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ท ำอีคอมเมิร์ซตอ้งเสียภำษีมั้ย? 
 ถำมกนัมำบ่อยคร้ังวำ่ท ำธุรกิจออนไลน์แลว้ตอ้งเสียภำษีหรือไม่ 

ถำ้เสียมนัคือภำษีอะไร? ตอ้งเสียมำกหรือนอ้ยแค่ไหน?...  

 ก่อนอ่ืนตอ้งเขำ้ใจก่อนวำ่ผูมี้อ  ำนำจในกำรจดัเก็บภำษีในบำ้นเรำก็

คือ “กรมสรรพากร” ซ่ึงถำ้เรำเขำ้ใจหลกักำรจดัเก็บภำษีของเคำ้ก็จะรู้ว่ำ 

เม่ือเรำมีเงินได ้ไม่วำ่จะเป็นเงินไดท่ี้มำจำกกำรประกอบธุรกิจทัว่ไป หรืออี

คอมเมิร์ซก็ตำม หรือแมแ้ต่เด็กนอ้ยอำยไุม่ถึงขวบ ถำ้มีเงินไดเ้กิดข้ึน ก็ถือวำ่

เป็นหน้ำท่ีท่ีจะตอ้งเสียภำษีดว้ยกนัทั้งส้ิน ครำวน้ีคงชดัเจนแลว้นะครับว่ำ 

“ท ำอีคอมเมิร์ซก็ตอ้งเสียภำษี” 

 

ภำษีเงินไดมี้ก่ีแบบกนัหนอ? 
รูปแบบของกำรประกอบธุรกิจนั้นมีดว้ยกนั 2 ลกัษณะ เรำอำจท ำ

ธุรกิจแบบบุคคลธรรมดำ (ทำงกฎหมำยจะหมำยควำมรวมถึงคณะบุคคล 

หำ้งหุน้ส่วนสำมญัท่ีมิใช่นิติบุคคล) หรือแบบนิติบุคคล (ไดแ้ก่ บริษทัจ ำกดั 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ห้ำงหุ้นส่วนสำมญันิติบุคคล) โดยวิธีกำรค ำนวณภำษี

และอตัรำภำษีก็จะแตกต่ำงกันไปตำมรูปแบบในกำรประกอบธุรกิจ ซ่ึง

โดยรวมๆ แล้วจะเรียกว่ำ “ภำษีอำกร” หรือ Tax ซ่ึงประกอบด้วยภำษี

ส ำคญัๆ 3 ประเภท ไดแ้ก่ ภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำ ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

และภำษีมูลค่ำเพ่ิม เรำมำรู้จกักบัภำษีอำกรเหล่ำน้ีกนัเลยดีกวำ่ 

 

 

 



ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา 

เป็นภำษีท่ีจัดเก็บจำกบุคคลทั่วไป ซ่ึงตำมกฎหมำยในประมวล

รัษฎำกรไดแ้บ่งภำษีน้ีออกเป็น 8 ประเภท ซ่ึงโดยปกติจะจดัเก็บเป็นรำยปี 

กล่ำวคือ รำยไดท่ี้เกิดข้ึนในปีใดๆ ผูมี้เงินไดก็้มีหนำ้ท่ีน ำส่งภำษีภำยในวนัท่ี 

31 มีนำคมในปีถดัไป แต่ก็มีบำงกรณี กฎหมำยยงัก ำหนดให้ยื่นแบบเพื่อ

เสียภำษีตอนคร่ึงปีส ำหรับรำยไดท่ี้เกิดข้ึนจริงในช่วงคร่ึงปีแรก โดยธุรกิจอี

คอมเมิร์ซจะจดัอยูใ่นภำษีเงินไดป้ระเภทท่ี 8 ซ่ึงตำมกฎหมำยแลว้ ตอ้งเสีย

ภำษีทั้งในรอบคร่ึงปี และส้ินปีดว้ย 
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กำรค ำนวณภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำจะตอ้งน ำเงินไดพ้ึงประเมิน

