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มันเหมือนขุมทรัพย่ที่ซ่อนอยู่ในทุ่ง ......

ภาพรวม (1): บทน า
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มันต้องการเปล่ียนระบบพลังงานที่บิดเบี้ยวซึ่งเคล่ือนย้ายโลกไปสู้ระบบที่เป้นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

การสูญเสียพลังงานนิวเคลียร้ซึ่งตอนนี้เราใช้เพื่อท าให้คนรุ้นต้อไปในอนาคตสะดวกสบายจะท าให้พวกเขาต้องทนทุกข้
ทรมานจากรังสีเป้นเวลา 100,000 ป้และระบบพลังงานของน้ ามันถ้านหินจะน ามาซึ่งภาวะโลกร้อนและการท าลาย
ส่ิงแวดล้อมและในที่สุด แม้แต้อารยธรรมของมนุษยชาติ โดยการปลดปล้อยเราให้พ้นจากความหวาดกลัวของมลพิษที่
ยิ่งใหญ้ที่สุดในมนุษยชาติโดยหลีกเล่ียงการปล้อยก้าซคาร้บอนไดออกไซด้สุดขีดโดยระบบเชื้อเพลิงของถ้านหินและ
น้ ามันและโดยการพัฒนาและจัดจ าหน้ายระบบและเคร่ืองยนต้ผลิตพลังงานที่ใช้พลังงานจากพลังงาน เช้ือเพลิงที่ปราศจาก
ตัวเองเราต้องการป้องกันภาวะโลกร้อนและส่ิงแวดล้อมจากการถูกท าลายและกลับสู้ธรรมชาติด้ังเดิม

นอกจากนี้รัฐบาลวางแผนที่จะสร้างระบบท าความร้อนที่ให้การปล้อย CO2 ได้ร้อยละศูนย้ถึงแม้จะท าความร้อนในโรงเรือน
หรือในโรงท าความร้อนเช้นเรือนกระจกไวนิล นอกจากนี้น้ าด่ืมจะจัดหาน้ าที่ช้วยเพ่ิมภูมิคุ้มกันด้วยน้ าด่ืมและด้วยการใช้
น้ านี้การผลิตผลิตภัณฑ้ฟาร้มที่เป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้นกว้า 30 ถึง 50 เปอร้เซ็นต้เพ่ือให้การขาดแคลนอาหาร
สามารถแก้ไขได้และปศุสัตว้ที่ก้อมลพิษน้อยลง จะถูกวางบนโต้ะของเรา

มนุษยชาติได้ก้อให้เกิดการต้อสู้และสงครามมากมายในความโลภเพ่ือรักษาความปลอดภัยทรัพยากรพลังงานและอาหาร 
การครอบครองและเหตุผลของส่ิงเหล้านี้ได้น าไปสู้ช้องว้างที่รุนแรงระหว้างส่ิงที่มีและส่ิงที่ไม้มีและความแตกต้างที่มาจาก
ความอุดมสมบูรณ้และความยากจนของอารยธรรมวัตถุได้ท าลายความสงบสุขของโลกในที่สุดและสร้างประวัติศาสตร้
สงครามและความขัดแย้ง .

ดังนั้นเราจึงต้องการเปล่ียนระบบผลิตไฟฟ้าระบบเคร่ืองยนต้ทุกวิถีทางในการขนส้งระบบท าความร้อนและน้ า
มันต้องการที่จะเปล่ียนระบบพลังงานของโลกที่บิดเบี้ยว ความบริสุทธิ์ของระบบพลังงานจะขจัดความโลภที่ท าให้มนุษย้ป้วย 
ฉันเชื่อว้าเมื่อเราเข้าใกล้ธรรมชาติมากขึ้นเราจะย้อนกลับไปดูธรรมชาติของมนุษย้และค้นพบตัวเองในฤดูใบไม้ผลิและโลก
แห้งจิตจะดีขึ้น ฉันมั่นใจว้าด้วยการรักตนเองฉันจะรักผู้อื่นและน าความเจริญรุ้งเรืองและสันติสุขที่แท้จริงมาสู้มนุษย้



ภาพรวม (2): ความจรงิ
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หากรถยนต้เบนซินหรือดีเซลเปล่ียนเป้นรถยนต้ไฟฟ้าจะช้วยลดปริมาณการปล้อยควันรอบถนน
อย้างไรก็ตามแม้จะมียานพาหนะไฟฟ้า (เช้นเดิม) ความจริงที่ว้าเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เผาไหม้ในระหว้างการผลิต
กระแสไฟฟ้ายังคงปล้อยมลพิษหลายล้านตันสู้ชั้นบรรยากาศทั่วโลกก็ไม้เปล่ียนแปลง

