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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อสํารวจขอมูลดานจํานวนของธุรกิจในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม

การผลิตและภาคธุรกิจบริการ ซึ่งขอมูลที่ไดจะนํามาพัฒนาเปนฐานขอมูลการวิจัย พัฒนา สรางกิจกรรม

นวัตกรรมของภาคธุรกิจเอกชนของประเทศไทยและใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดนโยบายเพื่อการสนับสนุน

การเพิ่มขีดความสามารถทางดานเทคโนโลยีในภาคเอกชนของประเทศ ทั้งนี้จากการสํารวจพบวามีภาค

เกษตรกรรมจํานวน 36 ตัวอยาง ภาคอุตสาหกรรมการผลิตจํานวน 295 ตัวอยางและภาคธุรกิจบริการจํานวน 

108 ตัวอยาง สําหรับรูปแบบการจดทะเบียนนิติบุคคลของตัวอยางพบวาจาก 439 ตัวอยางนั้น มีถึง 411 

ตัวอยางที่ไมไดจดทะเบียนบริษัทซึ่งคิดเปน 93.62 % ทั้งนี้พบวาเจาของกิจการทั้งหมดเปนคนไทยและธุรกิจกวา 

98.86 % มุงเปาหมายทางการตลาดเปนตลาดภายในประเทศ ในเรื่องของการใชเทคโนโลยีนั้นมีการรับ

เทคโนโลยีมาใช 125 ตัวอยาง นําเทคโนโลยีมาปรับใช 98 ตัวอยาง ทําวิศวกรรมยอนรอย 52 ตัวอยาง และใช

เทคโนโลยีอื่นๆ 7 ตัวอยาง อยางไรก็ตามพบวามีธุรกิจที่ไมมีการใชเทคโนโลยีอยูเลยถึง 283 ตัวอยางซึ่งมีจํานวน

เกินครึ่งของตัวอยางทั้งหมดที่เลือกมา 
 

ABSTRACT 
 This research aims for investigating the number of the business in the agriculture part, 

production industry part and service business part which will be used as a data base for 

researching, developing, creating innovation activities and also used as a data for determining the 

policies and helping increasing the technology potential of Thailand private businesses. We found 

that there are 36 examples from the agriculture part, 295 examples from the production industry part 

and 108 examples from the service business part. From 439 examples, there are 411 examples have 

not registered for being a company. Every business belongs to Thai people and 98.86% aims for 

Thai marker target. 125 examples follow the pattern technology, 98 examples apply technologies to 

match their own businesses, 52 examples use reverse engineering and 7 examples use another 

technologies. However, we found that there are 283 examples do not use any technology which is 

more than half of them. 
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คํานํา 
วัตถุประสงคโครงการ 

1. เพื่อใหที่ปรึกษาเสนอแนะและดําเนินการสํารวจขอมูลดานการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรม

นวัตกรรมของภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจบริการ ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกและ

ภาคตะวันตกของประเทศไทย ประจําป 2553 

2. เพื่อใหที่ปรึกษาวิเคราะห สังเคราะหและตรวจสอบขอมูล เพื่อประกอบการจัดทําดัชนีวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 

2553 

3. เพื่อใหที่ปรึกษาวิเคราะห และสรุปผลการสํารวจคาใชจายและจํานวนบุคลากรดานการวิจัยและ

พัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมของอุตสาหกรรมภาคการผลิต และธุรกิจบริการ ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก

และภาคตะวันตกของประเทศไทย 

4. เพื่อใหที่ปรึกษาเสนอแนะและจัดทําขอมูลดานการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมของ

อุตสาหกรรมภาคการผลิต และธุรกิจบริการในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกของประเทศไทย 

โดยใชแบบสอบถามที่คณะกรรมการกํากับโครงการฯ กําหนด  

5. เพื่อใหที่ปรึกษาเสนอแนะและจัดทําฐานขอมูลดานการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรม

อุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกของประเทศไทย โดยจัดทําใหอยูในระบบ

ฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลเดิมที่สํานักงานฯ มีอยู และจัดทําโปรแกรมการสืบคนขอมูลผาน

อินเทอรเน็ตได 

6. เพื่อใหที่ปรึกษาเสนอแนะ  และรวบรวมขอมูลระบบคาพิกัดทางภูมิศาสตรสถานที่ตั้งของ

อุตสาหกรรมที่มีการดําเนินการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมของอุตสาหกรรมกลุมตัวอยางตามระบบ

คาพิกัดที่อางอิงเสนรุง (Latitude) และเสนแวง (Longitude) โดยใชซอรฟแวรที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ

จัดทําระบบสืบคนขอมูล GIS ดานการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมของอุตสาหกรรมของประเทศไทย

ของ สวทน. 

