
Digital Utility Token

By InfinitLand

KGO



 “นี่ไม่ใช่เร่ืองราวเก่ียวกับการเติบโตของเศรษฐกิจโดยเทคโนโลยีใหม่     
แต่เป็นเรื่องราวเก่ียวกับวิธีที่เราสามารถสร้างเศรษฐกิจใหม่ได้ในวิธีท่ีเราไม่
สามารถสร้างได้มาก่อน เมื่อก่อนคุณต้องมี สิ่งเหล่านี้ทั้งหมด รัฐบาล         
รัฐชาติ ระบบเงิน กฎหมาย ระเบียบ โดยมีเศรษฐกิจ 193 ประเทศในโลก หรือ
จะมีกี่ประเทศก็ตาม เรากำาลังจะเข้าสู่โลกที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจจะเปลี่นแปลง
ทุก ๆ  ชั่วโมง และอาจจะวัดได้เป็นหลักพันล้าน ไม่ใช่เป็นหลักร้อย และสิ่งเหล่า
น้ีจะสรา้งขึน้ส่วนใหญบ่นเทคโนโลย ีเชน่ blockchain ผมคิดวา่เมือ่คณุเห็นวา่
มันคือเทคโนโลยีที่มีธรรมภิบาลและเป็นเทคโนโลยีที่เป็นการปฏิวัติหน่วยงาน 
นั่นคือสิ่งที่น่าสนใจที่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็น”

Jason Potts Distinguished Professor of Economics at RMIT University and Co-director of the 

Blockchain Innovation Hub at RMIT.



 Smart City ถือเป็นหนึ่งในหัวข้อสำาคัญต่อ การพัฒนาเมืองในยุคดิจิทัล
ท่ีทุกประเทศใหค้วามสนใจ ซึง่หนึง่ในองคป์ระกอบของ Smart City  Ecosystem 
คือ เศรษฐกิจอัจฉริยะ หรือ Smart Economy ที่เป็นการมุ่งเน้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดำาเนินธรุกจิ การเชือ่มโยงเครอืขา่ยของทกุภาคสว่น รวม
ถึงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมต่างๆ ในธุรกิจ ทำาให้ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบัน
เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาท และสร้างผลกระทบให้กับธุรกิจ (Disruption) ทั้ง
ด้านการผลิต การบริหารจัดการ หรือแม้แต่กับระบบเศรษฐกิจ 
 โดยในอนาคตระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) จะมีขนาดใหญ่
เทียบเท่ากับขนาดเศรษฐกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน และจากการได้ทำาวิจัยด้านการ
พัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการ
ทุนด้านการพฒันาระดับพืน้ท่ี (บพท.) ในป ี2564 และ 2565 โดยมกีรอบการ
วิจัยเพื่อสร้างกิจกรรม สร้างพื้นที่การเรียนรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
ชุมชน ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการร่วมมือกับภาคส่วน
ต่างๆ ในการดูแลสิ่งแวดล้อม เช่นโครงการ Net zero ฯลฯ

วัตถุประสงค์



 จะเหน็ไดว้า่เทคโนโลยเีปน็สว่นสำาคญัในการพฒันาเมอืงและชมุชนจงึเปน็เร่ือง
ที่ทุกภาคส่วนจำาเป็นต้องให้ความสำาคัญต่อการให้ความรู้และให้โอกาสในการเข้า
ถงึเทคโนโลย ีเพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติ และความเปน็อยู่ของชมุชน เมือ่มองกลบั
มาทีช่มุชนยังมีคนจำานวนมากทีข่าดโอกาสในการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร ความรู้ และ
เครือ่งมอืทีจ่ะเข้าถงึเทคโนโลยใีนยคุใหมอ่ยา่ง Blockchain Metaverse GameFi และ 
NFT ทีจ่ะเปน็ตวัสง่เสรมิใหเ้กดิระบบเศรษฐกจิใหม ่ดงันัน้เราจงึเร่ิมทีจ่ะสร้างระบบ
สาธารณูปโภคดิจิทัล (Digital Utility) นี้ขึ้น เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ชุมชนรับรู้ถึง
ความสำาคัญในการปรับตัวเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไป
 ทีมผู้ก่อตั้งจึงได้ทำาการพัฒนา Utility Token โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด
การใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประโยชน์ สู่การบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ข้อดังนี้
 1.Digital Economy การส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีขึ้นด้วยเศรษฐกิจ 
   ดิจิทัล
 2.Sustainable Growth  พัฒนาผู้คนและเมืองให้เติบโตอย่างยั่งยืน
 3.Empower Society ขับเคลื่อนเมืองและชุมชนด้วยเทคโนโลยี
 4.Metaverse พาคนไทยเข้าสู่เศรษฐกิจของโลกเสมือน