ภายใต้นโยบายของรัฐบาลรถยนต้ไฟฟ้าทุกประเภทจัดอยู้ในประเภทยานพาหนะที่ "ไม้ปล้อยมลพิษ" ซึ่งไม้เป้นความจริง 
ส่ิงนี้ยังท าให้เจ้าของรถยนต้ไฟฟ้าเข้าใจผิดสถานการณ้ และยิ่งคุณใช้พลังงานมากเท้าไรคุณก็ยิ่งสร้างมลพิษมากขึ้น
เท้านั้น

แต้ป้ญหาคือใช้แบตเตอร่ีที่ใหญ้กว้าเพื่อให้ได้ระยะทางที่ไกลขึ้น
ใช้นิกเกิลโคบอลต้และลิเธียมเป้นจ านวนมากในการผลิตวัสดุส าหรับแบตเตอร่ีซึ่งมีต้นทุนด้านส่ิงแวดล้อมเป้นจ านวน
มาก ไม้มีความแตกต้างใหญ้ระหว้างรถยนต้เช้ือเพลิงฟอสซิลกับรถยนต้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าที่ท าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
ในสถานการณ้ที่การผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิลเป้นส้วนใหญ้ ... จากรายงานการวิจัยป้ 2009 นิกเกิลเป้นโลหะที่แปดที่มีผล
ต้อภาวะโลกร้อนและมลพิษในการขุดและการแปรรูป

แม้ในการผลิตลิเธียมก็ไม้สามารถผ้านได้โดยไม้ต้องจ้ายค้าใช้จ้ายด้านส่ิงแวดล้อม
คาร้บอนไดออกไซด้หนึ่งตันถูกผลิตขึ้นในทะเลทรายของอเมริกาใต้ นี่ไม้ใช้ทั้งหมด เมื่อแบตเตอร่ีลิเธียมถูกปลดออก
ป้ญหาจะเกิดขึ้นอย้างหลีกเล่ียงไม้ได้ คาดว้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 11 ล้านตันจะถูกท าลายในอีก 12 ป้ข้างหน้า มีการ
รีไซเคิลเพียงห้าเปอร้เซ็นต้เท้านั้น

ท้ายที่สุดกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ชาร้จรถยนต้ไฟฟ้ากระบวนการผลิตแบตเตอร่ีลิเธียมกระบวนการก าจัดทิ้งหลังการใช้
งานนั้นไม้ได้เป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมด

รถยนต่ไฟฟ่าไม่เป่นมิตรกับส่ิงแวดล่อม

มันเหมือนขุมทรัพย่ที่ซ่อนอยู่ในทุ่ง ......



ภาพรวม (3): มาตรการตอบโต่
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1. พัฒนาโดยไม่ต่องใช่เช้ือเพลิงฟอสซิล

① ต้องท าเครื่องยนต้โดยไม้ต้องใช้น้ ามัน (น้ ามันเบนซินดีเซลก้าซ ฯลฯ ) ② รถยนต้, เรือ, รถจักรยานยนต้, 
จักรยาน, โดรนซึ่งจ าเป้นต้องใช้พลังงานทั้งหมด ใช้เคร่ืองยนต้พลังงานที่สร้างขึ้นเอง

① ตั้งเป้าหมายไว้ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร้ - พลังงานนิวเคลียร้เป้นสาเหตุให้เกิดความเจ็บปวดจากการแผ้รังสีใน
ลูกหลานในอีก 100,000 ป้ข้างหน้า
② ควรพัฒนาโดยไม้ต้องใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (เช้นยูเรเนียม, ถ้านหิน, น้ ามัน, แก้ส ฯลฯ )

- สามารถยับยั้งการเกิดฝุ้นละเอียด
③ ยับยั้งพลังงานแสงอาทิตย้ - ปกป้องธรรมชาติจากความเสียหายต้อส่ิงแวดล้อมที่ต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย้

2. เครือ่งยนต่ท่ีสร่างข้ึนเองเท่าน้ันท่ีเป่นมติรกับส่ิงแวดล่อม

3. ในพ้ืนท่ีท าความร่อนควรลดการสร่างก่าซคาร่บอนไดออกไซด่ (CO2) อย่างมาก

4. ใช่ "พลังรดน้ า" ท าให่น้ าเป่นฟ่งก่ชัน
① ปรับปรุงภูมิคุ้มกันใช้ในการเกษตรน้ าและปศุสัตว้อุตสาหกรรมและใส้อาหารสดที่ดีบนโต้ะ
② particular โดยเฉพาะอย้างยิ่งจะเพิ่มการผลิตโดย 30 ถึง 50 เปอร้เซ็นต้เมื่อใช้ในการเกษตรจึงปรับปรุง
ปรากฏการณ้การขาดแคลนอาหารของมนุษย้