ทุกประเภทตลอดปีภำษีไปค ำนวณเงินไดบุ้คคลธรรมดำส้ินปี เพ่ือยื่นแบบ

แสดงรำยกำรภำษี โดยกำรค ำนวณนั้นจะตอ้งค ำนวณวิธีท่ี 1 และวธีิท่ี 2 (ถำ้

เข้ำเง่ือนไข) โดยเม่ือค ำนวณภำษีตำมวิธี ท่ี  1 และ 2 แล้ว กฎหมำย

ก ำหนดใหจ่้ำยภำษีจำกจ ำนวนท่ีสูงกวำ่ แต่ถำ้หำกเรำมีภำษีท่ีถูกหกั ณ ท่ีจ่ำย 

หรือมีภำษีเงินไดค้ร่ึงปีท่ีช ำระไวแ้ลว้ ก็สำมำรถน ำมำหักออกจำกภำษีส้ินปี

ท่ีตอ้งช ำระได ้



 

เงินไดสุ้ทธิ = เงินไดพ้ึงประเมิน – ค่ำใชจ่้ำย - ค่ำลดหยอ่นตำมกฎหมำย 

 

 
 

ส ำหรับกำรค ำนวณภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำคร่ึงปี กรณีเรำมีเงิน

ได้ประเภท 5-8 ท่ีได้รับเงินได้ในเดือนมกรำคมถึงมิถุนำยน ก็มีหลกักำร

ค ำนวณเช่นเดียวกบัภำษีส้ินปี เพียงแต่จะแตกต่ำงกนัในรำยละเอียดเลก็นอ้ย 

ดงัน้ี 

วิธีที่ 1 น ำเงินได้พึงประเมินประเภท 5-8 ท่ีได้รับตั้ งแต่เดือน

มกรำคม ถึงเดือนมิถุนำยน หักค่ำใชจ่้ำย หักค่ำลดหยอ่นตำมกฎหมำย (ก่ึง

หน่ึง) แลว้น ำไปค ำนวณภำษีตำมอตัรำภำษี 

วิธีที่ 2 น ำเงินได้พึงประเมินประเภท 5-8 ท่ีได้รับตั้ งแต่เดือน

มกรำคม ถึงเดือนมิถุนำยน คูณดว้ย 0.005 เม่ือค ำนวณภำษีตำมวิธีท่ี 1 และ

วิธีท่ี 2 แล้ว ให้เลือกจ ำนวนภำษีท่ีสูงกว่ำ หำกมีภำษีท่ีถูกหัก ณ ท่ีจ่ำยก็

สำมำรถน ำมำหกัออกจำกจ ำนวนภำษท่ีตอ้งช ำระได ้



 
 

ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

เป็นภำษีท่ีจดัเก็บจำกนิติบุคคล ไดแ้ก่ บริษทัจ ำกดั ห้ำงหุ้นส่วน

จ ำกัด และห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล ดังนั้ น ถ้ำเรำประกอบธุรกิจใน

ลกัษณะของกำรเปิดบริษทัและท ำธุรกิจอีคอมเมิร์ซก็ตอ้งน ำรำยไดม้ำรวม

ค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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ฐำนภำษีเงินได้นิติบุคคลค ำนวณจำก “ก ำไรสุทธิ (ทำงภำษี)”  

กล่ำวคือ เรำตอ้งน ำผลก ำไรสุทธิท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงิน ซ่ึงถือวำ่เป็นก ำไร

สุทธิ (ทำงบญัชี) มำท ำให้กลำยเป็นก ำไรสุทธิทำงภำษีเสียก่อน จึงจะน ำมำ

ค ำนวณภำษีตำมอตัรำภำษีท่ีกฎหมำยก ำหนด 

ก ำไรสุทธิ (ทำงภำษี)  = รำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร และ/หรือ

รำยไดท่ี้เก่ียวเน่ืองจำกกิจกำรท่ีกระท ำในรอบระยะเวลำบัญชี หักรำยจ่ำย

ตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นมำตรำ 65 ทวิ และมำตรำ 65 ตรี ตำมประมวล