 

อุปกรณและวิธีการ 
กลุมตัวอยาง 

ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจบริการในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาค

ตะวันออก ของประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 2,201 ตัวอยาง โดยแบงกลุมตัวอยางในการศึกษาเปน 2 กลุมคือกลุมภาค

กลาง และกลุมภาคตะวันออกและตะวันตก โดยใชสูตรในการคํานวนกลุมตัวอยางทางสถิติ ดังนี้  
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ภาค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
การผลิต 

ธุรกิจบริการ รวม 

ภาคกลาง 80 694 335 1,109 

ภาคตะวนัออก
และภาค
ตะวันตก 

73 709 314 1,096 

รวม 153 1,403 649 2,205 

 
พื้นที ่

การจัดเก็บแบบสอบถาม : การสํารวจขอมูลการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ในอุตสาหกรรมของประเทศไทย ประจําป 2553 ทําการศึกษารวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางใน

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจบริการ จากพื้นที่ 3 ภูมิภาคของประเทศโดยแบงพื้นที่ภูมิภาคดังนี้ 

- ภาคกลาง จํานวน 13 จังหวัด (จังหวัดอยุธยา สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง 

สุพรรณบุรี กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครนายก นครปฐม  สมุทรปราการ) 

- ภาคตะวันตก จํานวน 6 จังหวัด (จังหวัดสมุทรสงคราม กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ  

เพชรบุรี และสมุทรสาคร) 

- ภาคตะวันออก จํานวน 7  จังหวัด (จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว ชลบุรี ระยอง 

จันทบุรี ตราด) 

 ในสวนของแบบสอบถามนั้นฝายที่ปรึกษาดําเนินการพัฒนาแบบสอบถามรวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) โดยใชแบบสอบถามที่ สวทน. 

ไดทําการพัฒนาไวเปนตนแบบในการพัฒนา ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองตอการศึกษา

ขอมูลการวจิัยและพัฒนาของภาคเกษตรกรรม  ภาคอุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจบริการในภูมิภาคยิ่งขึ้น 

โดยมีระยะเวลาในการดําเนินการ 6 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา  
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
ตารางที่ 1 จํานวนตัวอยางแบงตามจังหวัดในเขตภาคตะวันตก 

จังหวัดในภาคตะวันตก จํานวน (ตัวอยาง) คิดเปนเปอรเซ็นต 

กาญจนบุรี 121 27.56 

ราชบุรี 134 30.52 

สมุทรสงคราม 46 10.48 

ประจวบคีรีขันธ 53 12.07 

เพชรบุรี 55 12.53 

สมุทรสาคร 29 6.61 

ไมระบ ุ 1 0.23 

รวม 439 100% 
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 ตัวอยางในภาคตะวันตกที่สํารวจไดนั้นสรุปไดดังตารางคือ ตัวอยางจากราชบุรีมีจํานวนมากที่สุดที่ 134 

ตัวอยาง ตามมาดวยจังหวัดกาญจนบุรีจํานวน 121 ตัวอยาง ถัดมาเปนเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สมุทรสงคราม 

สมุทรสาคร ตามลําดับ และมีตัวอยางที่ไมระบุจังหวัดมา 1 ตัวอยาง 

 

ตารางที่ 2 จํานวนตัวอยางแบงตามภาคธุรกิจในเขตภาคตะวันตก 

ภาคธุรกิจ จํานวน เปอรเซ็นต 
ภาคเกษตรกรรม 

- บริการทางการเกษตร 

- เกษตรพืชสวน 

- เกษตรปศุสัตว 

- เกษตรปาไมเชิงพาณิชย 

- การประมง 

36 
6 

9 

8 

7 

6 

8.20 

1.37 

2.05 

1.82 

1.59 

1.37 

ภาคอตุสาหกรรมการผลิต 
- การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 

- อุตสาหกรรมเหล็ก โลหะและผลิตภัณฑ 

- อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

- อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา 

- อุตสาหกรรมเครื่องอิเล็กทรอนิกส 

- อุตสาหกรรมเครื่องมือเฉพาะดาน (เครื่องมือแพทย เครื่องวัด) 