 ในการใช้งาน Utility Token นั้นมุ่งเน้นให้คนในชุมชน ได้แก่ ผู้ประกอบการ 
ร้านค้า ประชาชนทั้งในที่อยู่ในตัวเมือง และท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครฐัและภาคเอกชน สามารถร่วมใชง้านและร่วมเปน็ส่วนหนึง่ในการพัฒนาเพ่ือ
สรา้งสรรคร์ะบบเศรษฐกิจใหม่ใหแ้ก่เมืองและชมุชนไดอ้ย่างอิสระ ส่งผลใหเ้กิดการ
เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในระบบเศรษฐกิจใหม่และสร้างโอกาสในการเข้าถึง
ทรัพยากรในทุกด้าน สู่การขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจภายในชุมชน เกิดการจ้าง
งาน และท้ายที่สุดแล้วระบบจะส่งเสริมให้เกิดกลไกต่าง ๆ ในการช่วยเหลือชุมชน
และสังคม ทั้งด้านการศึกษา การรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพ เพื่อเป็น
รากฐานในการเป็น Smart City ได้อย่างสมบูรณ์แบบต่อไปในอนาคต 

โดยผู้ก่อตั้งมีแผนในการพัฒนาเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัล 3 ส่วนหลักคือ
 1. การสร้าง InfinitLand
 2. การสร้างและสนับสนุน GameFi และ NFT 
 3. การสรา้งเหรยีญ KGO เพือ่ใชข้บัเคลือ่นการเรยีนรูเ้กีย่วกบัเศรษฐกจิดจิทิลั 
และใช้ในระบบนิเวศ (Ecosystem) ของ InfinitLand  และเพ่ือให้เกิดการใช้งานได้
อยา่งตรงตามวตัถปุระสงคข์องเหรียญ KGO จะไม่สามารถแลกเปลีย่นเป็นเงนิสด 
ไม่มีการจำาหน่ายโดยองค์กร และจะไม่ทำาการ List ในตลาดรอง จึงมั่นใจได้ว่า KGO 
ถูกสร้างมาเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างแท้จริง 



KGO TOKEN คืออะไร?
KGO ย่อมาจาก Knowledge Governance Token เป็น
แต้มส่วนลดดิจิทัลประเภท  Utility  Token  พร้อมใช้ ที่ออกโดย 
InfinitLand สามารถเปรียบเทียบได้กับการได้รับ E-Voucher ล่วง
หน้าในรูปแบบของ Utility Token มีคุณสมบัติในการ “เป็นแต้ม
ส่วนลด” สินค้าและบริการท่ีอยู่ในชุมชน ท้องถิ่น และระบบนิเวศ
ของ InfinitLand โดยสามารถเปลี่ยนมือผ่านการแลกเปลี่ยนได้ 
ผู้ถือ (Holder) สามารถใช้ KGO เพ่ือเป็นแต้มส่วนลดสินค้าและ
บริการกับร้านค้าทั่วไป และสามารถนำามาเป็นแต้มส่วนลดเพื่อทำา
กิจกรรม  ต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบที่จัดยังสถานที่จริง (On-Site) หรือ
ในรูปแบบออนไลน์ (Online) รวมถึงในโลกเสมือน (Metaverse) 
ที่ทางองค์กรจัดขึ้น



 KGO สามารถใช้เป็นแต้มส่วนลดสินค้าและบริการที่อยู่ใน
ชุมชน ท้องถิ่น และระบบนิเวศของ InfinitLand โดยเริ่มทดลอง
ใช้ใน 2 จังหวัดแรก คือ ขอนแก่น และระยอง และมีแผนที่จะขยาย
ไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

