
 

 

 

ท ำธุรกจิในประเทศไทยได้อย่ำงไร 
 

ประเทศไทย 
 

เมืองหลวง...............................................กรุงเทพฯ 

ค่าเงิน.......................................................บาท 

การปกครอง............................................ระบอบประชาธิปไตย 
ประชากรเฉล่ีย ในปี 2011......................65 ลา้นคน 
ภาษา...................................................... ไทย 
 
 

สมัครเป็นผู้จ ำหน่ำยใหม่ในประเทศไทยได้อย่ำงไร? 
 

1 การสมคัรเป็นผูจ้  าหน่ายใหม่ในประเทศไทยตอ้งกรอกใบสมคัรและสญัญาต่อทา้ยใหส้มบูรณ์ เอกสารประกอบไดแ้ก่ ส าเนา
พาสปอร์ต หรือ ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาเลขท่ีบญัชีธนาคาร พร้อมค่าสมคัรสมาชิกรายปี 300 บาท 
 

ผู้จ ำหน่ำยหรือสมำชิก สำมำรถส่ังซ้ือ ผลติภณัฑ์ 4 ไล้ฟ์ หรือ เคร่ืองมอืทำงกำรตลำดอืน่ๆ 
อะไรบ้ำง? 
 
4ไลฟ์้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า    

( 60 แคปซูล)................................................................................................ รหสัสินคา้ #251324070  
 

4ไลฟ์้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ พลสั ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า   

( 90 แคปซูล).................................................................................................. รหสัสินคา้ #251324075 
 

4ไลฟ์้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ริโอวดิา้-ไตร-แฟกเตอร์     
(1 กล่องมี 2 ขวดๆละ 500 ซีซี............................................................................ รหสัสินคา้ #251324105 

 
4ไลฟ์้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ รีนิวออล  
(56.7 กรัม/ หลอด)........................................................................................ รหสัสินคา้ #251325041 
  

4ไลฟ์้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ชูวเอเบ้ิล ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า 
( 90 เมด็ชนิดเค้ียว)..........................................................................................  รหสัสินคา้ #251324042 

 

4ไลฟ์้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ บีซีวี 
(120 แคปซูล).................................................................................................. รหสัสินคา้ #251321002 
 

อีนูมมิ  ทู๊ธเพส 

( 4 ออนซ์ /หลอด)........................................................................................... รหสัสินคา้ #251325050 
 



อีนูมมิ  ไลท้ ์บอด้ี โลชัน่ 

(250 มล.)..................................................................................................... รหสัสินคา้ #251325023 
 

อีนูมมิ  เจินเทิล เฟเชียล คลีนเซอร์ 
(120 มล.).......................................................................................................... รหสัสินคา้ #251325025 
 

 

อีนูมมิ   รีเฟรซช่ิง โทนเนอร์ 
(120 มล.).......................................................................................................... รหสัสินคา้ #251325027  
 

อีนูมมิ  โปรเทคทีฟ เดย ์มอยส์เจอไรเซอร์ วดิ เอสพีเอฟ 15 

(50 มล.)...........................................................................................................   รหสัสินคา้ #251325029 
 

อีนูมมิ  ไนท ์รีโคเวอร่ี ครีม 

(30 มล.).............................................................................................................. รหสัสินคา้ #251325048 
 

อีนูมมิ  รีสทอร่ิง  อายครีม 

(15 มล.)............................................................................................................. รหสัสินคา้ #251325035 
 

อีนูมมิ  ไลฟ์้ ซี เอนเนอะไจซ่ิง ซีรัม 

(30 มล.)............................................................................................................. รหสัสินคา้ #251325060 

 

ซีเอม็ 

( 90 เมด็ )............................................................................................................ รหสัสินคา้ #251307120 
 

ไบโออีเอฟเอ 

(60 แคปซูล)........................................................................................................ รหสัสินคา้#251328095 
 

นูทราสตาร์ท (โปรตีนสกดัจากถัว่เหลืองและโปรตีนเวย ์รสช็อกโกแลต) 
(960 กรัม)..........................................................................................................   รหสัสินคา้#251325087  
 

 

ในชุดคู่มือกำรฝึกอบรม ชุดเขม็ทศิประกอบไปด้วยอะไรบ้ำง? 
1-แคต็ตาลอ็กผลิตภณัฑ ์4 ไลฟ์้ 

1-โบรชวัร์รางวลัชีวติขั้นพ้ืนฐาน 
1-โบรชวัร์ท าไมตอ้ง 4ไลฟ์้ 
1-โบรชวัร์4ไลฟ์้ Compass System 