① construction การก้อสร้างสายความร้อนโดยใช้ bazalt (คาร้บอนไฟเบอร้) 
ในตัวเรือนและเครื่องท าความร้อน ในเรือนกระจกสามารถลดการใช้ไฟฟ้าให้น้อยกว้า 20%

② ในส านักงานและอื่น ๆ สามารถลดการใช้เตาผิงและเส่ือที่ท าจาก bazalt ได้อย้างมาก

มันเหมือนขุมทรัพย่ที่ซ่อนอยู่ในทุ่ง ......
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รายการธุรกิจ
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รายการธุรกิจ

KEG_COIN

1. เคร่ืองก าเนิด Fuelless ขับเคล่ือนด่วยตัวเอง

2. ไม่มีเช้ือเพลิงไม่มีค่าใช่จ่ายเคร่ืองยนต่พลังตัวเอง

3. เทคโนโลยีบะซอลต่ (คาร่บอนไฟเบอร่)

4. Watering Power

5. อินเทอร่เน็ตช่อปป่่งมอลล่

6. อ่ืน ๆ เทคโนโลยีใหม่ท่ีก่าวหน่า

มันเหมือนขุมทรัพย่ที่ซ่อนอยู่ในทุ่ง ......



1. เคร่ืองก าเนิด
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1. 1 KW: เคร่ืองก าเนิดไฟฟ่าขนาดเล็ก

2. 3 KW : ครัวเรอืนสถานีฐานโทรศพัท่มือถือตู่แช่แข็งมาร่ทโฟน ฯลฯ

3. 17 KW : รถสามล่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต่

4. 26 KW : อากาศยานไร่คนขับท่ีอยู่อาศัย / ทหาร

5. 500~700 KW : รถบัสรถยกรถบรรทุกเรือ ฯลฯ

6. 1~5 MW : อาคารขนาดใหญ่โรงไฟฟ่าขนาดเล็ก

7. 300 MW : โรงไฟฟ่าพลงังานนิวเคลยีร่โรงไฟฟ่าพลงังานทดแทน

มันเหมือนขุมทรัพย่ที่ซ่อนอยู่ในทุ่ง ......



2. เคร่ืองยนต่ท่ีไม่ต่องใช่น้ ามันและไม่ต่องเสียค่าใช่จ่าย
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1. รถจักรยานไฟฟ่าท่ีสร่างข้ึนเอง

2. รถจักรยานยนต่ท่ีสร่างข้ึนเอง

3. เคร่ืองยนต่ไฟฟ่าท่ีสร่างข้ึนเอง (มอเตอร่เชิงเส่น)

4. ล่อรถยนต่ไฟฟ่ารุ่นต่อไป

5. โดรนรุ่นต่อไป (บินไร่คนขับ)

6. พัดลมระบายความร่อนท่ีมีประสิทธิภาพสูง

7. ตัวเปล่ียนแบตเตอร่ี

มันเหมือนขุมทรัพย่ที่ซ่อนอยู่ในทุ่ง ......



3. Shopping Mall
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1. การก่อสร่างห่างสรรพสินค่าระดับโลก

3. KGE_Coin นโยบายการช าระเงินพิเศษ

2. KGE_Coin การสร่างระบบการช าระเงิน

มันเหมือนขุมทรัพย่ที่ซ่อนอยู่ในทุ่ง ......



4. ขุดและส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่
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1. การพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ท่ีเป่นนวัตกรรม

2. เข่าร่วมเป่น KGE_Coin เม่ือเข่าร่วมในการแบ่งป่น

3. ผลิตภัณฑ่นวัตกรรมใหม่ขายท่ีห่างสรรพสินค่า

มันเหมือนขุมทรัพย่ที่ซ่อนอยู่ในทุ่ง ......
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(K_GOLD ECO GENERATOR COIN)



คุณสมบัติพิเศษ
① generation การผลติพลงังานรวมระบบขับเคลือ่น (มอเตอร่) และระบบเบรก
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※ เครือ่งก าเนดิไฟฟ่าแบบบูรณาการมอเตอร่และระบบเบรก

② แบบไม่สมัผสั: ไม่เกดิความร่อน

※ เป่นดสิก่แบบไม่ต่องสมัผสัและไม่สร่างความร่อนแม่จะใช่งานเป่นเวลานานท าให่เครือ่งยนต่สามารถใช่งาน
แบบกึง่ถาวรได่โดยไม่ร่อนเกนิไปหรอืเผาไหม่ สามารถปรบัเวลาการขบัขีไ่ด่ตามต่องการ

③ โครงสร่างอย่างง่าย

※ วิธดีิสก่ท าให่โครงสร่างง่ายและสามารถผลติได่ตามต่องการ

④ การน าเทคโนโลยี Gyroscope มาใช่

※ ด่วยการใช่เทคโนโลยี Gyroscope ความเสีย่งของการพลกิคว่ ารถจกัรยานยนต่รถยนต่เรอืโดรนและ
เครือ่งบนิลดลงอย่างมากปกป่องชวิีตและทรพัย่สนิจากอนัตรายของการเกดิอุบติัเหตุ ..