 ซึง่ผู้ใช้ KGO สามารถสะสมแต้ม แลกแตม้ ยงัร้านคา้ใดก็ได้ 
ไม่มีการจำากัดพ้ืนที่การใช้งาน หรือวันหมดอายุ โดยร้านค้า
สามารถสร้างโปรโมชั่น และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ได้
อยา่งอสิระ นอกจากกจิกรรมเหลา่นีแ้ลว้ยงัมกีจิกรรมอืน่ ๆ  ท่ีให้
ประชาชน หรือชุมชนได้มีส่วนร่วม อาทิเช่น การเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อสังคม หรือ การนำาเหรียญมาเป็นส่วนลดเพ่ือเข้าสู่คลาส
เรียนทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ใหม่ๆ เป็นต้น

ประโยชน์ของ KGO 

“หมายเหตุ ไม่สามารถนำา KGO ไปแลกเป็นสินค้า/บริการ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้”



จำานวน ร้านอาหารทั่วประเทศ 334,736 ร้าน
จำานวนโรงแรมและหอพักทั่วประเทศ 24,000 แห่ง
จำานวนร้านโชว์ห่วยทั่วประเทศ 418,735 ร้าน
รวมกลุ่มร้านค้าเป้าหมาย 777,771 ร้าน ทั่วประเทศ

จำานวนผู้ใช้งานกระเป๋าเงินดิจิทัล ในประเทศไทย (แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง) 40 ล้าน
คน จาก 77 ล้านคน
จำานวนการใช้งาน E-Banking and Mobile Wallet จำานวน 17 ครั้ง ต่อ สัปดาห์

ดังนี้หากคิดความเป็นไปได้ที่ 50 % ของโอกาสในการใช้งานกระเป๋าเงินดิจิทัล 
และความถ่ีในการใช้ จะทำาให ้KGO Token มจีำานวนผูใ้ช้สงูถงึ 680 ลา้นครัง้/เดอืน

Market Industry Growth
 - ร้านอาหาร จำานวน 334,736 ร้าน
 - โรงแรมและหอพัก จำานวน 24,000 แห่ง
 - ร้านโชว์ห่วยทั่วประเทศ จำานวน 418,735 ร้าน
   รวมกลุ่มร้านค้าเป้าหมาย จำานวน 777,771 ร้าน (ทั่วประเทศ)

ในปัจจุบันมีผู้ใช้งานกระเป๋าเงินดิจิทัล ในประเทศไทย (แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง) 
จำานวน 40 ล้านคน จาก 77 ล้านคนและใช้งาน E-Banking and Mobile   
Wallet จำานวน 17 ครั้ง ต่อ สัปดาห์

ดังนี้หากคิดความเป็นไปได้ที่ 20 % ของโอกาสในการใช้งานจะทำาให้ KGO มี
จำานวนผู้ใช้สูงถึง 544 ล้านครั้ง/เดือน

ภาพรวมของผู้ใช้ KGO
กลุ่มผู้ใช้เป้าหมายในช่วงเริ่มต้นคือ กลุ่มผู้ประกอบการ แบ่งออกเป็น



ระบบนิเวศของ KGO



 จากปัญหาเรื่องบัตรสะสมแต้ม หาย หมดอายุ หรือใช้งานยังร้านอื่นไม่
ได้ KGO ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นมิติใหม่ของ “การสะสมแต้ม” เพื่อแลกเป็น
ส่วนลด นอกจากการใช้งานยงัรา้นคา้ ยังสามารถใชง้านรว่มกบักจิกรรม อืน่ๆ 
ที่ทางชุมชน เมือง หรือระบบนิเวศของ InfinitLand จัดขึ้น เช่น การใช้แต้มเป็น
ส่วนลดในการเขา้เรยีนเกีย่วกับเศรษฐกิจดจิทิลั หรือ แลกแตม้เพ่ือเปน็สว่นลด
ในการเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

 KGO จงึเปน็แตม้ทีเ่ปน็ตวักลางในการเชือ่มโยงกจิกรรมเหลา่นีใ้หเ้กดิความ
สะดวก สบาย ง่ายต่อการใช้งาน อีกทั้ง KGO มิได้เป็นแต้มที่เกิดจากการใช้
จ่ายของผู้ใช้อย่างเดียว แต่ผู้ใช้ยังสามารถได้รับ KGO จากการทำากิจกรรม  
ต่าง ๆ ในชีวิตประจำาวันได้อีกด้วย

