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สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําโครงการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการเปนประจําทุก 2 ป โดย
เกบ็รวบรวมขอมลูพืน้ฐานเกีย่วกบัการประกอบธรุกจิทางการคาและธรุกจิทางการบรกิาร เพือ่เปนประโยชนสาํหรบัภาครฐัในการ
กาํหนดนโยบายทางเศรษฐกจิของประเทศ และสาํหรบัภาคเอกชนใชประกอบการวางแผนการลงทนุ การสาํรวจนีเ้ปนการสาํรวจ
ครัง้ท่ี 22 โดยคุมรวมสถานประกอบการธรุกจิฯ ท่ีมคีนทาํงานตัง้แต 1 คนขึน้ไป ท่ีดาํเนนิกจิการเกีย่วกบัการขายสง ขายปลีก               
โรงแรมและภัตตาคาร กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย  กิจกรรมนันทนาการ และการบริการอื่นๆ  ซึ่งตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา เขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลเฉพาะที่มีรูปแบบการบริหารงานเปนองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)                   
ท่ัวประเทศ

สาํหรบัสรปุขอมลูเบือ้งตนการสาํรวจธรุกจิทางการคาและธรุกจิทางการบรกิาร พ.ศ. 2549 นี ้ เปนผลการดาํเนนิการเกบ็            
รวบรวมขอมลูของสถานประกอบการธรุกจิทีต่ัง้อยูใน ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ซึง่ไดดาํเนนิการในป 2548 สรปุไดดังนี้

แผนภูมิ ก รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตาม
                 หมวดธุรกิจ

1.  จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามหมวดธุรกิจ

  ผลการสาํรวจ พบวา ในป 2548 มสีถานประกอบการ
ธุรกิจฯ  ท่ีตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวนทั้งสิ้น 
303,910 แหง สวนใหญ (รอยละ 58.6) เปนสถานประกอบการ
ท่ีดําเนินกิจการการขายปลีก (ยกเวนยานยนตและรถจักร
ยานยนต) รวมท้ังการซอมแซมของใชสวนบุคคลและของ
ใชในครัวเรือน รองลงมาเปนสถานประกอบการที่ดําเนิน
กิจการเกี่ยวกับการขาย การบํารุงรักษาและการซอมแซม
ยานยนตและรถจักรยานยนตฯและธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร  ประมาณรอยละ 13.3 และ 10.9 ตามลําดับ 
สําหรับหมวดธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวขางตน  
แตละหมวดมีสัดสวนต่ํากวารอยละ 9.0

แผนภูมิ ข จํานวนสถานประกอบการ  จําแนกตามขนาด
                 ของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)

2. ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)

           เมื่อพิจารณาขนาดของสถานประกอบการซึ่งวัด
ดวยจํานวนคนทํางาน พบวา สถานประกอบการที่ตั้งอยูใน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื สวนใหญเปนสถานประกอบการ
ขนาดเล็กที่มีคนทํางาน 1-15 คน จํานวน 301,649 แหง
หรอืรอยละ 99.3  สถานประกอบการทีม่คีนทาํงาน 16-25 คน
มีประมาณ 1,222 แหงหรือรอยละ 0.4 สําหรับสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 51-200 คน และ 31-50 คน   
มีประมาณ 414 และ 389 แหง ตามลําดับ ในขณะที่สถาน-
ประกอบการขนาดใหญ (คนทํางานมากกวา 200 คน) มี
เพียง 54 แหง
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4.8% 1.6%
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หมวด 50 การขาย การบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนต และรถจักรยานยนตฯ

หมวด 51 การขายสงและการคาเพื่อคานายหนา (ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต)

หมวด 52 การขายปลีก (ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต) รวมทั้งการซอมแซมฯ

หมวด 55 โรงแรมและภัตตาคาร

หมวด 70 กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย

หมวด 71-72,74,92 การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณโดยไมมีผูควบคุมฯ

หมวด 93 กิจกรรมดานการบริการอื่น ๆ 
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แผนภูมิ ค รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตาม
                  รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย

3. รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย

          พบวา สถานประกอบการธรุกจิสวนใหญ (รอยละ 69.9) 
เปนสวนบุคคลหรือหางหุนสวนที่ไมเปนนิติบุคคล รองลง
มาเปนสถานประกอบการทีม่รีปูแบบอืน่  ๆไดแก สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ สหกรณ มูลนิธิ สมาคม ฯลฯ มีสัดสวน
ประมาณรอยละ 22.6 สาํหรบัสถานประกอบการทีม่รีปูแบบ
การจดัตัง้ฯ เปนหางหุนสวนสามญันติบุิคคล หางหุนสวนจาํกดั
และบรษิทัจาํกดั บรษิทัจาํกดั (มหาชน) มสีดัสวนใกลเคียงกนั
คือประมาณรอยละ 3.9 และ 3.6 ตามลําดับ