- อุตสาหกรรมยานยนต ชิ้นสวนและอุปกรณขนสง 

- อุตสาหกรรมการตอเรือและซอมเรือ 

- อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 

- อุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑหนัง 

- อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑ 

- อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 

- อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 

- อุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก 

- อุตสาหกรรมแกวและเซรามิค 

- อุตสาหกรรมแรอโลหะ (ใชในการกอสราง) 

- อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 

- อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

- อุตสาหกรรมเครื่องสันทนาการ (ดนตรี กีฬา ของเลน เครื่อง

เขียน ฯลฯ) 

- อุตสาหกรรมรีไซเคิล 

- อุตสาหกรรมไม และผลิตภัณฑจากไม รวมฝางและวัสดุถัก

อื่นๆ ยกเวนเครื่องเรือน 

295 
11 

8 

9 

9 

6 

2 

6 

10 

9 

6 

9 

9 

8 

9 

7 

10 

12 

2 

9 

9 

7 

 

10 

67.20 
2.51 

1.82 

2.05 

2.05 

1.37 

0.46 

1.37 

2.28 

2.05 

1.37 

2.05 

2.05 

1.82 

2.05 

1.59 

2.28 

2.73 

0.46 

2.05 

2.05 

1.59 

 

2.28 
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- อุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากยาง 

- อุตสาหกรรมอาหาร กลุมผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว 

- อุตสาหกรรมอาหาร กลุมผลิตภัณฑจากสัตวน้ํา 

- อุตสาหกรรมอาหาร กลุมผลิตน้ํามันพืช และไขมันจากสัตว 

- อุตสาหกรรมอาหาร กลุมนมและผลิตภัณฑจากนม 

- อุตสาหกรรมอาหาร กลุมผลิตภัณฑจากธัญพืช แปง สตารช 

และอาหารสัตวสําเร็จรูป 

- อุตสาหกรรมอาหาร กลุมขนมอบกรอบ 

- อุตสาหกรรมอาหาร กลุมน้ําตาล กากน้ําตาล และผลิตภัณฑ

จากน้ําตาล 

- อุตสาหกรรมอาหาร กลุมอาหารกึ่งสําเร็จรูปที่ทําจากแปง

ประเภทเสน 

- อุตสาหกรรมอาหาร กลุมอาหารประเภทอื่นๆ 

- อุตสาหกรรมอาหาร กลุมเครื่องดื่ม 

- อุตสาหกรรมอาหาร กลุมผักผลไม 

- อุตสาหกรรมยา สมุนไพร และเวชภัณฑ 

9 

5 

5 

9 

18 

 

9 

17 

0 

12 

9 

16 

9 

2.05 

1.14 

1.14 

2.05 

4.10 

 

2.05 

3.87 

0 

2.73 

2.05 

3.64 

2.05 

ภาคธุรกิจบรกิาร 
- การกอสราง 

- โรงแรม ภัตตาคาร และรานอาหาร 

- โลจิสติกส 

- บริการทองเที่ยว 

- ไปรษณียและโทรคมนาคม 

- บริการทางการเงิน 

- บริการอสังหาริมทรัพย 

- บริการใหเชาสินทรัพย 

- บริการคอมพิวเตอรและซอฟตแวร 

- บริการวิจัยและพัฒนา 

- บริการที่ปรึกษา 

- บริการอํานวยการ 

- การศึกษา 

- บริการสุขภาพและอนามัย 

- วัฒนธรรม บันเทิง และกีฬา 

- บริการเสริมสรางสุขภาพ สปา และสังคม 
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รวม 439 100% 
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 จากตัวอยางธุรกิจแบงตามภาคธุรกิจในเขตภาคตะวันตกนั้น สรุปไดวามีตัวอยางธุรกิจในภาค

เกษตรกรรมจํานวน 36 ตัวอยางคิดเปน 8.2% ภาคอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งมีจํานวนมากที่สุดจํานวน 295 

ตัวอยางคิดเปน 67.2% และสุดทายตัวอยางธุรกิจภาคธุรกิจบริการจาํนวน 108 ตัวอยางคิดเปน 24.6%  
 