KGO กับผู้ใช้งาน



 ร้านค้ามีโปรแกรมส่งเสริมการขายที่แตกต่างกันออกไป และเกิดการ
แข่งขนัทางการค้าทีส่งูข้ึนเร่ือยๆ จงึทำาให้ร้านคา้ขนาดเล็กมโีอกาสทีจ่ะประสบ
ความสำาเร็จน้อยมากเมื่อเทียบกับร้านค้าขนาดใหญ่ ดังนั้น KGO จึงถูกสร้าง
ขึ้นมาเป็นตัวกลาง เพื่อที่จะเชื่อมโยงการส่งเสริมการขาย ให้สามารถใช้ได้กับ
ร้านค้าทุกขนาด ทุกประเภท ซึ่งตัว KGO จะเป็นลักษณะของ แต้ม (Point) ที่
ร้านค้าต่างๆ สามารถนำาไปทำากิจกรรมส่งเสริมการขายของตัวเองได้อย่าง
อิสระ เช่น ทำาส่วนลดเพื่อให้เกิดการกลับมาซื้อซ้ำาหรือขยายฐานลูกค้าของตัว
เอง ซึ่งจะทำาให้เกิด Network Effect ได้

 และยังสามารถใช้ KGO เพื่อแลกใช้เป็นแต้มส่วนลดในการ Promote ร้าน
ค้ายังเพจรีวิวท่ีเป็น Partner ที่มีชื่อเสียง หรือ ช่องทางการประชาสัมพันธ์
อื่นๆ ขององค์กรได้อีกด้วย

KGO กับร้านค้า/ผู้ประกอบการ SME



 ในปัจจุบันมีคนจำานวนมากที่ยังไม่มีความเข้าใจ และไม่สามารถเข้าถึง
เครื่องมือดิจิทัล แอพพลิเคชั่นได้ สาเหตุเกิดจาก ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
การใช้งานระบบดิจิทัล

 KGO จงึถกูออกแบบมาเพ่ือเปน็เหรียญทีจ่ะสร้างการเรยีนรูพ้ื้นฐานเก่ียว
กับการใช้เครื่องมือดิจิทัลให้กับสังคมและชุมชน ได้เข้าใจระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการใช้งานอย่างแพร่หลายทำาให้เกิด 
Network Effect และสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงเศรษฐกิจดิจิทัลของ
ประชาชนทุกชนชั้นในสังคม

KGO กับสังคม/ชุมชน



การรับเหรียญ KGO
 จะได้รับเหรียญ KGO จำานวน 100 เหรียญ ทันที เมื่อทำาการเปิดใช้
งาน (Activate Account) สามารถรับสูงสุด 500 เหรียญ เมื่อทำาครบ
ตามเงื่อนไข สามารถรับเพิ่มได้จาก
 1. รับจากร้านค้าที่เข้าร่วมร้านค้า Partner
 2. ได้รับ Reward เป็น KGO จากการร่วมกิจกรรมต่างๆ ใน ระบบ
นิเวศของ Siam Meta

ผู้ใช้งาน

ผูป้ระกอบการจะตอ้งลงทะเบยีนรา้นคา้ Partner และจะได้รบัเหรยีญ KGO 
เมื่อ Activate Merchant Account ดังนี้
 ได้รับ 10,000 เหรียญในช่วง ก่อนเปิดตัว Pre Launch
 ได้รับ   7,000 เหรียญในช่วง เปิดตัว Launch
 ได้รับ   5,000 เหรียญในช่วง หลังเปิดตัว Post Launch
และสามารถได้รับเหรียญ KGO (เพิ่ม) ในเดือนถัดไปเมื่อมีปริมาณ    

Transaction ตามเงื่อนไขที่กำาหนด

ร้านค้า/SME

 หน่วยงานท้องถิ่นจะได้รับเหรียญ KGO เมื่อ Activate Account 
และสามารถสง่เร่ืองเขา้มารับเหรียญเมือ่จะจัดกิจกรรม จำานวนขึน้อยูกั่บ
ปริมาณการใช้งานในกิจกรรมน้ันๆ โดยผ่านการอนุมัติจากคณะ
กรรมการขององค์กร
 หน่วยงานสามารถนำาเหรียญที่ได้รับไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่
เขา้ร่วมกจิกรรมของหน่วยงานได ้โดยกจิกรรมทีจ่ะทำาการแจก KGO นัน้ 
จะตอ้งไมเ่ป็นกิจกรรมท่ีแสวงหาผลกำาไร และเป็นกิจกรรมเพ่ือสงัคมหรือ
ชุมชนเท่านั้น

