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 RFID เปนเทคโนโลยีที่ใชคลื่นความถี่วิทยุในการนำขอมูลไปเก็บไวในหนวยความจำที่ติดตั้งบนตัวสินคา เพื่อประโยชนในการ
บริหารจัดการ ตรวจติดตามขอมูลสินคา สามารถสงขอมูลไดเร็วและเขาถึงขอมูลไดงาย ทั้งยังทนตอสภาพแวดลอมไดดี เมื่อเทียบกับ
ระบบเก็บขอมูลแบบ Barcode และ 2D code   สวนเก็บขอมูลที่เราเรียกวา TAG มีใหเลือกใชงานหลายชนิด สามารถนำไปประยุกตใช

กับงานไดหลายรูปแบบ 

 

ปฏิวัติการเก็บขอมูลดวยเทคโนโลยี RFID 

  
 • สามารถอานขอมูลไดโดยไมตองสัมผัสกับเครื่องอาน/เขียน 

 • ทนตอสภาพแวดลอมและสิ่งสกปรกตางๆ 

 • สามารถอานขอมูลทะลุผานวัตถุที่ไมใชโลหะ 

 • สามารถนำสวนที่ใชเก็บขอมูล(TAG)กลับมาใชใหมได 

 • สื่อสารไดทั้งระยะใกลไกลตั้งแต 3 ซม. ถึง 10 เมตร 
 • มีหนวยความจำขนาดใหญสูงถึง 32 Kbyte  
 • สามารถอานขอมูลไดพรอมกัน (มากกวา 1 TAG) 

 • สามารถอาน/เขียนขอมูลไดภายในเครื่องเดียวกัน 

 • สามารถอานขอมูลไดขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ 
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ประโยชนจากการใชเทคโนโลยี RFID 

 ผูผลิตสินคาอุตสาหกรรมสามารถนำ RFID ไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  จำแนกได  4 ระบบ 
 1) ระบบเก็บขอมูลและตรวจติดตามคุณภาพสินคา ( Traceability Control System) กอนจะเปนสินคาที่เสร็จสมบูรณพรอมใชงาน      สินคาแตละชิ้นตอง
ผานกระบวนการผลิตมากกวาหนึ่งกระบวนการ  ดังนั้นการควบคุมเพื่อปองกันไมใหมีการผลิตหรือประกอบสินคาที่ไมไดคุณภาพสงตอใหกับกระบวนการถัดไปเปนสิ่งสำคัญ  
การนำ RFID มาชวยเก็บขอมูลสินคาจะชวยใหตรวจติดตามสินคาไดทุกขั้นตอนตั้งแตตนทางจนถึงปลายทางเมื่อเกิดปญหา  และสามารถประยุกตใชกับระบบ Kamban  หรือ  
Poka-Yoke    ที่มีอยูเดิม 
 2.) ระบบสั่งการเครื่องจักรอัตโนมัติ ( Automatic Machine System) ไลนการผลิตสมัยใหมถูกออกแบบใหผลิตสินคาไดหลากหลายรุน  สินคาแตละรุน
อาจมีรายละเอียดที่แตกตางกันภายใตสายการผลิตเดียวกัน การทำใหเครื่องจักรสามารถผลิตสินคาไดหลากหลายรุน เราสามารถใช RFID เปนเครื่องมือสั่งงาน โดยคำสั่งจะ
ถูกปอนเก็บไวใน TAG และติดตั้งไปกับตัวสินคาเมื่อถึงแตละกระบวนการ ชุดควบคุมจะอานขอมูลที่ติดมากับสินคาและสั่งใหเครื่องจักรทำงานตามขอมูลที่อยูใน TAG เทานั้น 
ทำใหเกิดความรวดเร็ว  ไมมีขอผิดพลาด   
 3.) ระบบขนสงและบริหารสินคาคงคลัง ( Logistics and Warehouse System) การนำ RFID มาชวยในการบริหารสินคาคงคลังไมวาจะเปนการรับหรือสง
สินคา  จะชวยใหระบบฐานขอมูลทำงานไดรวดเร็วขึ้น  เนื่องจาก RFID สามารถอานขอมูลไดพรอมกันหลายๆ TAG  ขอมูลจะถูกสงเขาสูฐานขอมูลเพื่อประมวลผลตาม
กระบวนการตางๆ ซึ่งขึ้นอยูกับความตองการของผูใชงาน เชน นำขอมูลมาใชในการเพิ่มหรือตัดสต็อกสินคาอัตโนมัติ  การกำหนดตำแหนงจัดเก็บ  และสถานที่จัดสงสินคา 
เปนตน ในดานของระบบขนสง ขอมูลที่ติดไปกับตัวสินคาจะสามารถบอกแหลงที่มาของสินคาได กรณีที่เกิดปญหาระหวางกระบวนการขนสง 
 4.) ระบบบันทึกการทำงานของพนักงาน ( Access Control System) RFID สามารถนำมาใชกับระบบ  Access Control ไดอยางมีประสิทธิภาพดวย