1-คน้พบ 4ไลฟ์้&แผนรางวลัชีวิต VCD 

1-นโยบายและระเบียบการ 4ไลฟ์้ 
 

ผู้จ ำหน่ำยและสมำชิกสำมำรถส่ังสินค้ำในประเทศไทยได้อย่ำงไร? 
1 ผูจ้  าหน่ายและสมาชิกสามารถสัง่ซ้ือสินคา้ไดท่ี้ส านกังานบริษทั 4ไลฟ์้(ประเทศไทย) หรือแฟกซ์เอกสารค าสัง่ซ้ือมาท่ีเบอร์ 
(662) 652-2059 สินคา้สามารถรับไดด้ว้ยตนเองท่ีส านกังานบริษทั 4ไลฟ์้(ประเทศไทย) หรือจดัส่งโดยบริษทัส่งสินคา้ ซ่ึงมี
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม ( อตัราค่าขนส่งตามดา้นล่าง) 



2 สามารถช าระเงินไดห้ลายช่องทาง : เงินสด, เอทีเอม็, บตัรเครดิต (วซ่ีา, มาสเตอร์การ์ด และอิเลค็ตรอน) ส าหรับการโอนทาง
เอทีเอม็ หรือผา่นเคาเตอร์ ธนาคาร โปรดแฟกซ์เอกสารใบสัง่ซ้ือพร้อมสลิปการโอนผา่นธนาคารหรือเอทีเอม็ มาท่ีบริษทัฯ สัง่จ่าย
ในนาม บริษทั 4ไลฟ์้(ประเทศไทย) จ ากดั  ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาเพลินจิต  บญัชีออมทรัพย ์ เลขท่ีบญัชี 0592729128  
 

กำรซ้ือสินค้ำจะถูกจดัส่งในประเทศไทยได้อย่ำงไร? 
สามารถมารับสินคา้ไดท่ี้ส านกังานบริษทั 4ไลฟ์้ (ประเทศไทย) หรือจดัส่งโดยไปรษณีย,์ ค่าธรรมเนียมการขนส่งทางไปรษณีย:์ 
ต ่ากวา่ 3 กิโลกรัม = 85 บาท 

3.1-4 กิโลกรัม = 105 บาท 

4.1-5 กิโลกรัม = 125 บาท 

5.1-6 กิโลกรัม = 145 บาท 

มากกวา่ 6 กิโลกรัม = 300 บาท 

 

ผ่ำนบริษทัขนส่ง 
ต ่ากวา่ 5 กิโลกรัม = 300 บาท 

5.1-10 กิโลกรัม = 350 บาท 

 

ค่ำคอมมิชช่ันจะจ่ำยให้ผู้จ ำหน่ำยคนไทยได้อย่ำงไร? 
ค่าคอมมิชชัน่ จะจ่ายเป็นเงินไทยบาท โดยโอนเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้  าหน่าย ท่ีไดรั้บการรับรองจากสถาบนัการธนาคารของไทย 
รายละเอียดบญัชีควรส่งพร้อมกบัการสมคัรสมาชิก 
 

ผู้จ ำหน่ำยในประเทศไทย สำมำรถตดิต่อ 4ไล้ฟ์ ได้อย่ำงไร? 
สามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริการผูจ้  าหน่าย, โทร (662) 251-8898 ผูจ้  าหน่ายและสมาชิก สามารถแฟกซ์ไดท่ี้เบอร์  
(662)-652-2059 ส าหรับแนะน าการใหบ้ริการ 
 

496-502 อมัรินทร์พลาซ่า   ชั้น 4 ยนิูต 1-3 

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี   เขตปทุมวนั  
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
 

หมำยเลขโทรศัพท์ : (662) 251-8898 

หมำยเลขโทรสำร : (662) 652-2059 

 

เวลำท ำกำร 
วนัจนัทร์ –  ศุกร์  : 11.00am. – 8.00pm. 

วนัเสาร์   : 11.00am. – 5.00pm. 
 

ผู้จัดกำรทัว่ไป : คุณกจิภูเบศ ธนกจิสุนทร 
อเีมล์ : kitpubatet@4life.com 

mailto:kitpubatet@4life.com


 

 

 
 

How to  
Do Business in Thailand 
 

Thailand  

 

Capital……………….............Bangkok 

Currency…………………… Baht (THB) 

Government…………………Demecracy 

 

Est. population in 2011……...65 million 

Language…………………… Thai 

 

How do new distributors in Thailand enroll? 

 

1 New 4Life
TM

 Distributors in Thailand must submit a completed Thailand Distributor Application  

   and Agreement form, along with a copy of their passport or identity card, and a copy of their bank  

   account information. There is a yearly registration fee of 300 baht. 