มันเหมือนขุมทรัพย่ที่ซ่อนอยู่ในทุ่ง ......



สถานะสทิธิบตัรและการรบัรองเทคโนโลยี

การย่ืนขอจดสทิธบิตัรเสรจ็สมบูรณ่ส าหรบั 13 สิทธบิตัรในประเทศและต่างประเทศ !!

จดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศเกาหลี China Test report

India Design Reg Vietnam USA Europe

A
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1. ความสามารถในการท าธุรกิจ (1)

เช่น. ธุรกิจเปลีย่นเครือ่งยนต่รถจักรยานยนต่
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หมวด 1st year 2nd year 3rd year 4th year 5th year total

จ านวนยอดขาย
10 million 

units
30 million 

units
100 million 

units
100 million 

units
60 million 

units
300 million 

units

ราคา
เครือ่งยนต่

$ 1,000 $ 10 billion $ 30 billion $ 100 billion $ 100 billion $ 60 billion $ 300 billion

$ 1,500 $ 15 billion $ 45 billion $ 150 billion $ 150 billion $ 90 billion $ 450 billion

รถจักรยาน
ยนต่-ราคา

$ 2,500 $ 25 billion $ 75 billion $ 250 billion $ 250 billion $ 150 billion $ 750 billion

$ 3,000 $ 30 billion $ 90 billion $ 300 billion $ 300 billion $ 180 billion $ 900 billion

※ ราคาของเคร่ืองยนต้ไม้ได้รับการแก้ไขและอาจแตกต้างกันไปขึ้นอยู้กับขนาดและรูปร้าง อาจแตกต้างกัน
ไปตามอัตราภาษีในแต้ละประเทศทั้งนี้ข้ึนอยู้กับวัสดุและช้ินส้วน

※ รถจักรยานยนต้ที่เสร็จแล้วไม้ได้ติดตั้ง "เครื่องยนต้เบนซิน" ที่มีอยู้เดิม แต้ผลิตจากกระบวนการประกอบ
ขั้นต้นและติดตั้ง "เครื่องยนต้ที่ไม้ต้องจ้ายน้ ามันและไม้ต้องเสียค้าใช้จ้าย"

※ เพราะมันเป้น "เครื่องมือสร้างตัวเองที่ไม้ใช้เช้ือเพลิงไร้พลังงาน" เท้านั้นในโลกจึงสามารถดูดซับ
รถจักรยานยนต้ไฟฟ้าแบบชาร้จไฟได้ตามล าดับและเคร่ืองยนต้รถจักรยานยนต้สามารถใช้ร้วมกันส าหรับ
ใช้ในบ้านและเพื่อการพักผ้อนทั่วไป .

มันเหมือนขุมทรัพย่ที่ซ่อนอยู่ในทุ่ง ......



1. ความสามารถในการท าธุรกิจ(2)

① เครือ่งก าเนิดไฟฟ่าหรอืโรงไฟฟ่าท่ีใช่แทนโรงไฟฟ่า (พลังงานนิวเคลียร่, พลังงานความ
ร่อน, พลังงานแสงอาทิตย่ ฯลฯ ) ท่ีจ่ายไฟฟ่าโดยตรงไปยงัทุกสถานท่ีท่ีต่องการไฟฟ่าเช่น
โทรศัพท่มอืถือพัด ลมมอืพัดลมระบายอากาศเคร่ืองใช่ในบ่าน

② เครือ่งยนต่ท้ังหมดท่ีต่องการพลังงานเช่นจักรยานยนต่รถจักรยานยนต่สามล่อรถจ๊ีปรถเมล่
รถบรรทุก เครือ่งจักรกลหนักรถยนต่ทุกคันเรอืทุกล าโดรน (โดรน) โรงงาน

③ materials วัสดุก่อสร่างโยธาวัสดุอุตสาหกรรมเคร่ืองท าความร่อนเส้ือผ่าวัสดุมชีีวิต ฯลฯ 
วัสดุทุกชนิด ในโลก!

④ ท าหน่าท่ีน้ าท้ังหมดรวมถึงน้ าด่ืมน้ าเพ่ือการเกษตรการเล้ียงสัตว่การตกปลาการป่าไม่!

