดวยการเพิ่มรายไดจากการใหบริการดานอื่นๆ ไดแก  รายไดที่
ปรึกษาทางการเงินและการจัดจําหนายหลักทรัพย   รายไดจากธุรกิจตราสารหนี้ และรายไดจากธุรกรรมตราสารใบ
สําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ  เปนตน 

1.2 ความเสี่ยงจากการแขงขันในธุรกิจหลักทรัพย 
ธุรกิจหลักทรัพยเปนธุรกิจที่มีการแขงขันคอนขางสูง  โดยเฉพาะในดานการเปนตัวแทนนายหนาซื้อ

ขายหลักทรัพยซึ่งมีผลตอรายไดคาธรรมเนียมของบริษัท ถึงแมจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางคาธรรมเนียมนายหนา
ซ้ือขายหลักทรัพยจากเดิมที่เปดเสรี มาเปนการประกาศใชอัตราคาธรรมเนียมขั้นต่ําตามที่ตลาดหลักทรัพยฯกําหนด 
โดยมีผลตั้งแตวันที่ 14 มกราคม 2545 เปนตนมานั้น  ทําใหการแขงขันดานราคามีแนวโนมลดลงและรายไดคาธรรม
เนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพยมีการปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน  บริษัทหลักทรัพยหลายแหงมีการปรับตัวและเนนการแขงขัน
ดานคุณภาพมากขึ้นเพื่อรักษาฐานลูกคาของบริษัทไว   อยางไรก็ตามบริษัทไดมีการเตรียมพรอมเพื่อรองรับผล
กระทบที่เกิดข้ึนจากการแขงขันในธุรกิจ  ดวยการพัฒนาทั้งดานเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ และบุคลากร เพื่อตอบสนอง
ความตองการที่หลากหลายของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเปนการสรางมูลคาเพิ่มในบริการใหแกลูกคา   ได
แก การนําเสนอบทวิเคราะหหลักทรัพยที่มีคุณภาพและคําแนะนําที่เปนประโยชนตอลูกคาและผูสนใจลงทุนทั่วไป     
ชวยใหขอมูลความรูและชวยสรางความเชื่อมั่นในการลงทุนใหแกลูกคา การดําเนินงานดานวานิชธนกิจ  เพื่อจัด
เตรียมนําเสนอหลักทรัพยใหมเปนโอกาสในการลงทุนใหแกลูกคา ตลอดจนการเตรียมออกตราสารใหม เชน ใบ
สําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ เปนตน 

1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญหรือนอยราย 
 ในชวง 9 เดือนแรกของป 2546 บริษัทมีสัดสวนมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของกลุมลูกคารายใหญ 

10 อันดับแรก คิดเปนรอยละ 20.62 ของมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยรวมของบริษัท   เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับป 2545 ที่
มีสัดสวนรอยละ 16.18 ของมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยรวมของบริษัท     และหากบริษัทตองสูญเสียลูกคารายใหญ
ดังกลาวไปจะกระทบรายไดคาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพยคิดเปนรอยละ 20.88 และ 16.09 ของรายไดคาธรรม
เนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพยรวมของบริษัทในชวง 9 เดือนแรกของป 2546 และป 2545  ตามลําดับ  ซึ่งลูกคาราย
ใหญดังกลาวไดรวมถึงบริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส จํากัด ซึ่งมีสัดสวนรายไดรอยละ 8.91 และ 6.61 ของรายไดคาธรรม
เนียมนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยรวมของบริษัทในชวง 9 เดือนแรกของป 2546 และป 2545 ตามลําดับ เปนผูถือหุน
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ใหญของบริษัท  ซึ่งบริษัทมีโอกาสในการสูญเสียลูกคารายดังกลาวนอยมาก   อยางไรก็ตามบริษัทตระหนักถึงความ
เสี่ยงในการพึ่งพิงมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยจากลูกคารายใหญ    โดยเนนการเพิ่มจํานวนลูกคารายยอยเพื่อ
กระจายฐานลูกคาใหกวางข้ึน  ณ วันที่  30 กันยายน 2546 บริษัทมีจํานวนบัญชีลูกคา  30,977 บัญชี เพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับสิ้นป 2545 ที่มีจํานวน 25,856 บัญชี  และบริษัทมีสัดสวนของลูกคารายบุคคลประมาณรอยละ 88.64 ขณะ
ที่ลูกคาสถาบันและตางประเทศประมาณรอยละ 11.36  นอกจากนี้บริษัทยังมีรายไดจากธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน
และจัดจําหนายหลักทรัพย ซ่ึงจะชวยใหบริษัทมีชองทางในการหารายไดของบริษัทเพิ่มขึ้น โดยไมตองพึ่งพิงรายได
จากธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยเพียงอยางเดียว โดยบริษัทมีรายไดจากธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและจัด
จําหนายหลักทรัพยจํานวน 60.80 ลานบาท และ 83.35 ลานบาท ในป 2545 (ม.ค.-ธ.ค.) และ ในชวง 9 เดือนแรก
ของป 2546 (ม.ค.-ก.ย.) ตามลําดับ 