แผนภูมิ ง รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตาม
                  รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ

4. รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ

           สําหรับรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจของสถาน-
ประกอบการธุรกิจฯ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา
สวนใหญเปนสาํนกังานแหงเดียว สูงถึงรอยละ 97.1 ท่ีเปน
สํานักงานสาขา มีประมาณรอยละ 2.4 และสํานักงานใหญ
มีเพียงรอยละ 0.5

แผนภูมิ จ จํานวนคนทํางานและลูกจางในสถานประกอบการ
                 ธุรกิจ จําแนกตามหมวดธุรกิจ

5. คนทํางานและลูกจางในสถานประกอบการธุรกิจ

          ในป 2548 มคีนทาํงานอยูในสถานประกอบการธรุกจิฯ
ท่ีตัง้อยูในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จาํนวนทัง้สิน้ประมาณ
833,660 คน ในจํานวนนี้สวนใหญปฏิบัติงานอยูในธุรกิจ
การขายปลีก (ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนตรวมท้ัง
การซอมแซมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน  
ประมาณ 404,384 คน หรอืรอยละ 48.5 รองลงมาเปนคนทาํงาน
ท่ีปฏิบัติงานอยูในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารและการขาย
การบาํรงุรกัษาและการซอมแซมยานยนตและรถจกัรยานยนต
รวมท้ังการขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต มีสัดสวน  
ใกลเคยีงกนั คือ ประมาณรอยละ 14.7 และ 14.2 ตามลําดับ 
สาํหรบัธรุกจิในหมวดอืน่ๆ มสีดัสวนคนทาํงานคอนขางต่าํ
โดยแตละหมวดมีสัดสวนต่ํากวารอยละ 7.0
          สําหรับการจางงานในธุรกิจแตละประเภท พบวา มี
ลกูจางปฏบัิตงิานอยูในธรุกจิการขายปลกี (ยกเวนยานยนต
และรถจักรยานยนต) รวมท้ังการซอมแซมของใชสวน
บุคคลและของใชในครวัเรอืนมากทีส่ดุ ประมาณ 181,859 คน
หรือรอยละ 42.8 รองลงมาเปนลูกจางที่ปฏิบัติงานอยูใน
ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร และการขาย การบํารุงรักษา
และการซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนต รวมท้ัง
การขายปลกีน้าํมนัเชือ้เพลงิรถยนต  มสีดัสวนใกลเคยีงกนั
ประมาณรอยละ 15.5 และ 15.2 ตามลาํดบั สาํหรบักจิกรรม
ดานคอมพิวเตอรและกิจกรรมที่เกี่ยวของ มีการจางงานใน
สัดสวนต่ําท่ีสุด เพียงรอยละ 0.1

จํานวน (คน)

หมวด 50  การขาย การบํารุงรักษา และการซอมแซมยานยนต และรถจักรยานยนต
หมวด 51  การขายสงและการคาเพ่ือคานายหนา (ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต)
หมวด 52  การขายปลีก (ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต) รวมท้ังการซอมแซมฯ
หมวด 55 โรงแรมและภัตตาคาร
หมวด 70 กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย
หมวด 93 กิจกรรมดานบริการอื่นๆ
หมวด 71-72, 74, 92 การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณโดยไมมีผูควบคุมฯ
                                  และกิจกรรมธุรกิจอื่นๆ

หมวด
ธุรกิจ

50              51              52             55            70           93   71-72, 74, 92

หมายเหตุ : คนทํางาน หมายถึง เจาของ หุนสวน คนทํางานไมไดรับคาจาง
                   เงินเดือน และลูกจาง
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สวนบุคคล หางหุนสวนที่ไมเปนนิติบุคคล หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด

บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ และอ่ืนๆ
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แผนภูมิ ฉ รายรับ และมูลคาเพิ่มในการดําเนินกิจการ
                  จําแนกตามหมวดธุรกิจ