สังคม/ชุมชน

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 
www.kgotoken.com

*การเก็บข้อมูลของผู้สมัครเป็นไปตามเงื่อนไข พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA สามารถอ่าน
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ของเหรียญ



ตัวอย่างการใช้งานของร้านค้า

**สัดส่วนดังกล่าวเป็นเพียงการสมมติตัวเลขในการใช้งานเท่านั้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้



Partner



 KGO ทำางานอยู่บนระบบ xCHAIN ใช้ระบบฉันทามติ (Consensus) 
Proof-of-Authority (PoA) โดยสามารถทำาการย้าย (Bridge) ไปยังเครือข่าย
อ่ืน (Network)  ได้แก ่BITKUB, BSC และ xCHAIN ซ่ึงจะมกีารพฒันาเพิม่ Chain 
อืน่ๆ ตอ่ไปในอนาคต โดยคณุสมบตัเิดน่ของ xCHAIN คอืมฟีงักช์นัการทำางาน
ของ Smart Contract และความเข้ากันได้กับ Ethereum Virtual Machine 
(EVM) แต่มีความเร็วในการทำาธุรกรรมที่มากกว่า และค่าธรรมเนียมในการทำา
ธุรกรรม (GAS) ที่ต่ำากว่ามาก เมื่อเทียบกับ Ethereum Network 

ข้อมูลด้านเทคนิค

 xCHAIN มี Nodes ที่มี Validator ที่น่าเชื่อถือและ
หลากหลาย ซ่ึงรวมถงึ เครอืขา่ยวทิยาลยัและมหาวทิยาลัย 
อาทิ เช่น มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยพะเยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การส่ือสาร สือ่และศิลปะ (มหาวทิยาลยัเชยีงใหม)่  เปน็ตน้

www.xchain.asia



Token Symbol : KGO
Token Type : ERC-20
Soft Cap 2,100,000,000 KGO 
 การพจิารณาเพิม่จำานวน Token ในตลาดแตล่ะครัง้ จะพจิารณา
ผ่านกลไกล Supply Management ของ InfinitLand หลังการเปิดตัว
ใช้งานครบระยะเวลา 2 ป ีหากมคีวามตอ้งการใชง้าน (Demand) ของ 
KGO เพิ่มสูงขึ้นจะสร้าง (Mint) และนำา KGO เข้าสู่ระบบเพิ่มเติมตาม
เหน็สมควรเพือ่ให้เพียงพอตอ่ความตอ้งการของ Ecosystem ในขณะ
นั้น

 ในกรณีที่มี Supply มากเกินไป จะมีการลด (Burn) ปริมาณ    
Supply ของเหรียญในระบบ เพื่อคงความสมดุลของเหรียญ ซึ่งจะมี
การประกาศตามช่องทางของ InfinitLand

Tokennomic of KGO



KGO Token Distribution
 กลุ่มผู้ก่อตั้ง (Founder) มีความตั้งใจที่จะ
กระจายเหรียญสู่ชุมชนให้ได้มากที่สุด โดยได้เปิด
รบั founder ท่ีมาจากประชาชน/ชุมชน จำานวนมาก 
และมีเป้าหมายของ InfinitLand จะผลักดันให้เกิด
เป็น DAO ในอนาคต 

 DAO หรือ  Decentralized Autonomous   
Organization (DAO) คอืกลุม่นกัพัฒนาทีเ่ร่ิมสนใจ
ในแนวความคดิของการกระจายอำานาจ โดย ทกุคน
จะสามารถเข้ามาพัฒนาในส่วนน้ีได้และจะมี
โครงสรา้งองคก์รทีแ่ตกตา่งจากปกต ิเพือ่ตอ้งการ
ที่จะกระจายอำานาจมากที่สุด



Development Roadmap 
Q1 เริ่มใช้ KGO ในจังหวัดขอนแก่น ระยอง 
Q2 พัฒนา LAND InfinitLand
Q3 นำา KGO ร่วมในการใช้งาน InfinitLand  
Q4 พัฒนา NFT เพื่อประชาชน นำา KGO เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