1.4 ความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุนหาก กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ขายหุนหลังระยะ
เวลาหามขาย 

 กอนวันจองซ้ือหุนของประชาชนครั้งนี้ บริษัทมีการเสนอขายหุนใหกับ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของ
บริษัท จํานวน 25,000,000 หุน ที่ราคาหุนละ 5.00 บาท คิดเปนรอยละ 4.59 ของทุนชําระแลวหลังการเสนอขายหุน
ใหประชาชน  โดยหุนจํานวนดังกลาวไดจําหนายเสร็จสิ้นแลวเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2546 ซ่ึงราคาเสนอขายหุนให
แก กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทจํานวนดังกลาวเปนราคาที่ต่ํากวาราคาที่เสนอขายตอประชาชน อยาง
ไรก็ตาม หุนจํานวนนี้ไดถูกกําหนดระยะเวลาหามทําการขายหุนเปนระยะเวลาอยางนอย 2 ป ตามหนังสือของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ ต.พ. (ว) 9/2545 เวนแตจะไดรับการพิจารณาผอนผันกําหนดระยะเวลาจากตลาดหลัก
ทรัพยฯ  

 นอกจากนี้สําหรับหุนสามัญเดิม จํานวน 20,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 3.67 ที่เสนอขายโดย บริษัท กิม
เอ็ง โฮลดิ้งส จํากัด ใหแก กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานพรอมกับการเสนอขายประชาชนในครั้งนี้ ถึงแมจะมีราคา
เสนอขายเดียวกันกับราคาที่เสนอขายตอประชาชนก็ตาม หลังการเสนอขาย หุนสวนนี้ไดถูกสั่งหามขายท้ังจํานวน
ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในการพิจารณารับหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนโดย
มีระยะเวลา 6 เดือน นับแตวันที่หุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย  ดังนั้นผูลงทุนทั่วไปท่ีจองซื้อหุนที่
เสนอขายในครั้งนี้จึงมีความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุนหาก กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัททําการ
ขายหุนภายหลังระยะเวลาหามขายหุนดังกลาวขางตน  

1.5 ความเสี่ยงจากการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยและธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน 

  การประกอบธุรกิจการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย อาจมีความเสี่ยงจากผลขาด
ทุน และสภาพคลองของบริษัทในกรณีที่ตองรับซ้ือหลักทรัพยที่เหลือจากการจําหนายไมไดตามที่รับประกันไว   ซ่ึง
ปจจัยที่มีผลกระทบตอความเสี่ยงจากการรับประกันการจําหนายหลักทรัพย ไดแก การกําหนดราคาขายที่ไมเหมาะ
สม  ความผันผวนของภาวะตลาดเงินและตลาดหลักทรัพย เปนตน  ดังนั้นเพื่อเปนการลดความเสี่ยงดังกลาวบริษัท
จะทําการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของบริษัทผูเสนอขายหลักทรัพย  และพิจารณาความสนใจของลูกคา
หรือนักลงทุน  โดยจะรับประกันการจําหนายในหลักทรัพยที่พิจารณาแลวเห็นวามีความเสี่ยงต่ําจากการจัดจําหนาย
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ไมหมด รวมทั้งในบางกรณีที่เปนจํานวนที่มีนัยสําคัญจะตองนําเสนอตอคณะกรรมการการรับประกันการจําหนาย
เพื่อพิจารณาอนุมัติกอนการรับประกันการจําหนาย   ซ่ึงที่ผานมาบริษัทมีหลักทรัพยที่เหลือจากการจัดจําหนาย
ประเภทรับประกันผลการจําหนายแบบแนนอน (Firm Underwriting) และซื้อเขาพอรตบริษัท โดยมียอดคงคาง ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2546 จํานวน 325.91  ลานบาท แยกเปนหลักทรัพยประเภทหุนสามัญราคาตามมูลคาตลาด 0.44 
ลานบาท และหุนกูมูลคารวมดอกเบี้ยคางรับรวม 325.47 ลานบาท การเพิ่มเงินลงทุนจากการซื้อหลักทรัพยดังกลาว
เขาพอรตมีผลทําใหเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิลดลงเหลือรอยละ 99.72 ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 ทั้ ง นี้ ใ น
ดานการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรวมทั้งการเปนที่ปรึกษาทางการเงินนั้นบริษัทใหความสําคัญอยาง
มากในการคัดเลือกลูกคา โดยจะทําการประเมินลูกคาในเบื้องตนกอนพิจารณารับงาน รวมทั้งไดกําหนดขั้นตอนใน
การตรวจสอบขอมูลของลูกคา (Due Diligence) อยางรัดกุม  ตลอดจนการจัดใหบุคลากรมีการพัฒนาความรูและ
ความเขาใจในกฏระเบียบตางๆที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน เพื่อใหบริการแกลูกคาไดอยางถูกตองและมีประสิทธิ
ภาพ  

1.6 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระเงินคาซ้ือหลักทรัพยตามคําสั่งของลูกคาและความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้สูญ 
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยรวม 3,825.26 ลานบาท ประกอบดวยลูก

หนี้ ซ้ือหลักทรัพยดวยเงินสด 2,620.62 ลานบาท เงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย 814.45 ลานบาท และลูกหนี้ อ่ืน 
390.19 ลานบาท โดยบริษัทมีดอกเบี้ยคางรับรวม 27.45 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทไดจําแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
ดอกเบี้ยคางรับดังกลาวเปนลูกหนี้ดอยคุณภาพจํานวน 415.22  ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.78 ของลูกหนี้ธุรกิจหลัก
ทรัพยและดอกเบี้ยคางรับรวม  ซ่ึงเปนหนี้ดอยคุณภาพที่เกิดขึ้นจากลูกหนี้ของบริษัทหลักทรัพย นิธิภัทร จํากัด กอน
การเขามาถือหุนของกิมเอ็ง โฮลดิ้งส จํานวน 406.15 ลานบาท หนี้จํานวนนี้บริษัทไดพยายามติดตามเรียกเก็บหนี้ทุก
รายใหเร็วที่สุด โดยหากไมสามารถประนีประนอมเรียกชําระหนี้ไดก็ไดดําเนินการฟองรองตอศาลเพื่อดําเนินการตอ
ไป และเปนหนี้ที่เกิดจากลูกหนี้ของบริษัทภายหลังการเขามาถือหุนของกิมเอ็ง โฮลดิ้งสจํานวน 9.07 ลานบาท 
สําหรับหนี้ดอยคุณภาพจํานวน 415.22 ลานบาท ดังกลาวขางตนนั้นประกอบดวยลูกหนี้จัดช้ันต่ํากวามาตรฐานและ
ลูกหนี้จัดช้ันสงสัยจํานวน 15.82 ลานบาท และ 399.40 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งบริษัทมีการตั้งสํารองเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญเปนจํานวน 411.33 ลานบาท  โดยไดตั้งสํารองรอยละ 100 สําหรับหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทมีหนี้เสียที่เกิดจาก
การผิดนัดชําระเงินคาซ้ือหลักทรัพยตั้งแตเดือนมกราคม 2545 ถึงเดือนกันยายน 2546 เฉลี่ยประมาณรอยละ 0.18 
โดยเปนหนี้เสียที่เกิดจากการผิดนัดชําระตอจํานวนลูกหนี้ซ้ือหลักทรัพยดวยเงินสด นอกจากนี้ความเสียหายที่จะมีตอ
บริษัทจากยอดหนี้เสียดังกลาวมีนอยมากเนื่องจากไดมีการหักคาตอบแทนของเจาหนาที่การตลาด (maketing 
incentive) ไวแลวกวารอยละ 50 ของยอดหนี้เสีย สําหรับบัญชี Credit Balance  ยังไมเคยเกิดหนี้เสีย อยางไรก็ตาม
บริษัทมีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงอันเกิดจากการผิดนัดชําระเงินคาซ้ือหลักทรัพยและความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้สูญ  
โดยใหความสําคัญตอการพิจารณาคัดเลือกลูกคาเพื่อใหไดลูกคาที่มีคุณภาพ   และกําหนดวงเงินซ้ือขายหลักทรัพย
ใหเหมาะสมตามหลักประกันหรือฐานะการเงินของลูกคา  รวมทั้งมีการทบทวนสถานะของลูกหนี้และควบคุมการใช
วงเงินอยางใกลชิด    
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1.7 ความเสี่ยงจากการโยกยายของบุคลากร 
 บริษัทมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรดานการตลาดและวาณิชธนกิจ ซึ่งหากตองสูญเสียบุคลากร