   If you enroll as a Diamond4Life, you are not required to pay this fee for the first year. Preferred  

   customers also are not required to pay a registration fee.  

 

Which 4Life products and marketing materials can distributors and customers in Thailand 

order? 

 

4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula 

(60 capsules)………………………………………….. Item #251324070 

 

4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula 

(90 capsules)………………………………………….. Item #251324075 

 

4Life Transfer Factor Riovida Tri-Factor  

(2-16.9 fl.oz. bottles)…………………………………... Item #251324105 

 

4Life Transfer Factor RenewAll™ 

(2 oz. tube)…………………………………………………. Item #251325041 

  

4Life Transfer Factor Chewable Tri-Factor Formula 

(90 chewable tablets)…………………………………..…... Item #251324042 

 

4Life Transfer Factor BCV 

(120 capsules)………….……………………………….…...Item #251321002 

 

enummi Toothpaste 

(4 oz.tube)……………………………………………….…. Item #251325050 

 

enummi Lite Body Lotion 

(8.5 oz.)…………………………………………….………. Item #251325023 

 

enummi Gentle Facial Cleanser 

(4 oz.)………………………………………………………. Item #251325025 



 

enummi Refreshing Toner 

(4 oz.)………………………………………………….…….Item #251325027 

 

enummi Protective Day Moisturizer 

(1.7 oz.)…………………………………………………..….Item #251325029 

 

enummi Night Recovery Cream 

(1 oz.)……………………………………………………..….Item #251325048 

 

enummi Restoring Eye Cream 

(0.5 oz.)………………………………………………….…...Item #251325035 

 

enummi Life C Energizing Serum 

(1 oz.)…………………………………………………….…...Item #251325035 

 

CM 

(90 tablets)….…………………………………………….…...Item #251307120 

 

BioEFA 

(60 capsules)….………………………………………….…...Item #251328095 

 
Nutrastart (Soy Protein Isolate and Whey Protein Beverage Chocolate Flavor)   

(960 gram)….…………………………………………….…...Item #251325087 

 

 

What does The Compass distributor training system kit include? 

1 – 4Life Product catalog 

1 – Life Rewards Plan brochure 

1 – In Great Company brochure 

1 – Discover 4Life brochure 

1 – 4Life Compass System brochure 

1 – Discover 4Life & Life Rewards Plan VCD  

1 – 4Life’s Policies and Procedures brochure 

 

 

How do distributors and customers place orders in Thailand? 

 

1 Distributors and customers can place orders in-person at the 4Life Thailand office, or fax a  

   completed order form to (662) 652-2059. Products can either be picked up at the 4Life Thailand  

   office or shipped for an additional charge (please see shipping charge below). 

 

2 Accepted methods of payment include: cash, ATM and credit cards (Visa, MasterCard, and  

   Electron).  For ATM and over the counter bank payments. Such payments please fax in your   

   product order form together with the bank deposit slip or ATM slip. All payments must be made  

   to at Siam Commercial Bank of 4Life(Thailand) Limited, Ploenchit branch, account number  

   0592729128 (with fax pay in slip). 

 

How are Thailand orders shipped? 

Product orders may be picked up at  4Life Thailand office or shipped by post. The shipping fees: 

Via post 

Below 3 kgs. = 85 bt. 

3.1-4 kgs. = 105 bt. 

4.1-5 kgs. = 125 bt. 

5.1-6 kgs. = 145 bt. 

Above 6 kgs. = 300 bt. 



 

 

 

Via express shipping 

Below 5 kgs. = 300 bt. 

5.1-10 kgs. = 350 bt. 

 

How are commission paid to Thai distributors? 

 

Commissions are paid in Thai baht by direct deposit to distributor bank accounts at an approved 

Thai Banking institution. Submission of account details is encouraged upon enrollment. 

 

 

How should Thailand distributors contact 4Life? 

 

To contact Thailand Distributor Support, please call (662) 251-8898. Distributors and customers 

may also fax (662)-652-2059) their customer service concerns. 

 

 

496-502 Amarin Plaza Building, 

4
th

 Floor, Uunit 1-3 

Ploenchit Road, Lumpini, 

Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand 

 

Telephone number: (662) 251-8898 

Fax number: (662) 652-2059 

 

Hours of operation: 

Monday-Friday  : 11.00 am.- 8.00 pm. 

Saturday   : 11.00 am.- 5.00 pm.  

 

 

General Manager : Kitpubate  Tanakijsoontorn 

e-mail address: kitpubatet@4life.com 

 

mailto:kitpubatet@4life.com