รัษฎำกร  

  



ภาษีมูลค่าเพิม่ 

ห รือ ท่ี นิ ยม เรียกกัน ว่ำ  VAT เป็นภำษี มูลค่ ำเพ่ิ ม ท่ี จัด เก็บ

ผูป้ระกอบกำรไม่วำ่จะเป็นบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคล ท่ีขำยสินคำ้หรือ

ให้บริกำรในทำงธุรกิจ หรือวชิำชีพในประเทศไทย หรือผูน้ ำเขำ้สินคำ้ โดย

ผูป้ระกอบกำรท่ีขำยสินคำ้หรือใหบ้ริกำรท่ีมีรำยรับเกินกวำ่ 1.8 ลำ้นบำทต่อ

ปี จะตอ้งจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิมภำยใน 30 

วนันับแต่วนัท่ีเกิน 1.8 ลำ้นบำท (ไม่งั้นผิดกฎหมำยนะจ๊ะ) และมีหนำ้ท่ียื่น

แบบภำษีมูลค่ำเพ่ิม ทุกวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป (ไม่ว่ำในเดือนนั้นจะเสีย

หรือไม่เสียภำษีมูลค่ำเพ่ิมก็ตำม ไม่งั้นผิดกฎหมำยอีกกระทงนะจ๊ะ)  
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วิธีค  ำนวณภำษีมูลค่ำเพ่ิมก็ไม่ได้ยุ่งยำกอะไรแค่น ำภำษีขำยหัก

ดว้ยภำษีซ้ือ  

ภาษีทีต้่องช าระ = ภาษีขาย – ภาษีซ้ือ 

http://taxclinic.mof.go.th/knowledge/revenue-dept.php


ค ำว่ำ “ภำษีขำย” คือภำษีมูลค่ำเพ่ิมท่ี เรำ (หมำยถึง เรำเป็น

ผูป้ระกอบกำรจด VAT เรียบร้อยแลว้) เรียกเก็บจำกผูซ้ื้อ ส่วนค ำวำ่ “ภำษี

ซ้ือ” ก็คือภำษีมูลค่ำเพ่ิมท่ีเรำไดจ่้ำยใหก้บัผูข้ำยสินคำ้ หรือผูใ้หบ้ริกำรท่ีเป็น

ผูป้ระกอบกำรจด VAT (ถำ้เรำไปซ้ือของจำกผูไ้ม่จด VAT ก็จะไม่ได้รับ

ภำษีซ้ือนะครับ) เม่ือหักลบกนัแลว้ ถำ้ภำษีขำยมำกกว่ำภำษีซ้ือ เรำก็ตอ้ง

ช ำระภำษีเพ่ิมเติม แต่ถำ้ภำษีซ้ือมำกกว่ำภำษีขำย ก็แปลว่ำเรำจะไดรั้บคืน

ภำษีนั่น เอง ดังนั้ น  ถ้ำเรำจดทะเบียน VAT แล้ว พยำยำมซ้ือของจำก

ผูป้ระกอบกำรจด VAT จะไดข้อคืนภำษีนะครับ 

 

ภาษีขาย = ฐานภาษี x อตัราภาษี 

*อตัรำภำษีปัจจุบนัคือ 7% 

 

ยกตัวอย่ำง ง่ำยๆ  จะได้ เห็ นภำพนะค รับ  เช่น  ถ้ำเรำเป็ น

ผูป้ระกอบกำรจด VAT เรียบร้อยแลว้ เดือนมกรำคมเรำขำยสินคำ้ให้ลูกคำ้ 

1 ลำ้นบำท และในเดือนน้ีเรำก็ไปซ้ือสินคำ้จำกคนขำยท่ีจด VAT 1.5 บำท 

ลองมำค ำนวณกันดูครับว่ำมีภำษีมูลค่ำเพ่ิมต้องช ำระหรือไม่ จ ำนวน

เท่ำไหร่? 