ดังกลาวไป อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานได อยางไรก็ตามดวยชื่อเสียงความเปนมืออาชีพของบริษัทและประ
สิทธิภาพของระบบการใหบริการ ก็เปนปจจัยสําคัญที่ลูกคาเลือกใชบริการของบริษัทนอกเหนือจากตัวบุคลากร  ทั้งนี้
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรที่จะทําใหบริษัทดําเนินธุรกิจไดอยางมั่นคงและตอเนื่อง  ดังนั้นเพื่อชวย
ลดความเสี่ยงในการโยกยายพนักงาน  บริษัทจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาความรูและการฝกอบรบใหกับพนักงานในทุก
ระดับอยางตอเนื่อง รวมทั้งจูงใจใหบุคลากรทํางานกับบริษัทในระยะยาวดวยการกําหนดรูปแบบการใหผลตอบแทน
และผลประโยชนตางๆ อาทิ เงินเดือน สวัสดิการ ตลอดจนใหสิทธิในการซื้อหลักทรัพยของบริษัทแกพนักงานที่เหมาะ
สมและจูงใจ  สอดคลองกับสภาวะตลาดและการแขงขัน 

 

1.8 ความเสี่ยงจากอิทธิพลในการบริหารงานของผูถือหุนรายใหญ 
ปจจุบันบริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส จํากัด เปนผูถือหุนใหญในบริษัท  โดยมีการถือหุนคิดเปนรอยละ 

94.92 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวของบริษัท       ซ่ึงการที่ กิมเอ็ง โฮลดิ้งส ถือหุนมากกวา 3 ใน 4 ทําใหผูถือหุน
รายใหญดังกลาวมีอํานาจในการควบคุมบริษัทและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบริษัทในทุกเรื่องที่ตองไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้นผูถือหุนรายอื่นของบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ
ตรวจสอบและถวงดุลในเรื่องที่ผูถือหุนรายใหญเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา นอกจากนี้การถือหุนในลักษณะ
การกระจุกตัวโดยผูถือหุนรายใหญนี้ยังทําใหโอกาสที่บริษัทจะถูกครอบงํากิจการ (Takeover) โดยบุคคลอื่นไม
สามารถเกิดข้ึนไดโดยปราศจากการยินยอมจากผูถือหุนรายใหญนี้ แมวาผูถือหุนกลุมอื่นจะเห็นโอกาสที่จะทําใหมูล
คาของกิจการเพิ่มขึ้น 

อยางไรก็ตามภายหลังการเสนอขายหุนใหกับประชาชนในครั้งนี้ ซ่ึงเปนการเสนอขายทั้งหุนสามัญ
เพิ่มทุนและหุนสามัญเดิมที่ถือโดย กิมเอ็ง โฮลดิ้งส แลว สัดสวนการถือหุนของ กิมเอ็ง โฮลดิ้งส ในบริษัทจะลดลง
เหลือประมาณรอยละ 71.05 ทั้งนี้การถือหุนของกิมเอ็ง โฮลดิ้งส จะตองเปนไปโดยสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา
อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยตามบัญชี ก. ทาย
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 พ.ศ. 2541 (ปว.281) ที่อนุญาตใหนิติบุคคลตางดาวที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ตาม ปว.281 เมื่อพนกําหนด 10 ป หลังไดรับอนุญาตจะตองดําเนินการ
มิใหผูถือหุนที่เปนตางดาวซื้อหุนใดๆในนิติบุคคลนั้นเพิ่มอีก เวนแตเปนการซื้อหุนเดิมจากผูถือหุนที่เปนตางดาวดวย
กัน 