คุณสมบัติของ TAG ที่สามารถเก็บขอมูลไดมากทำใหการใชงานแอฟลิเคชั่นตางๆมีความคลองตัวมากขึ้น       ไมตองยึดติดกับฐานขอมูลภายนอก  นอกจากนี้แลวดวย

คุณสมบัติในการอานเขียนขอมูลโดยไมตองสัมผัสและอานขอมูลพรอมกันไดหลายๆ TAG ทำใหใชงานไดสะดวกรวดเร็ว ทั้งยังนำกลับมาใชซ้ำไดอีกดวย 
 

 เทคโนโลยี RFID สามารถชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับผูผลิตสินคาทั้งในทางตรงและทางออม ภายใตมาตรฐานการผลิตที่มี
คุณภาพสามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน จึงไมมีของเสียสงถึงลูกคา ชวยใหลดตนทุนการผลิต  
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Traceability System

สินคามีปญหาอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิตแตไมสามารถตรวจสอบขอมูลยอน
หลังไดวาผิดพลาดจากขั้นตอนใด ทำใหสงสินคาไมทันหรือถูกเคลมสินคา 

ระบบ RFID จะชวยจัดเก็บขอมูลระหวางกระบวนการผลิต โดยติดตั้งหัวอาน/เขียน
ขอมูลไวที่กระบวนการผลิตตางๆ    Tag จะถูกติดตั้งอยูกับตัวสินคา เพื่อใชสำหรับ
ปอนหรืออานขอมูลเกี่ยวกับตัวสินคา  เมื่อสินคาถูกสงไปยังกระบวนการตางๆ  ขอมูล
ใน Tag จะถูกอาน เพื่อบอกใหทราบวาในกระบวนการผลิตกอนหนานี้ ไดผานการ

ตรวจสอบคุณภาพมาแลวหรือไม ถาผานการตรวจสอบคุณภาพมาแลว จึงจะ
สามารถทำกระบวนการตอไปได  แตถาไมผานก็จะแจงใหทราบและไมสามารถ

ทำการผลิตในกระบวนการตอไปได   นอกจากนี้แลว RFID ยังชวยเก็บขอมูลสินคาใน

กระบวนการผลิตไดอยางตอเนื่อง  จึงสามารถตรวจตรวจสอบสินคาที่อยู ใน
กระบวนการผลิตไดตลอดเวลา สินคาที่มีปญหาจะถูกตรวจสอบไดทันทีทันใด จึงไมมี
ของเสียหลุดไปถึงลูกคา 

• สามารถตรวจสอบขอมูลการผลิตยอนหลังไดเมื่อสินคาเกิดปญหา  
• ทราบขอมูลสินคาไดอยางรวดเร็ว ลดความผดิพลาดอันเนื่องมาจากการผลิต  
• สรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคา 
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Automatic Machine System

• กระบวนการผลิตไมสามารถผลิตสินคาไดหลากหลายประเภท      
• มีปญหาการประกอบสินคาหรือการกำหนดสวนประกอบผิดพลาด 

ระบบ RFID จะชวยเก็บขอมูลระหวางการผลิต โดย PLC จะอานขอมูลจาก Tag 
ที่ติดอยูกับตัวสินคา ขอมูลใน Tag จะเปนตัวบงชี้วาในแตละกระบวนการผลิตจะตอง
ทำอะไรบาง เชนประกอบชิ้นสวนใดกอนหลัง หรือมีสวนผสมอยางไร เปนตน   ซึ่งใน

แตละกระบวนการจะมีเครื่องอานขอมูลจาก Tag เพื่ออานขอมูลลงในหนวยความจำ
ของ PLC  และนำขอมูลที่อานไดมาแสดงผลหรือสั่งใหเครื่องจักรทำงานตามขอมูลที่

ไดรับ  เมื่อเสร็จเรียบรอยแลวก็ทำการตรวจสอบคุณภาพและเขียนขอมูลใสกลับลงไป
ใน Tag เพื่อยืนยันความถูกตองพรอมสงไปยังกระบวนการตอไป 

• กระบวนการผลิตมีความยืดหยุน สามารถผลิตสินคาไดหลากหลายชนิดในเวลา 
   เดียวกัน   
• ลดปญหาความผิดพลาดจากพนักงานและสามารถสอบกลับไดงายเมื่อเกิดปญหา 
 

V680-D1KP66MT
ID Tag

V680-CA5D01-V2
Controller

CS1-H
Programmable Controller

V680-HS63
V680-HA63A
Antenna

Control
computer
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Access Control

• ระบบ Access control แบบเดิมอานขอมูลไดชา    ไมสามารถอานขอมูลไดพรอม 
   กัน  ขาดเสถียรภาพเมื่อมีความถี่ในการใชงานสูง  
• เก็บขอมูลไดจำนวนจำกัด   เนื่องจากขอมูลหลักจะถูกเก็บไวที่ฐานขอมูล (Data 
   base)      
 
