
 

  LIFE PURPOSE COACHING 
 

LLiiffee  PPuurrppoossee  ccooaacchhiinngg  ccaann  
hheellpp  yyoouu  ddiissccoovveerryy  yyoouurr  ttrruuee  
vvooccaattiioonnaall  ccaalllliinngg  iinn  lliiffee,,  aanndd  
ccrreeaattee  aa  mmeeaanniinnggffuull  aanndd  
ffuullffiilllliinngg  ccaarreeeerr  tthhaatt  ssaattiissffiieess    

     yyoouurr  ddeeeeppeerr  lliiffee  ppuurrppoossee..    
 
     LLiiffee  ppuurrppoossee  ccooaacchhiinngg  iinnccoorrppoorraatteess  bbuutt  ggooeess    
     bbeeyyoonndd  ccaarreeeerr  ccoouunnsseelliinngg  bbyy  iinncclluuddiinngg  tthhee    
     ttrraannssppeerrssoonnaall  ddiimmeennssiioonn  ooff  ggrroowwtthh..  
 
     DDeeppeennddiinngg  oonn  yyoouurr  nneeeeddss  ccooaacchhiinngg  iiss  fflleexxiibbllee  
     ttaakkiinngg  ffrroomm  11  ttoo  1100  sseessssiioonnss  ccoovveerriinngg::    
 

♦♦  EExxpplloorraattoorryy  sseessssiioonnss::  PPuurrppoossee  iinn  LLiiffee  
TTeesstt,,  WWhheerree  aamm  II  iinn  lliiffee??  &&  RRooaaddss  nnoott  yyeett  
ttaakkeenn,,  QQuuaalliittyy  iinn  LLiiffee  DDiiaaggrraamm..  

♦♦  CCrreeaattiivviittyy  sseessssiioonnss::  WWhhaatt  wwiillll  II  BBee??,,  
BBlloossssoommiinngg  ooff  tthhee  RRoossee,,  EExxpplloorriinngg  
ssppiirriittuuaall  eexxppeerriieennccee,,  ii--ccoonnsscciioouussnneessss..  

♦♦  AAccttiioonn  sseessssiioonnss::  TThhee  WWiillll  &&  DDaarree  ttoo    
DDrreeaamm  eexxeerrcciisseess,,  OOvveerrccoommiinngg  oobbssttaacclleess  
ttoo  aaccttuuaalliizziinngg  yyoouurr  lliiffee  ppuurrppoossee..  

 
     CCooaacchhiinngg  iinncclluuddeess  tthhee  wwoorrkkbbooookkss  FFiinnddiinngg    
     YYoouurr  VVooccaattiioonn  aanndd  SSppiirriittuuaall  AAwwaakkeenniinngg  
     pplluuss  aauuddiioo  ffoorr  sseelleecctteedd  eexxeerrcciisseess..  

  

FINANCIAL COACHING 
  

TThhee  pprriimmaarryy  ggooaall  ooff  
ffiinnaanncciiaall  ccooaacchhiinngg  iiss  
ttoo  hheellpp  yyoouu  bbeeccoommee  
ffiinnaanncciiaallllyy  iinnddeeppeennddeenntt  
--  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  lliivvee  ffoorr    
tthhee  rreesstt  ooff  yyoouurr  lliiffee    
wwiitthhoouutt  tthhee  nneeeedd  ttoo    
wwoorrkk..    
  
WWhhiillsstt  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  iiss  
cclleeaarr,,  wwhhyy  aarree  ssoo  ffeeww    

eevveerr  aabbllee  ttoo  aacchhiieevvee  iitt??  HHooww  ccaann  oonnee  aacchhiieevvee  
ffiinnaanncciiaall  iinnddeeppeennddeennccee  aammiiddsstt  ssuucchh  hhiigghh  ttaaxxeess  
aanndd  ccoonnssuummeerr  oorriieennttaatteedd  ssoocciieettyy??  
  