ตารางที่ 3 รูปแบบการจดทะเบียนนิติบุคคล 

รูปแบบการจดทะเบียนนิตบิุคคล จํานวน (ตัวอยาง) คิดเปนเปอรเซ็นต 

บริษัทจํากัด (มหาชน) 3 0.68 

บริษัทจํากัด 13 2.96 

หางหุนสวนสามัญ 2 0.46 

หางหุนสวนจํากัด 10 2.28 

ไมไดจดทะเบียนบริษัท 411 93.62 

รวม 439 100% 

 จากจํานวนตัวอยางในภาคตะวันตก 439 ตัวอยางนั้น พบวาธุรกิจสวนใหญไมไดจดทะเบียนบริษัทถึง 

411 ตัวอยาง จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจํากัด 13 ตัวอยาง รูปแบบหางหุนสวนจํากัด 10 ตัวอยาง บริษัทจํากัด 

(มหาชน) 3 ตัวอยาง และหางหุนสวนสามัญ 2 ตัวยาง 
 

ตารางที่ 4 สถานภาพผูถือหุนและจํานวนที่ถือหุน 

สถานภาพผูถอืหุน จํานวน (ตัวอยาง) คิดเปนเปอรเซ็นต จํานวนที่ถอืหุน(%) 

บุคคลไทย 439 100 100 

บุคคลตางประเทศ 0 0  

รวม 439 100%  

 จากผลการสํารวจธุรกิจในภาคตะวันตกจํานวน 439 ตัวอยางพบวาเจาของธุรกิจทั้งหมดเปนชาวไทย

ทั้งสิ้นและและเจาของทุกคนตางก็เปนผูถือหุนในธุรกิจของตน 100% 
 

ตารางที่ 5 สัดสวนของรายไดจากการดําเนินงานของกิจการ 

สัดสวนของรายได ป 2552 คิดเปน
เปอรเซ็นต 

ป 2553 คิดเปน
เปอรเซ็นต 

ตลาดไทยอยางเดียว 434 98.86 434 98.86 

ตลาดไทยและตางประเทศ 5 1.14 5 1.14 

ตลาดตางประเทศอยางเดียว 0 0 0 0 

รวม 439 100% 439 100% 

 สัดสวนของรายไดในธุรกิจจากตัวอยางในภาคตะวันตกพบวา ธุรกิจ 434 ตัวอยางมุงเปาหมายและได

รายไดจากตลาดภายในประเทศและพบวามีเพียง 5 ตัวอยางเทานั้นที่มีการเปดตลาดสูตลาดตางประเทศดวย 

โดยอัตราสวนในการเปดตลาดของธุรกิจที่มุงทั้งในและตางประเทศดวยนั้น 4 ใน 5 คงอัตราสัดสวนระหวางตลาด
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ไทยและตลาดตางประเทศในขณะที่ 1 ธุรกิจขยายอัตราสวนตลาดไทยและตางประเทศจากเดิม 60:40 เปน 

50:50 อยางไรก็ตามไมพบวามีธุรกิจใดที่มุงเปาหมายไปทางตลาดตางประเทศเพียงอยางเดียวเลย  
 
ตารางที่ 6 จํานวนพนักงาน 

จํานวนพนักงาน จํานวน (ตัวอยาง) 
ป 2552 

คิดเปน
เปอรเซ็นต 

จํานวน (ตัวอยาง) 
ป 2553 

คิดเปน
เปอรเซ็นต 

1 – 10 256 58.31 256 58.31 

11 - 25 100 22.78 99 22.55 

26 – 50 22 5.01 24 5.47 

51 – 100 14 3.19 13 2.96 

101 ขึ้นไป 16 3.65 17 3.87 

ไมใหขอมูล 31 7.06 30 6.84 

รวม 439 100% 439 100% 

 ในป 2552 นั้นจํานวนพนักงานในตัวอยางธุรกิจสวนใหญอยูในชวง 1-10 คน โดยมีมากถึง 256 ตัวอยาง 

รองลงมาอยูในชวง 11-25 คนอยูที่ 100 ตัวอยาง สําหรับในชวง 26-50 51-100 และ 101 คนขึ้นไปน้ันมีจํานวน

ใกลเคียงกันรวมกันอยูที่ 52ตัวอยาง เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงในป 2553 พบวามีการเปลี่ยนแปลงไปนอย