※สิ่งเหล่านีจ้ะถูกน าไปใช่กบั "ระบบการผลติไฟฟ่าทีไ่ม่ต่องเสยีค่าใช่จ่ายระบบการผลติไฟฟ่าทีส่ร่างขึน้เอง" 
และ "ฝุ่นละเอยีด" และ "คาร่บอนไดออกไซด่ (CO2)" ที่สร่างขึน้จากอตัราการเกดิ "พลังงาน" และ "ขนส่ง" 
CO2) 0% "และสภาพแวดล่อมจะเปลีย่นเป่น" เป่นมติรกบัสิง่แวดล่อมอย่างสมบูรณ่ “

ปล่อยให่จินตนาการของคุณ!
"โลกสวรรค่ท่ีไม่มีฝุ่นผงละเอยีด"

KEG_COIN มันเหมือนขุมทรัพย่ที่ซ่อนอยู่ในทุ่ง ......



2. กระบวนการของความคืบหน่า
1. เสร็จส้ินการก้อตั้ง บริษัท ผลิตในประเทศฟ้ลิปป้นส้
2. เช้าโรงงานที่สร้างโดยรัฐบาลใน San Fernando (อยู้ระหว้างการเจรจา)
3. ในช้วงต้นเดือนมิถุนายน 2019 การแสดงตัวอย้างวีไอพีและการแสดงการสรรหาตัวแทน

4. การอนุมัติประเภท "ระบบผลิตไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเองขนาดเล็ก (1kw, 2kw, 3kw, 5kw)"
4-1 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าในครัวเรือนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส าหรับสถานีฐานการสื่อสารไร้สายลูกกระจ้อก ฯลฯ

ในกรณีที่จ าเป้นต้องผลิตกระแสไฟฟ้าอิสระ
4-2 บริษัท ตัวแทนโฆษณาส าหรับ GMA-TV ของฟ้ลิปป้นส้ทันทีที่การอนุมัติประเภทออกมา

5. เป้ดตัวผลิตภัณฑ้ที่ 2 "รถจักรยานยนต้ที่ขับเคล่ือนด้วยตนเองโดยไม้คิดค้าเชื้อเพลิง" (อยู้ระหว้างการเตรียมการ)
5-1 ใช้ส าหรับการอนุมัติประเภทกับ LTO, DTI
5-2 บริษัท ตัวแทนโฆษณาส าหรับ GMA-TV ของฟ้ลิปป้นส้ทันทีที่การอนุมัติประเภทออกมา
5-3 โฆษณาทางทีวีในเวียดนามและอินโดนีเซียในเวลาเดียวกันกับการเป้ดตัวผลิตภัณฑ้
5-4 เหมาะส าหรับธุรกิจ "E-TriKe" ของฟ้ลิปป้นส้ - เร่ิมธุรกิจ
5-5 เป้ดตัวโฆษณาทางโทรทัศน้ไทยและมาเลเซีย

6. รายการที่จะเป้ดตัวหลังจากนี้
6-1 "พัดลมมือขับเคล่ือนด้วยตัวเอง" เป้ดตัว
6-2 เป้ดตัวรถจักรยานไฟฟ้าที่ขับเคล่ือนด้วยตนเอง
6-3 เป้ดตัว "หม้อต้มน้ าไฟฟ้าในครัวเรือนที่สร้างขึ้นเอง"
6-4 เป้ดตัวเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ้ในเดือนสิงหาคมและเร่ิมด าเนินการทั่วโลก
6-5 เคร่ืองยนต้เรือเครื่องยนต้โดรน ฯลฯ

7. การเตรียมโรงงานขนาดใหญ้ (ขนาด 50 Ha) ในการเจรจาต้อรองสัญญาเช้า "Subic" 50 ป้

KEG_COIN มันเหมือนขุมทรัพย่ที่ซ่อนอยู่ในทุ่ง ......



บริษัท ผลิตของฟ่ลิปป่นส่ (1)

KEG_COIN มันเหมือนขุมทรัพย่ที่ซ่อนอยู่ในทุ่ง ......



บริษัท ผลิตของฟ่ลิปป่นส่ (2)

KEG_COIN มันเหมือนขุมทรัพย่ที่ซ่อนอยู่ในทุ่ง ......



บริษัท ผลิตของฟ่ลิปป่นส่(3)

KEG_COIN มันเหมือนขุมทรัพย่ที่ซ่อนอยู่ในทุ่ง ......