YYoouu  ccaann  oonnllyy  lleeaarrnn  tthhee  sstteeppss  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  
iinnddeeppeennddeennccee  ffrroomm  ssoommeeoonnee  wwhhoo  iiss  aallrreeaaddyy  
ffiinnaanncciiaallllyy  iinnddeeppeennddeenntt,,  aanndd  ccaann  tteeaacchh  yyoouu    
tthhee  sseeccrreettss  ffoorr  iinnccrreeaasseedd  eeaarrnniinnggss,,  ssaavviinnggss    
aanndd  ooffffsshhoorree  iinnvveessttiinngg  ffrroomm  eexxppeerriieennccee..  
RReesstt  aassssuurreedd  yyoouurr  ccooaacchh  iiss  wweellll  qquuaalliiffiieedd..    
  
FFiinnaanncciiaall  ccooaacchhiinngg  iinncclluuddeess  tthhee  wwoorrkkbbooookk    
FFiinnaanncciiaall  FFrreeeeddoomm,,  sseevveenn  ffiinnaanncciiaall    
SSpprreeaaddsshheeeettss  pplluuss  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall..    
  

 
TTD International 
offers consultancy  
and coaching  

services helping you achieve 
financial freedom & find 
vocational fulfillment.  
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 CONSULTANCY - Investing 
 

WWhheenn  iitt  ccoommeess  ttoo  
ooffffsshhoorree  iinnvveessttiinngg  yyoouurr  
llooccaall  iinnvveessttmmeenntt  aaddvviissoorr  
iiss  uussuuaallllyy  rreessttrriicctteedd  aass  ttoo  
tthhee  aaddvviiccee  tthheeyy  ccaann  ggiivvee  
ttoo  tthheeiirr  cclliieennttss..    
  
TTTTDD  IInntteerrnnaattiioonnaall  iiss  
bbaasseedd  ooffffsshhoorree  wwiitthh  
pprriivvaaccyy  aassssuurreedd..  
  

     CCoonnssuullttaannttss  aarree  eexxppaattrriiaatteess  wwiitthh  yyeeaarrss  ooff    
     ooffffsshhoorree  iinnvveessttmmeenntt  eexxppeerriieennccee  wwhhoo  aarree    
     wwiilllliinngg  ttoo  sshhaarree  tthheeiirr  eexxppeerrttiissee  wwiitthh  yyoouu..  
 
     TTTTDD  ddooeess  nnoott  wwoorrkk  oonn  ccoommmmiissssiioonnss  ssoo      
     aaddvviiccee  iiss  ggeennuuiinneellyy  iinnddeeppeennddeenntt..  YYoouu  ccaann    
     ssaavvee  tthhoouussaannddss  iinn  uupp--ffrroonntt  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt    
     ffeeeess  wwiitthh  eexxcchhaannggee  ttrraaddeedd  ffuunnddss  aanndd  ssiimmiillaarr..  
 
     FFuurrtthheerr  iinnvveessttmmeennttss  aarree  iinn  yyoouurr  nnaammee  aanndd    
     mmaannaaggeedd  bbyy  yyoouurrsseellff  ssoo  yyoouu  aarree  iinn  ccoonnttrrooll..  
 
     FFoorr  aaddvviiccee  oonn  ooppeenniinngg  ooffffsshhoorree  bbaannkk  aanndd    
     bbrrookkeerraaggee  aaccccoouunnttss  aanndd  ccoonnssttrruuccttiinngg  aa    
     bbaallaanncceedd  iinnccoommee  ppoorrttffoolliioo  ccoonnttaacctt  TTTTDD  nnooww    
     ffoorr  aa  FFRREEEE  iinniittiiaall  eevvaalluuaattiioonn..  

  

CONSULTANCY - Working 
  

WWoorrkkiinngg  ooffffsshhoorree  hhaass  tthhee  
ppootteennttiiaall  ttoo  ddoouubbllee  oorr  ttrriippllee  
yyoouurr  ttaakkee  hhoommee  ssaallaarryy,,  
eessppeecciiaallllyy  iiff  yyoouu  sseeccuurree  
eexxppaattrriiaattee  tteerrmmss  aanndd  
ccoonnddiittiioonnss  aass  ppaarrtt  ooff  yyoouurr  
ccoonnttrraacctt..  
  