มาก 
 
ตารางที่ 7 การนํากิจกรรมทางเทคโนโลยีมาใช 

การนํากิจกรรมทาง
เทคโนโลยีมาใช 

จํานวน (ตัวอยาง) 
ป 2552 

คิดเปน
เปอรเซ็นต 

จํานวน (ตัวอยาง) 
ป 2553 

คิดเปน
เปอรเซ็นต 

รับเทคโนโลยีมาใช 125 28.47 125 28.47 

นําเทคโนโลยีมาปรับใช 99 22.55 98 22.32 

ทําวิศวกรรมยอนรอย 50 11.39 52 11.85 

อื่นๆ 7 1.59 4 0.91 

ไมใชเทคโนโลยีใดๆเลย 287 65.38 283 64.46 

 จากการสํารวจในป 2552 พบวาธุรกิจมีการรับเทคโนโลยีมาใช 125 ตัวอยาง นําเทคโนโลยีมาปรับใช 99 

ตัวอยาง ทําวิศวกรรมยอนรอย 50 ตัวอยาง และใชเทคโนโลยีอื่นๆ 7 ตัวอยาง ในตัวอยางเหลานี้บางตัวอยางก็มี

การใชเทคโนโลยีดังกลาวประเภทเดียว แตบางตัวอยางมีการใชเทคโนโลยีมากกวาหนึ่งชนิดขึ้นไป อยางไรก็ตาม

พบวามีธุรกิจที่ไมมีการใชเทคโนโลยีอยูเลยถึง 287 ตัวอยางซึ่งมีจํานวนเกินครึ่งของตัวอยางทั้งหมดที่เลือกมาเลย

ทีเดียว ในขณะที่ป 2553 ตัวเลขที่แสดงถึงการใชเทคโนโลยีตางๆก็มีการปรับขึ้นและลงในอัตราที่นอยมาก เห็นได

วาธุรกิจตางๆมีความสนใจในการนําเทคโนโลยีมาใชในจํานวนที่นอยอยูมาก 
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สรุป 

จากการสํารวจพบวามีภาคเกษตรกรรมจํานวน 36 ตัวอยาง ภาคอุตสาหกรรมการผลิตจํานวน 295 

ตัวอยางและภาคธุรกิจบริการจํานวน 108 ตัวอยาง สําหรับรูปแบบการจดทะเบียนนิติบุคคลของตัวอยางพบวา

จาก 439 ตัวอยางนั้น มีถึง 411 ตัวอยางที่ไมไดจดทะเบียนบริษัทซึ่งคิดเปน 93.62 % ทั้งนี้พบวาเจาของกิจการ

ทั้งหมดเปนคนไทยและธุรกิจกวา 98.86 % มุงเปาหมายทางการตลาดเปนตลาดภายในประเทศ ในเรื่องของการ

ใชเทคโนโลยีนั้นมีการรับเทคโนโลยีมาใช 125 ตัวอยาง นําเทคโนโลยีมาปรับใช 98 ตัวอยาง ทําวิศวกรรมยอน

รอย 52 ตัวอยาง และใชเทคโนโลยีอื่นๆ 7 ตัวอยาง อยางไรก็ตามพบวามีธุรกิจที่ไมมีการใชเทคโนโลยีอยูเลยถึง 

283 ตัวอยางซึ่งมีจํานวนเกินครึ่งของตัวอยางทั้งหมดที่เลือกมา 

 

เอกสารอางอิง 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. 2552. รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม ประจําป 2551 และแนวโนมป 2552. กรุงเทพฯ. 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. 2553. รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม ประจําป 2552 และแนวโนมป 2553. กรุงเทพฯ. 

จรัญ จันทลักขณา, กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกจิ.2549. คัมภีรการวิจัยและการเผยแพรสูนานาชาต ิ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.  2552. สถิตกิารคาสินคาเกษตรไทยกับตางประเทศ ป 2552  

_________________________.  2553. ขอมูลพื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตรป 2553.    

บุญธรรม กจิปรีดาบริสุทธิ์.  2553.  สถิติวิเคราะหเพื่อการวิจัย.  พมิพคร้ังที่ 5  บริษัทเรือนแกวการพิมพ จาํกัด, 

กรุงเทพฯ. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /THA ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