ภำษีขำย (1,000,000 x 7%)     7,000 บำท 

หัก ภำษีซ้ือ  (1,500,000 x 7%) 10,500 บำท 

ภำษีมูลค่ำเพ่ิม (ไดคื้นภำษี)    3,500 บำท 

 

จำกตัวอย่ำงน้ี  เรำต้องยื่น เสียภำษีมูลค่ำเพ่ิมภำยในวันท่ี  15 

กุมภำพนัธ์ โดยจะได้รับคืนภำษี 3,500 บำท เน่ืองจำกในเดือนน้ีภำษีซ้ือ

มำกกวำ่ภำษีขำย  



สมมุติตำมตวัอยำ่งเดิม ถำ้เรำซ้ือสินคำ้จำกคนขำยท่ีจด VAT เพียง 

1 ลำ้นบำท ส่วนท่ีเหลือ 5 แสนซ้ือจำกคนขำยท่ีไม่ได้จด VAT แปลว่ำใน

เดือนน้ีจะมีภำษีซ้ือเพียง 7,000 บำท (1,000,000 x 7%) เม่ือหักกบัภำษีขำย 

7,000 บำท ภำษีมูลค่ำเพ่ิมจะเท่ำกบั 0 บำท คือไม่เสียภำษีเพ่ิมเติมนัน่เอง แต่

กรณีน้ีแม้ว่ำภำษีจะเป็น 0 แต่เรำก็มีหน้ำท่ีตอ้งไปยื่นแบบแสดงรำยกำร

ไม่เช่นนั้นจะถือวำ่ผิดกฎหมำย ตอ้งเสียเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมอีกดว้ย 

เม่ือพูดถึงเร่ือง VAT แล้ว ค ำๆ หน่ึงท่ีลืมไม่ได้เลยก็คือค ำว่ำ 

“ใบก ำกับภำษี” ซ่ึงเป็นเอกสำรส ำคัญท่ีผูป้ระกอบกำรจด VAT จะต้อง

จดัท ำและออกให้กบัผูซ้ื้อสินคำ้หรือผูรั้บบริกำรทุกคร้ัง กรณีเป็นกำรขำย

สินคำ้ เรำตอ้งออกใบก ำกบัภำษีทนัทีท่ีมีกำรส่งมอบสินคำ้ให้แก่ผูซ้ื้อ แต่ถำ้

เป็นกำรให้บริกำร ก็ตอ้งออกใบก ำกบัภำษีทนัทีท่ีไดรั้บช ำระรำคำค่ำบริกำร 

และในมุมท่ีเรำเป็นผูซ้ื้อ ถำ้เรำไปซ้ือของจำกผูป้ระกอบกำรจด VAT ก็อยำ่

ลืมขอใบก ำกบัภำษีมำดว้ยทุกคร้ัง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรค ำนวณ VAT 

นัน่เองครับ 

  

กำรยืน่แบบแสดงรำยรำยและช ำระภำษี 
ภำษีแต่ละประเภทจะมีแบบฟอร์มแสดงรำยกำรไม่เหมือนกัน 

รวมทั้งวนัท่ียืน่แบบก็จะแตกต่ำงกนัดว้ย ดงันั้น คงตอ้งหมัน่ทบทวนบ่อยๆ 

วำ่ภำษีอะไรใชแ้บบแสดงรำยกำรอนัไหน ตอ้งยืน่เม่ือไหร่ ไม่งั้นเรำอำจจะ

โดนเบ้ียปรับ เงินเพ่ิมไดห้ำกไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำยนะจ๊ะ 



 

 
 

ประหยดัภำษีท ำไดจ้ริงหรือ? 
มีหลำยวิธีท่ีจะช่วยประหยดัภำษี (อยำ่งถูกกฎหมำย) โดยท่ีเรำไม่

จ ำเป็นตอ้งหลบเล่ียงภำษีใหอ้กสัน่ขวญัแขวนแต่อยำ่งใด เช่นขอ้สงัเกตท่ีผม

ตั้งข้ึนเหล่ำน้ีครับ 

 

 

 



ตั้งบริษัทประหยดัภาษีกว่าบุคคลธรรมดา จริงหรือลวง? 