1.9 ความเสี่ยงจากการขัดของของระบบงานคอมพิวเตอร 
บริษัทมีระบบงานคอมพิวเตอรที่สําคัญ 2 ระบบงานคือ 1) ระบบที่เช่ือมตอกับตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยในการซื้อขายหุนแบบ Real time ช่ือวา ระบบ HiTrade ซ่ึงพนักงานการตลาดและลูกคาใชระบบนี้ใน
การดูราคาหุน สงคําซื้อขายหุน และดูสถานะของคําสั่งซื้อขาย โดยระบบนี้มีการเชื่อมตอกับ Internet เพื่อใหบริการ
ลูกคาในการดูราคาและสงคําสั่งซ้ือขายผาน Internet ดวย 2) ระบบชําระราคา ชื่อวา Securities Back Office 
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Automation (SBA) เปนระบบงานที่ใชในการชําระรายการซื้อขายหุนกับลูกคาและกับทางศูนยรับฝากหลักทรัพย  
โดยระบบ SBA จะรับขอมูลซ้ือขายประจําวันจากระบบ HiTrade และจากตลาดหลักทรัพยมาประมวลผล ณ สิ้นวัน 

บริษัทมีศูนยคอมพิวเตอรหลักที่สํานักงานใหญ และมีศูนยคอมพิวเตอรสํารองที่สาขาหนึ่ง โดยศูนย
คอมพิวเตอรสํารองมีเครื่องคอมพิวเตอรสํารองที่สามารถใชงานระบบ HiTrade และ SBA ไดทันทีที่ตองการเพื่อให
การซื้อขายหุนและชําระราคาหลักทรัพยสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องกรณีฉุกเฉินที่ระบบคอมพิวเตอรที่สํานัก
งานใหญใชงานไมได  ศูนยคอมพิวเตอรสํารองนี้จะมีการเชื่อมตอดวย Leased line ความเร็วสูง 2 เสนกับสํานักงาน
ใหญและจะมี Leased line 1 เสนในการเชื่อมตอกับตลาดหลักทรัพยดวย  

สาขาตางๆเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรกับสํานักงานใหญและศูนยคอมพิวเตอรสํารองผาน Leased 
Line 2 เสนคือ เช่ือมตอที่สํานักงานใหญ 1 เสน (เรียกวา Link Front) และเชื่อมตอที่ศูนยคอมพิวเตอรสํารอง 1 เสน 
(เรียกวา Link Back) ในภาวะปกติ ระบบคอมพิวเตอรที่สาขาจะใช Link Front ในการรับสงขอมูลซ้ือขายของระบบ 
HiTrade และจะใช Link Back ในการรับสงขอมูลอ่ืนๆเชน Web, E-Mail, ระบบ SBA เปนตน ในกรณีที่ Link Front 
เสีย สาขาก็ยังสามารถรับสงขอมูลกับสํานักงานใหญไดโดยใน Link Back และในกรณีกลับกันถา Link Back เสีย 
สาขาก็ใช Link Front ในการรับสงขอมูลตางๆกับสํานักงานใหญได ในกรณีฉุกเฉินที่ระบบคอมพิวเตอรที่สํานักงาน
ใหญลม สาขาจะใช Link Back ในการติดตอกับศูนยคอมพิวเตอรสํารองได 

ที่ผานมาบริษัทยังไมเคยมีเหตุการณฉุกเฉินที่ตองไปใชศูนยคอมพิวเตอรสํารอง แตก็ไดทําการทดสอบ
การเชื่อมตอทั้งระบบ HiTrade และ SBA ระหวางสาขากับศูนยคอมพิวเตอรสํารองอยูเปนระยะๆ 