Q1 พัฒนา NFT GAME เริ่มใช้ KGO 
Q2 ขยายการใช้ KGO ไปยังเมืองพันธมิตรในภาคอีสาน 
Q3 ขยายการใช้ KGO ไปยังเมืองพันธมิตรในภาคเหนือ,กทม.
Q4 ขยายการใช้ KGO ไปยังเมืองพันธมิตรในภาคใต้



 กลุม่ผูก้อ่ตัง้ (Founder) เปน็การรวมตวัของ“นวตักรทางสงัคม” 
ที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ 
ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้นโดยผ่าน
เทคโนโลยีบล็อคเชน (Block Chain) และด้วยประสบการณ์การทำางาน
มากกว่า 5 ปี ของ Founder ที่ทำางานร่วมกับ Platform Electronic 
Ticketing System ผ่านระบบ Blockchain และยังสามารถนำาบริษัท
สัญชาติไทยเจ้าแรก ในนาม Arogo Acquisition Corporation เข้าจด
ทะเบียนในรูปแบบ SPAC ในตลาด NASDAQ  อีกทั้ง Founder ยังมี
ความชำานาญเฉพาะด้าน เช่น Digital Marketing,Blockchain            
Developer,IT Architecture,NFT Game Specialist และยงัมผู้ีประกอบ
การท้องถิ่น รวมถึงมูลนิธิที่ทำางานเกี่ยวกับสังคมรวมอยู่ด้วย
 โดย Founder ทั้งหมดมีความเห็นร่วมกันว่า Digital Economy 
เป็นส่วนสำาคัญในการพัฒนาให้เกิดเศรษฐกิจใหม่ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อสังคมในภาพรวมจึงร่วมกันสรรสร้าง InfinitLand Ecosystem ขึ้น

Team and project history



Founder

สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ภูษิต ไชยฉ่ำา ธนศิษฐ์ รุจิโรจน์เมธากุล กวิน ว่องกุศลกิจ กังวาน เหล่าวิโรจนกุล

กมลพงศ์ สงวนตระกูล ภารณ ธีรภานุ ภาณุ ธีรภานุ นพคุณ ฟองทอง รัฐกิตติ์ แสนวัฒนไพศาล



Founder

เจริญลักษณ์ เพชรประดับ ณภณัฏฐ์ โล่ห์อภิรักษ์กุล โดม เจริญยศ ผาด พิมรินทร์ อรนภา ช่างทอง

อิสราพงษ์ บำารุง กวินท์ ศิริคะเณรัตน์ พิรชัย ชัยจินดา ศุภกร ศิริสุนทร พงศ์ภัค จงปติยัตต์



Founder

วัชรชัย วรรณสิทธิ์ วงศธร เรืองโชติพัฒน์ จินตนา ชูพรมวงษ์

อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล รณกร กิตติสุวรรณ ราเชน กิตติสุวรรณสุชาติ  พรมมี

ธนบูลย์ วนาทรัพย์ดำารงชาญวิทย์ ตั้งธนวัฒน์

สุพัตรา โยมงาม



นที ปัญจวัฒน์ รภัสสา พันธ์ภูงา

Founder

กฤษดา อารัมภวิโรจน์ พิชากร พิมลเสถียร ภูมิสันต์ เลิศรัตนนันท์ ชนสรณ์ เฉียบเอี่ยมเชาน์

เจียมศักดิ์ ทองรุ่ง



Advisor

ชาญณรงค์ บุริสตระกูล

Mr. Raymond Cheeรศ.ดร. ระวี หาญเผชิญ

ภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

เข็มชาติ สมใจวงษ์ ส่งศักดิ์ ฉัตรชูสกุลอัครพงษ์ กุลเดชนิธิพัฒน์

รศ.ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรมรศ.ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม



InfinitLand

“เราตั้งใจให้ชุมชนเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียม”
KGO ไม่ใช่แค่เหรียญ แต่เราคือ “ระบบนิเวศ” ของเมือง



InfinitLand โดย
บริษัท InfinitLand Holding Co., Ltd.
ขอนแกน่พฒันาเมอืง(เคเคทที)ี จำากดั โครงการจอมพล 1 เลขที ่555/56 ถ.กสกิรทุง่สรา้ง

ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

Website : www.kgotoken.com
Facebook : KGOtoken
Line Official : @kgotoken
Tel: 084-2636545 (คุณปุ๊ก)

CONTACT