ธุรกิจ "E-TriKe"

KEG_COIN

1. ภาพรวมของธุรกิจ E-Trike

ในเดือนมิถุนายนป้ที่แล้วกระทรวงคมนาคมของฟ้ลิปป้นส้ตัดสินใจปรับปรุงระบบขนส้งสาธารณะที่ล้าสมัยเช้น jeepneys, 
รถโดยสารและสามล้อ วางแผนที่จะปรับปรุงระบบขนส้งสาธารณะของ jeepneys ที่เก้าแก้ทั้งหมดให้ทันสมัย 2563 
เป้าหมายการเปล่ียนเป้นรถจิ๊บนีย้อายุ 15 ป้ซึ่งจะมีประมาณ 200,000 คันประมาณ 10% ของ jeepneys จะถูกแทนที่
ด้วย jeepneys ไฟฟ้า
ในเร่ืองน้ีธนาคารเพื่อการพัฒนาจะให้ความร้วมมือกับฟ้ลิปป้นส้โดยประมาณ 1.5 พันล้านเปโซ (PHP) ไปยังสหกรณ้ 

PUV ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการปรับปรุงยานพาหนะขนส้งมวลชนให้ทันสมัยพวกเขาลงนามในบันทึกความเข้าใจใน
เดือนตุลาคมป้ที่แล้วเพ่ือให้สินเชื่อ

project โครงการ E-Trike ด าเนินการโดยมีมูลค้ารวม 504 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งได้รับการสนับสนุนทางการเงิน
จากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห้งเอเชียด้วยเงินกู้ยืมประมาณ 400 ล้านดอลลาร้เงินบริจาค 5 ล้านดอลลาร้และ 98 ล้าน
ดอลลาร้ในกองทุนการคลังของฟ้ลิปป้นส้
แม้จะมีความจริงที่ว้าโครงการดังกล้าวด าเนินไปประมาณห้าป้ฝ้ายค้านของวิศวกรสามล้อก าลังอยู้ในสถานการณ้ที่
ยากล าบากเนื่องจากภาระในการซื้อสามล้อไฟฟ้าและการขาดโครงสร้างพื้นฐานส าหรับสถานีชาร้จไฟฟ้า เป้นผลให้
เป้าหมายดั้งเดิมของ 100,000 หน้วยลดลง รัฐบาลฟ้ลิปป้นส้ก าลังท างานเกี่ยวกับการน าเสนอรถยนต้ jeepney ซึ่ง
เป้นเป้าหมายหลักของโครงการปรับปรุงระบบขนส้งสาธารณะให้ทันสมัยมากกว้าธุรกิจรถสามล้อไฟฟ้า

2. กระบวนการส่งเสรมิการขาย

3. แผนการสนับสนุน

หากผู้ขับขี่ของ Jeepney ซื้อรถใหม้เขาจะจ้ายเงินประมาณ 5% ของราคาของ Jeepney ส าหรับการผ้อนช าระ 7 ป้ใน
อัตราดอกเบี้ย 6%

มันเหมือนขุมทรัพย่ที่ซ่อนอยู่ในทุ่ง ......



KEG_Coin

ผู่จัดจ าหน่ายพิเศษ
/ ตัวแทน

(K_GOLD ECO GENERATOR COIN)



บริษัท จัดหางาน (1)

KEG_COIN

1. ผู้จัดจ าหน้ายพิเศษภาคการสรรหาตัวแทน

1) ฟ้ลด้ตัวสร้าง: การแต้งตั้ง
2) สนามรถจักรยานยนต้และจักรยาน: การแต้งตั้ง
3) ฟ้ลด้เครื่องยนต้ส าหรับเรือ: การแต้งตั้ง
4) คาร้บอนไฟเบอร้ pyrogenic (เตาหายใจ, เสื่อ, ลวดร้อน, ฯลฯ ): ได้รับการแต้งตั้ง
5) พลังน้ า: (ส าหรับใช้ในประเทศ, ใช้ในโรงพยาบาล, ผู้ขายน้ าดื่มบรรจุขวด, การเกษตร, 

ฯลฯ ): ได้รับการแต้งตั้ง

6) Drones (Unmanned Flying) Sector: ประกาศในภายหลัง
7) ฟ้ลด้เคร่ืองมือยานพาหนะ: ประกาศในภายหลัง
8) สนามพลังเครื่องยนต้ของโรงงาน: ประกาศในภายหลัง
9) อื่น ๆ : ประกาศโมเดลเชิงพาณิชย้หลังจากประกาศ

มันเหมือนขุมทรัพย่ที่ซ่อนอยู่ในทุ่ง ......



บริษัท จัดหางาน (2)

KEG_COIN

2. ภาพรวมการสรรหาตัวแทน

1) การจ าแนกพื้นที่จ าหน้าย: 1 หน้วยงานต้อเมืองหรือประชากร 200,000 ถึง 300,000
2) ราคาที่ตกลงกันของผู้จัดจ าหน้าย:

① 100,000 KEG เหรียญ
② USD 100,000 $ (หลังจากได้รับการอนุมัติประเภท) 

3) การฝากและเปอร้เซ็นต้ของผลิตภัณฑ้อาจแตกต้างกันไปตามผลิตภัณฑ้และได้รับการแก้ไขในเวลาที่สัญญา
4) ในช้วงเวลาของข้อตกลงตัวแทนผู้ถือเหรียญสามารถคืน 100,000 เหรียญ KEG ในเวลานั้นหรือฝาก 