6. รายรับและมูลคาเพิ่มในการดําเนินกิจการ

          รายรับจากการประกอบธุรกิจฯ ในรอบป 2548 ของ
สถานประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมูลคา
รวมทัง้สิน้ 709,013.2 ลานบาท โดยรายรบัสวนใหญมาจาก
การดาํเนินธุรกิจการขาย การบํารุงรักษาและการซอมแซม
ยานยนตและรถจักรยานยนต รวมท้ังการขายปลีกน้ํามัน
เช้ือเพลิงรถยนต ประมาณรอยละ 49.5 รองลงมาคือสถาน-
ประกอบการทีป่ระกอบธรุกจิการขายปลกี (ยกเวนยานยนต
และรถจักรยานยนต) รวมท้ังการซอมแซมของใชสวน
บุคคลและของใชในครัวเรือน ประมาณรอยละ 31.0  
สวนธุรกิจประเภทอื่นๆ มีสัดสวนของรายรับคอนขางต่ํา
กลาวคือธุรกิจแตละประเภทมีสัดสวนต่ํากวารอยละ 12.0
         สําหรับมูลคาเพิ่มท่ีไดจากธุรกิจประเภทตาง ๆ มี   
มูลคารวมทั้งสิ้น 196,785.6 ลานบาท โดยสวนใหญมาจาก
การดําเนินธรุกจิการขาย การบํารงุรกัษาและการซอมแซม
ยานยนตและรถจกัรยานยนต รวมท้ังการขายปลกีน้ํามันเชื้อ
เพลงิรถยนต และการขายปลกี (ยกเวนยานยนตและรถจกัร
ยานยนต) รวมท้ังการซอมแซมของใชสวนบุคคลและของ
ใชในครวัเรอืน  ประมาณรอยละ 38.4 และ 36.9  ตามลาํดบั
ธรุกจินอกเหนอืจากที่กลาวมาแลวมีสัดสวนของมูลคาเพิ่ม
ในแตละหมวดคอนขางต่ําไมเกินรอยละ 10.0 โดย
เฉพาะกิจกรรมดานคอมพิวเตอรและกิจกรรมที่เกี่ยวของ 
มีสัดสวนต่ําท่ีสุดเพียงรอยละ 0.1

แผนภูมิ ช รายรับและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการ
                  จําแนกตามหมวดธุรกิจ

7. รายรับ และมูลคาเพิ่มเฉล่ียตอสถานประกอบการ

          เมือ่พจิารณาตามหมวดธรุกจิ  พบวา  ธรุกจิการขายสง
และการคาเพือ่คานายหนา (ยกเวนยานยนตและรถจกัรยานยนต)  
มรีายรบัและมลูคาเพิม่เฉลี่ยตอสถานประกอบการมากที่สุด
คือประมาณ 9.9 ลานบาท และ 2.1 ลานบาท ตามลําดับ 
รองลงมา คือ ธรุกจิการขาย การบํารงุรกัษาและการซอมแซม
ยานยนตและรถจกัรยานยนตรวมท้ังการขายปลีกน้ํามันเชื้อ
เพลงิรถยนต มรีายรบัและมลูคาเพิม่เฉลีย่ตอสถานประกอบการ 
ประมาณ 8.7 ลานบาท และ 1.9 ลานบาท ตามลําดับ ในขณะที่
กิจกรรมดานการบริการอื่นๆ มีรายรับและมูลคาเพิ่มเฉลี่ย
ตอสถานประกอบการนอยท่ีสดุคือ ประมาณ 319,000 บาท
และ 176,500 บาท ตามลําดับ

หมวด 50 การขาย การบํารุงรักษา และการซอมแซมยานยนต และรถจักรยานยนต
หมวด 51 การขายสงและการคาเพ่ือคานายหนา (ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต)
หมวด 52  การขายปลีก (ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต) รวมท้ังการซอมแซมฯ
หมวด 55 โรงแรมและภัตตาคาร
หมวด 70 กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย
หมวด 71-72, 74, 92-93 การใหเชาเครื่องจักรและเคร่ืองอุปกรณโดยไมมีผูควบคุมฯ
                                       และกิจกรรมธุรกิจอื่นๆ

จํานวนเงิน (ลานบาท)

หมวด 50  การขาย การบํารุงรักษา และการซอมแซมยานยนต และรถจักรยานยนต
หมวด 51  การขายสงและการคาเพื่อคานายหนา (ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต)
หมวด 52  การขายปลีก (ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต) รวมทั้งการซอมแซมฯ
หมวด 55  โรงแรมและภัตตาคาร
หมวด 70  กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย
หมวด 71 การใหเชาเคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณโดยไมมีผูควบคุมฯ
หมวด 72 กิจกรรมดานคอมพิวเตอร และกิจกรรมที่เก่ียวของ
หมวด 74 กิจกรรมดานธุรกิจอ่ืนๆ
หมวด 92 กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา
หมวด 93 กิจกรรมดานการบริการอ่ืนๆ

หมวด
ธุรกิจ

จํานวนเงิน (พันบาท)

50          51       52        55         70        71        72         74        92        93

หมวด
ธุรกิจ

รวม           50            51             52              55            70    71-72, 74, 92-93

350,993.6

709,013.2

79,622.4
36,865.4 5,090.3 16,498.6

219,942.9196,785.6

75,656.0

16,550.8 9,014.44,104.718,813.4
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รายรับ มูลคาเพิ่ม
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รายรับเฉลี่ยตอสถานประกอบการ มูลคาเพ่ิมเฉลี่ยตอสถานประกอบการ



4



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