 

ระบบ RFID สามารถนำมาใชกับงานกับระบบ  Access control  ไดอยางมี
ประสิทธิภาพดวยคุณสมบัติของ Tag ที่สามารถเก็บขอมูลไดมาก ทำใหการใชงาน 
ในกระบวนการตางๆ มีความคลองตัว  ไมตองยึดติดอยูกับฐานขอมูลเปนหลัก เชน 
บัตรพนักงานในบริษัท  ตัว Tag สามารถเก็บขอมูลสวนบุคคล เชน ชื่อ-สกุล ตำแหนง 
หมายเลขพนักงาน หมายเลขประกันสังคม หมายเลขบัตรประชาชน  หมูเลือด ระดับ
ความสำคัญในการผานเขาออกพื้นที่บางพื้นที่ เปนตน  นอกจากนี้แลว RFID ยังมี
คุณสมบัติในการอานเขียนขอมูลโดยไมตองมีการสัมผัสและอานเขียนขอมูลพรอมๆ
กันไดหลาย Tag ทำใหการใชงานสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังสามารถนำกลับ
มาใชใหมได 

• ชวยสนับสนุนงานบริหารจัดการบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพดวยการเขาถึงขอมูล 
   ไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง  แมนยำ   
• ทันสมัย ชวยลดตนทุนการบริหารจัดการ  ขยายระบบตามความตองการในอนาคต 
   ไดงาย 
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Supply Chain System

• ไมทราบที่มาของสินคา  เชน  วัน /เวลาที่ผลิต  โรงงานที่ผลิต    ตำแหนงสถานที่จัด 
   เก็บ หรือขอมูลสำคัญอื่นๆ  
• คนหาสินคาที่ตองการในคลังสินคาไมพบ 
• การตรวจสอบสินคาคงคลังใชเวลามาก 
• สินคาคงคลังมีจำนวนมากหรือนอยเกินไป ทำใหเกิดสินคาขาดสต็อกหรือสถานที่ 
   จัดเก็บไมเพียงพอ 
 

ระบบ  RFID จะชวยจัดการขอมูลใหกับสินคาที่ผลิตเสร็จแลว  
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยการเขียนขอมูลของสินคาเก็บไวใน Tag    
และติดตั้ง Tag ไวบนกลองหรือพาเลทเก็บสินคา  ขอมูลของสินคาจะ
ถูกเชื่อมโยงเขากับฐานขอมูลเพื่อใหโปรแกรมจัดการคนหาตำแหนง

จัดเก็บ   และเพิ่มขอมูลสินคาเขาสูระบบ  ขอมูลที่ไดจะถูกสงใหกับผู
ที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการบริหารจัดการ เชน การจัดเตรียมวัตถุดิบ  
การวางแผนการผลิต หรือ การจัดการสินคาคงคลัง เปนตน 

 

• สามารถวางแผนการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยลดตนทุนและปริมาณของ 
   เสีย  
• บริหารจัดการสินคาคงคลังไดอยางมีระบบ  สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบไดงาย 
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 ยานความถี่ 13.56 MHz เปน RFID ที่ออกแบบมา
เพื่องานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ  รองรับการใชงานหนัก
ทุกรูปแบบ ใชหนวยความจำแบบ FRAM มีความเร็วในการอาน
ขอมูลสูงถึง 27 kbps  และสามารถเก็บขอมูลไดสูงสุด  8 Kbyte 
ทนอุณหภูมิไดสูงถึง 200 องศาเซลเซียล 
 

V680 Series
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V720 Series

ยานความถี่ 13.56 MHz เหมาะกับการใชงานทั่วไปหรือในงานที่ตองการเก็บขอมูลการผลิต สามารถเก็บขอมูลได 112 byte  ไดมาตรฐาน ISO 15693 (I-Code SLI) มี Tag 
ใหเลือกหลายแบบ ระยะตรวจจับไกลสุดที่ 50 CM   
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V750 Series

 ยานความถี่ 920-925 MHz ระยะการตรวจจับไกลสามารถตรวจจับไดสูงสุดแบบเสนตรงได 5 เมตร และตรวจจับแบบวงกลมได 3 เมตร ความเร็วสูงสุดในการตรวจ
จับ 5 ms /1 Tag ใชชิปประมวลผลของ ITRON ซึ่งมีความเร็ว 1 ms ในการประมวลผล พรอมดวยฟงกชั่นตรวจสอบสัญญาณรบกวนซึ่งสามารถเช็คสัญญาณรบกวนจาก
ภายนอกได  อีกทั้งยังเพิ่มระบบกรองขอมูลใหสามารถเช็คเฉพาะ Tag ที่ตองการไดดวยตัวเอง 
 * ไดรับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  ที่   NTC.56002/2007 
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การเลืิอกรุนใชงาน 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 ()
  /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.)
  >>
  /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