100,000 เหรียญสหรัฐ
5) หลังจากการจัดตั้งระบบการผลิตจ านวนมากหากราคาเหรียญเพิ่มขึ้นในการแลกเปล่ียนเป้นผลิตภัณฑ้ที่ขาย

คุณสามารถท าก าไรได้มากและในกรณีที่ราคาเหรียญตกเอเจนซี่
ในช้วงเวลาของสัญญาคุณสามารถส้ง 100,000 KEG เป้นเหรียญ

6) คุณสามารถสมัครเป้นเอเจนซี่บนเว็บไซต้ของบอร้ดการสมัครเอเจนซี่
หน้าแรก: https://www.kgecoin.com/notice/

7) ค้าแนะน าจากตัวแทน: จ้ายเป้นจ านวนคงที่

3. ภาพรวมการสรรหาผู่แทนจ าหน่าย แต่เพียงผู่เดียว
1) สัญญาตัวแทนจ าหน้ายพิเศษแยกตามประเทศหรือรัฐ

มันเหมือนขุมทรัพย่ที่ซ่อนอยู่ในทุ่ง ......



KEG_Coin

KGE_Coin นโยบายการขาย

(K_GOLD ECO GENERATOR COIN)



1. KEG COIN?

KEG_COIN

2. กลยุทธ่การขายของ KEG Coin คืออะไร?
1. ลักษณะของ KEG Coin: เป่นเหรียญโครงการและเป่นเหรียญที่ออกเพื่อการไถ่ถอนและการแปลงหุ่น
2. วัตถุประสงค่ในการออกใบแรก: เพ่ือระดมทุนเพื่อสร่างสายการผลิตส าหรับ "เครื่องก าเนิดไฟฟ่าที่ปราศจากเชื้อเพลิง" 

และ "เคร่ืองยนต่ที่ขับเคล่ือนด่วยตัวเองที่ไม่ใช่น้ ามันเชื้อเพลิง" มีการระดมทุนเพ่ือวัตถุประสงค่ในการจัดตั้งโรงงาน
3. วัตถุประสงค่การออกใบที่ 2 และ 3: เพ่ือสร่างความซับซ่อนส าหรับการผลิตจ านวนมากของรายการต่างๆ
4. ราคาขายเหรียญ: 1 KEG = ??? KGE (ดูเว็บไซต่)
5. เวลาซื้อคืน: คุณสามารถขอซ้ือคืนได่หลังจากมีการแจ่งการรับสมัครงานตัวแทน
6. ประกาศการแปลงหุ่น: ส่วนของผู่ถือหุ่นหมายถึงสัดส่วนการถือหุ่นในโรงงานผลิตของฟ่ลิปป่นส่ ประกาศในภายหลัง
7. การแลกเปล่ียนรายชื่อ: เหรียญโครงการไม่อยู่ในรายการ

มันเหมือนขุมทรัพย่ที่ซ่อนอยู่ในทุ่ง ......

การแบ่ง ส่ิงพิมพ่ครั้งที่ 1 ส่ิงพิมพ่ครั้งที่ 2 ส่ิงพิมพ่ครั้งที่ 3

1. บริษัท ที่ออกหลักทรัพย่ K_Gold Co., LTD

2. ชื่อเหรียญ K_Gold Eco Generator Coin

3. สัญลักษณ่ของเหรียญ KEG

4. ออกปริมาณ 1,200,000 40,000,000 70,000,000

5. วันที่ตีพิมพ่ 1 พฤษภาคม 2020 ยังไม่ตัดสินใจ ยังไม่ตัดสินใจ

6. ร่อยละสัดส่วนการถือหุ่น 3% 20% 7 %



3. KEG Coin Return จากการลงทุน

KEG_COIN มันเหมือนขุมทรัพย่ที่ซ่อนอยู่ในทุ่ง ......

การแบ่ง KGE Coin ซื้อ KEG Coin Conversion แปลงเป่นหุ่น

ทเวิร่ ธ KGE ซื้อลดราคา 1 KGE = 1 KEG 1 KEG = 1 USD

อัตรา
คิดลด

~ 2020. 05. 31. 1 USD = 2 KGE
อัตรา

ผลตอบแทน

100 %
เมื่อแปลงหุ่น
ราคาคงที่

~ 2020. 06. 30. 1 USD = 1.5 KGE 50 %

2020. 07. 01.~ 1 USD = 1 KGE 0 %

1. เงินแปลงถูกสร่างขึ้นเมื่อแปลงเป่นเหรียญโครงการหลังจากซ้ือด่วยเหรียญสากล
2. เงินป่นผลจากผลก าไร: 10% ของก าไรเดือนก่อนถูกแจกจ่ายให่กับผู่ถือเหรียญจากการรับสมัครงาน