ลองสังเกตดูนะครับ อัตรำภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ และนิติ

บุคคลเป็นลกัษณะของอตัรำภำษีแบบกำ้วหนำ้ หมำยถึง ถำ้เรำมีเงินไดม้ำก 

ก็ตอ้งเสียภำษีในอตัรำท่ีสูงข้ึน โดยขณะน้ี (ปี 2558) อตัรำภำษีสูงสุดของ

ภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำอยูท่ี่ 35% (ส ำหรับเงินไดสุ้ทธิ 4 ลำ้นบำทข้ึนไป) 

ส่วนอตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลอยูท่ี่ 20% (ส ำหรับก ำไรสุทธิ 1 ลำ้นบำทข้ึน

ไป) จะเห็นวำ่อตัรำภำษีบุคคลธรรมดำขั้นสูงสุด จะสูงกวำ่อตัรำภำษีเงินได้

นิติบุคคลอยูท่ี่ 15% ดงันั้น เรำควรลองประเมินคร่ำวๆ ดูก่อนครับวำ่ถำ้เรำ

เป็นบุคคลธรรมดำ รำยไดท้ั้ งปีอยู่ท่ีประมำณเท่ำไหร่ และลองค ำนวณหำ

เงินไดสุ้ทธิ แต่ถำ้หำกเป็นนิติบุคคลก็ลองประมำณก ำไรสุทธิดู เพื่อท่ีเรำจะ

ไดเ้ห็นวำ่ตอ้งเสียภำษีจ ำนวนเท่ำไหร่? 

ลองเปรียบเทียบตำรำงอตัรำภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำ และภำษี

เงินไดนิ้ติบุคคลดูนะครับ ส ำหรับผมคิดว่ำถำ้เงินได้สุทธิ หรือก ำไรสุทธิ

ของเรำไม่เกิน 150,000 บำท กำรเป็นบุคคลธรรมดำจะประหยดัภำษี

มำกกวำ่ เน่ืองจำกเป็นช่วงเงินไดท่ี้ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษี แต่ถำ้เกิน 150,000 

แต่ไม่เกิน 300,000 บำท ให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะประหยดัภำษีกว่ำ 

เน่ืองจำกเป็นช่วงเงินไดท่ี้ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีนิติบุคคล แต่ถำ้ธุรกิจรุ่งเรือง

จนมีเงินไดเ้กิน 300,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000 บำท ผมวำ่เป็นบุคคลธรรมดำ

ดีกวำ่ เพรำะขั้นบนัไดในกำรเสียภำษีต ่ำกวำ่ภำษีเงินได้นิติบุคคล แต่ถำ้คิด

วำ่เรำจะมีเงินได ้1,000,000 บำทข้ึนไป ผมว่ำจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะ

ประหยดัภำษีไดม้ำกกวำ่ครับ เพรำะช่วงอตัรำภำษีต ่ำกวำ่ภำษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดำ  

 

 



เงนิได้สุทธิ/ก าไรสุทธิ (บาท) ค าแนะน า อตัราภาษี 

0 – 150,000   บุคคลธรรมดำ ไดรั้บยกเวน้ภำษี 

150,000 – 300,000  นิติบุคคล  ไดรั้บยกเวน้ภำษี 

300,000 – 1,000,000 บุคคลธรรมดำ สูงสุดท่ี 20% 

1,000,000 ข้ึนไป  นิติบุคคล  สูงสุดท่ี 20% 

 

น่ีเป็นเพียงขอ้สังเกตท่ีผมตั้งข้ึนเองจำกกำรพิจำรณำเฉพำะเร่ือง

อัตรำภำษีนะครับ เพรำะควำมจริงแล้วก็ย ังมีปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยให้