AAttttrraaccttiivvee  ssaallaarriieess,,  llooww  
ppeerrssoonnaall  ttaaxx,,  ooppeennnneessss  ttoo  

ffoorreeiiggnn  ttaalleenntt,,  ssaaffeettyy  aanndd  eexxcceelllleenntt  
iinnffrraassttrruuccttuurree  mmaakkee  SSiinnggaappoorree  oonnee  ooff  tthhee  
pprreemmiieerr  eexxppaattrriiaattee  ddeessttiinnaattiioonnss  iinn  tthhee  ffaarr  eeaasstt..    
  
IInn  aaddddiittiioonn  tthheerree  iiss  nnoo  ttaaxx  oonn  iinnccoommee  ddeerriivveedd  
oouuttssiiddee  SSiinnggaappoorree  aanndd  nnoo  ccaappiittaall  ggaaiinnss  ttaaxx..    
  
TToo  ffaacciilliittaattee  tthhee  iinnfflluuxx  ooff  eexxppaattrriiaatteess  
SSiinnggaappoorree’’ss  mmiinniissttrryy  ooff  mmaannppoowweerr  hhaass  ddeessiiggnneedd  
fflleexxiibbllee  eemmppllooyymmeenntt  ppaassss  sscchheemmeess..  
  
FFoorr  eemmppllooyymmeenntt  ooppppoorrttuunniittiieess,,  ffoorrmmiinngg  
bbuussiinneessss  aanndd  ccoommppaanniieess,,  iimmmmiiggrraattiioonn  
rreeqquuiirreemmeennttss,,  aaccccoommmmooddaattiioonn  ooppttiioonnss  aanndd  
mmoorree,,  ssppeeaakk  wwiitthh  eexxppaattrriiaatteess  ffrroomm  SSiinnggaappoorree  
wwhhoo  hhaavvee  ddoonnee  iitt  aallll..    

  

CONSULTANCY - Retiring 
  

WWiitthh  aa  ttaaxx  ffrreeee  ssoouurrccee    
ooff  iinnccoommee  ggeenneerraatteedd    
ffrroomm  yyoouurr  ooffffsshhoorree    
ccaappiittaall  nnooww  yyoouu  aarree  
llooookkiinngg  ffoorr  aann  ggoooodd    
ppllaaccee  ttoo  rreettiirree  tthhaatt  
wwoonn’’tt  ttaaxx  tthhiiss  iinnccoommee..  
  
LLooookk  nnoo  ffuurrtthheerr,,    

ccoommee  ttoo  tthhee  bbuuddggeett  rreettiirreemmeenntt  hhaavveenn    
ooff  ssoouutthh  eeaasstt  AAssiiaa  --  TThhaaiillaanndd..  
  
HHaassssllee  ffrreeee  rreettiirreemmeenntt  vviissaass,,  ttaaxx  ffrreeee    
ooffffsshhoorree  iinnccoommee  aanndd  llooww  ccoosstt  ooff  lliivviinngg    
mmeeaannss  yyoouu  ccaann  lliivvee  lliikkee  aa  kkiinngg  aass  yyoouu    
eexxpplloorree  TThhaaiillaanndd''ss  mmaannyy  aattttrraaccttiioonnss..    
  
FFoorr  aass  lliittttllee  aass  BB11000000  ppeerr  ddaayy  ((UUSS$$3300))    
yyoouu  ccaann  aaffffoorrdd  ssttuuddiioo  ssttyyllee  aappaarrttmmeenntt  
((BB330000)),,  tthhrreeee  ssqquuaarree  mmeeaallss  ((BB440000)),,    
mmaassssaaggee  ((BB114400))  aanndd  wwaattcchh  tthhee  llaatteesstt    
mmoovviiee  ttoo  ffiinniisshh  ooffff  tthhee  ddaayy  ((BB114400))..  
  
FFoorr  ttaaxx--ffrreeee  rreettiirreemmeenntt  iinnccoommee,,  vviiaass  
rreeqquuiirreemmeennttss,,  aaccccoommmmooddaattiioonn  ooppttiioonnss    
aanndd  sseettttlliinngg  iinn  mmaatttteerrss  ccoonnttaacctt  TTTTDD  ffoorr    
aallll  yyoouurr  rreettiirreemmeenntt  nneeeeddss  iinn  TThhaaiillaanndd..  