ของหน่วยงานไปสู่การแปลงเป่นหุ่น
(ก าไรรายเดือน) X 10% ÷ (เหรียญทั้งหมด) X (จ านวนเหรียญที่ถือ) =? เหรียญสหรัฐ

3. เมื่อคุณต่องการขายเหรียญโครงการคุณสามารถขายเหรียญที่คุณได่ถือครองไว่หลังจากประกาศจุดขาย 
(การรับสมัครตัวแทน)

{1 + (อัตรารายเดือน + ค่าเผื่อบุญ = 5%) X (จ านวนเดือนที่ถือครองหลังจากการแปลงเหรียญ
โครงการ)} =? เหรียญสหรัฐ

4. ค านวณผลตอบแทนจากการลงทุนโดยรวม“ รายรับเมื่อเปล่ียนเป่นเหรียญโครงการ” และ“ รายได่เมื่อซ้ือคืน!”!

4. ผลตอบแทนการลงทุนโครงการเหรียญ (KEG_Coin)



KEG_COIN

1. ระยะเวลาการออกใบที่สองออกให่พร่อมกับการสรรหาตัวแทน
ไม่สามารถก าหนดเวลาได่เนื่องจากเป่นเวลาของการผลิตจ านวนมาก

2. ป่ญหาที่สามคือเวลาในการสร่างโรงงานเพื่อผลิต“ เคร่ืองยนต่ที่ขับเคล่ือนด่วยตัวเองที่ปราศจากน้ ามันเช้ือเพลิง”
3. การกระจายผลก าไร: 10% ของผลก าไรของเดือนก่อนหน่าจะถูกแจกจ่ายให่กับผู่ถือเหรียญจากการสรรหาตัวแทน
เพ่ือแปลงเป่นหุ่น

(ก าไรการเงิน) X 10% ÷ (เหรียญทั้งหมด) X (จ านวนเหรียญที่ถือ) =? ดอลล่าร่
4. เมื่อคุณต่องการขายเหรียญโครงการคุณสามารถขายเหรียญที่คุณได่ถือครองไว่หลังจากประกาศจุดซื้อคืน (การรับ

สมัครตัวแทน)

5. KEG Coin Return จากการลงทุน(2)

มันเหมือนขุมทรัพย่ที่ซ่อนอยู่ในทุ่ง ......

การออกคร้ังที่ 1 เปรียบเทียบกับการออกครั้งที่ 2 เปรียบเทียบกับการออกครั้งที่ 3

ปริมาณที่ออก 1,200,000 KGE 40,000,000 KGE 70,000,000 KGE

ราคาขายที่คาดหวัง 1 KGE = 1 USD 1 KGE = 5 USD 1 KGE = 25 USD

แปลงเป่นสต็อก 1% = 400,000 KEG 1% = 2,000,000 KEG 1% = 10,000,000 KEG

ซื้อเมื่อไหร่ ซื้อ KGE
อัตรา

ผลตอบแทน
เวลาที่ออก

อัตรา
ผลตอบแทน

เวลาที่ออก
อัตรา

ผลตอบแทน

2020. 09. 01.~ 0 %
ไม่ได่รับการ

ยืนยัน
500 %

ไม่ได่รับการ
ยืนยัน

2,500 %



6. KGE_COIN ค าแนะน าในการซ้ือ

KEG_COIN

หมวด ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่2 ขั้นตอนที ่3 ข่อสังเกต

ราคาขาย(การช าระเงนิ) 1 KGE = 1 USD 1 KGE = 5 USD 1 KGE = 25 USD

ปริมาณการซ้ือขัน้ต่ า 300 USD 300 USD 300 USD

มันเหมือนขุมทรัพย่ที่ซ่อนอยู่ในทุ่ง ......

7. โบนัสแนะน าเหรียญ

หมวด อัตราการจ่าย ข่อสังเกต

โบนัสแนะน า 10%

ค่าเผ่ือศูนย่ลงทะเบียน 5%

1.  เงินช้วยเหลือเบื้องต้น (โบนัสค าแนะน า) จ้ายเพื่อเป้ดใช้งานการขายเหรียญ แต้ไม้ใช้แบบ หลาย
ขั้นตอน
2. ต าแหน้งของศูนย้จะถูกเลือกโดยหัวหน้าผู้จัดการ (Chip Manager) ของแต้ละประเทศ
3. ค้าเผื่อการแนะน าอาจจ้ายเป้น KGE หรือเงินสด
4. การขายระดับ 3 เป้นการเสนอขายต้อสาธารณะและอาจมีมูลค้า 25 USD ขึ้นไป



KEG_Coin

Thank you!

(K_GOLD ECO GENERATOR COIN)

https://www.kgecoin.com