ประหยดัภำษีไดอี้ก เช่น ในแง่ของบุคคลธรรมดำ กำรท ำให้มีค่ำลดหยอ่น

ตำมกฎหมำยจ ำนวนมำกๆ เช่น ซ้ือประกนัชีวิต กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เงิน

บริจำค ฯลฯ ก็เป็นหนทำงท่ีช่วยให้ประหยดัภำษีได ้ในขณะท่ีนิติบุคคล 

กำรวำงแผนรำยจ่ำยทำงภำษีตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นมำตรำ 65 ทวิ และ

มำตรำ 65 ตรี ก็จะช่วยท ำใหป้ระหยดัภำษีไดเ้ช่นกนั  

 

ไม่ม ีVAT หากผ่านด่านศุลกากร 

ส ำหรับเร่ืองภำษีมูลค่ำเพ่ิม ก็มีวธีิท่ีท ำใหเ้รำประหยดัภำษีประเภท

น้ีไดเ้ช่นกนั ทรำบหรือไม่วำ่ ถำ้เรำส่งของใหลู้กคำ้ท่ีอยูต่่ำงประเทศผำ่นทำง

ไปรษณียเ์รำจะไดสิ้ทธิในกำรไม่ถูกจดัเก็บภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

เป็นท่ีทรำบแลว้ว่ำกำรขำยสินคำ้กรณีท่ีเรำส่งของให้ลูกค้ำใน

ประเทศจะตอ้งเสียภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% แต่กรณีท่ีเรำจดัส่งสินคำ้ไปให้ลูกคำ้

ท่ีต่ำงประเทศผ่ำนทำงไปรษณีย์ เรำจะได้สิท ธิในกำรไม่ถูกจัดเก็บ

ภำษีมูลค่ำเพ่ิม แต่มีเง่ือนไขวำ่เรำตอ้งมีหลกัฐำนกำรส่งสินคำ้ท่ีออกให้โดย

เจำ้หนำ้ท่ีศุลกำกรเสียก่อน (ถำ้ไม่มีก็แปลวำ่ตอ้งเสียภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7%) พูด



ง่ำยๆ ก็คือในกำรส่งสินคำ้ไปต่ำงประเทศผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรอยำ่งถูกตอ้ง 

จะช่วยลดภำระภำษีมูลค่ำเพ่ิมไดอี้กทำงหน่ึง 

 

จะโดนตรวจสอบการเสียภาษหีรือไม่? 
แน่นอนว่ำกรมสรรพำกรมีหน้ำท่ีในกำรตรวจสอบกำรเสียภำษี

ของประชำชนทุกคน ไม่ว่ำจะเป็นบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคลคล แต่ก็

อย่ำไดต่ื้นตระหนกจนเกินเหตหำกเรำได้ปฏิบัติตำมขอ้กฎหมำยท่ีวำงไว้

อยำ่งถูกตอ้ง ผมวำ่เป็นวิธีท่ีช่วยให้เรำเกิดควำมสบำยใจ นอนตำหลบั และ

มองในแง่ท่ีว่ำเงินภำษีของประชำชนก็เพ่ือน ำไปพัฒนำประเทศชำติ

บำ้นเมืองให้เจริญกำ้วหนำ้ ส ำหรับผมก็เป็นหน่ึงคนท่ีเสียภำษีอยำ่งถูกตอ้ง 

แต่ก็ใชว้ิธีวำงแผนภำษี เพื่อจะไดป้ระหยดัภำษีในแบบฉบบัท่ีถูกตอ้งตำม

กฎหมำยครับ  

ส ำหรับใครท่ีต้องกำรศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติม กรมสรรพำกรก็ได้

จดัท ำโบวช์วัร์ให้เรำเขำ้ใจถึงภำษีอีคอมเมิร์ซไวบ้นเวบ็ไซต ์สำมำรถดำวน์

โ ห ล ด ม ำ ศึ ก ษ ำ กั น ไ ด้ ท่ี  

http://download.rd.go.th/fileadmin/download/insight_pasi/

e_commerce.pdf 
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