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การปฏฏิเสธความรบับผฏิดชอบ
สนี้ หลนักทรนัพยด์และขผู้อมผลททที่อยผต่ใ นเอกสารนทนี้ ไ มต่ค วรพติจ ารณาวต่ าเปค็น การลงทรุน หรส อ คคา
เอกสารนทนี้ ไมต่ใ ชต่ก ารชนักชวนใหผู้ซอ
แนะนคาทางการเงติน — เอกสารนทนี้สรผู้างขรึนี้นเพสที่อวนัตถรุประสงคด์ในการใหผู้ขผู้อมผล ผผผู้อต่านไมต่ควรพรึที่งพาการรนับรองทนันี้งหมดททที่พบ
ในเอกสารนทนี้ Scepter Group LLC ไมต่รนับรองหรสอรนับประกนัน (ไมต่วต่าจะโดยชนัดแจผู้งหรสอโดยนนัย) และไมต่รนับผติดชอบตต่อ
ความรนับผติดทนันี้งหมดททที่เกติดขรึนี้นจากขผู้อมผลใด ๆ ททที่ใหผู้ไวผู้ในเอกสารนทนี้ ทนันี้ง Scepter Group LLC และ Scepter Holdings,
Inc. ไมต่มทขผู้อผผกพนันใด ๆ เกทที่ยวกนับผลการดคาเนตินงานในอนาคตผลและผลตอบแทนหรสอความสผญเสทยททที่เปค็นไปไดผู้จาก
การเปค็นเจผู้าของโทเคค็น SCPT ผลลนัพธด์ททที่แทผู้จรติงและประสติทธติภาพของโทเคค็น SCPT อาจแตกตต่างจากการสะทผู้อน
นี้ ขาย ERC20, และบทความนทนี้ ไ มต่มท การรนั บรองหรส อ รนั บ ประกนั น ผล
ขผู้ อ มผล ททที่พ บในเอกสารนทนี้ SCPT เปค็น โทเคค็น การซสอ
ผผกพนันเกทที่ยวกนับโทเคค็นหรส อแพลตฟอรด์ม อท เ ธอรด์เ ลทยม ไมต่มทหนต่วยงานกคา กนับดผแลตรวจสอบหรสอ อนรุ มนัตติ ขผู้ อมผ ลใด ๆ ททที่
กคาหนดไวผู้ในเอกสารนทนี้ ดนังนนันี้นจรึงไมต่มทการดคาเนตินการหรสอถผกดคาเนตินการภายใตผู้กฎหมาย ขผู้อกคาหนดดผู้านกฎระเบทยบหรสอ
กฎของเขตอคานาจศาลอสที่นนอกเหนสอจากปานามา โปรดดผเวค็บไซตด์ Sceptercash.io สคาหรนับขผู้อกคาหนดและเงสที่อนไข
เพติที่มเตติม ไมต่มทการขายโทเคค็นหรสอการเสนอขายเหรทยญในระยะเรติที่มตผู้น (ICO) สคาหรนับ SCPT

คคียย์เวฏิรย์ด: ครติปโตเคอเรนซท,ที่ บลค็อกเชน, dAPPs, สนัญญาอนัจฉรติยะ, Sceptercash, การแลกเปลทย
ที่ น, เครสที่องมสอทางการ
ตลาด, กระเปป๋าเงตินอติเลค็กทรอนติกสด์, อทคอมเมติรด์ซ, ครติปโต
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ภาพรวม
ธรุรกติจครติปโตเคอเรนซทไที่ ดผู้สรผู้างชรุดเครสที่องมสอบลค็อกเชนนวนัตกรรมใหมต่ททที่สนนับสนรุนอรุตสาหกรรมการตลาดทนัที่วโลก กลไก
ตต่าง เชต่น บลค็อกเชนโทเคค็นสามารถอคา นวยความสะดวกในกลยรุทธด์การตลาดทางตรงโดยมทศนักยภาพททที่สามารถแซง
หนผู้าแอปพลติเคชนันอรุตสาหกรรมททที่มทอยผต่ในปนัจจรุบนัน

Scepter Group LLC กคาลนังรวมเครสที่องมสอครติปโตททที่เปค็นนวนัตกรรมใหมต่เหลต่านทนี้เขผู้ากนับขผู้อมผลอรุตสาหกรรมเพสที่อสรผู้างขผู้อ

เสนอแนะถาวรระหวต่างการดคาเนตินการคผู้าปลทกและผผผู้ใช ผู้แบรนดด์เชติงพาณติชยด์ ผต่านการปรนับใช ผู้โปรแกรมรางวนัลโทเคค็นบ
ลค็ อ กเชนหลายชต่อ งทาง บรติ ษนั ท คาดการณด์ วต่ า โทเคค็ น ของ Sceptercash จะชต่ว ยอคา นวยความสะดวกในการขยาย
แบรนดด์ผบ
ผผู้ รติโภคในขณะเดทยวกนันกค็สามารถดรึงดผดและรนักษาลผกคผู้ารายใหมต่ทนัที่วโลก
โปรแกรมรางวนัลโทเคค็น SCPT ชต่วยใหผู้ผบ
ผผู้ รติโภคทนัวที่ โลกมทสวต่ นรต่วมในการเพติม
ที่ จคานวน เจผู้าของแบรนดด์คผู้าปลทกและดคาเนติน
การโดย Scepter Holdings, Inc. ผผผู้ ถส อ โทเคค็ น สามารถเขผู้ า ถรึ ง ผลติ ต ภนั ณ ฑด์ แ บรนดด์ เ นมพติ เ ศษกต่ อ นวางจคา หนต่ า ยสผ ต่
สาธารณะ สต่วนลดสคา หรนับสตินคผู้าคผู้าปลทกแบรนดด์เนม รางวนัล ETH รายเดสอน และการเขผู้ารต่วมกติจกรรมแบรนดด์คผู้าปลทก
ออนไลนด์ททที่ไดผู้รนับการสนนับสนรุนจากบรติษนัท เอกสารนทนี้เปค็นการแนะนคา โดยสรรุปยต่อเกทที่ยวกนับโทเคค็น Sceptercash และ
โปรแกรมการใหผู้รางวนัล

บทสรรุปผผผู้บรฏิหาร
บรติษนัทชนันี้นนคา รวมถรึงแบรนดด์ยอดนติยม เชต่น Walmart, Alibaba และ Coca-Cola กคาลนังพนัฒนาโปรแกรมททที่ใช ผู้โซลผชนัที่น
การตลาดบลค็อกเชน เทคโนโลยทการกระจายอคานาจนวนัตกรรมใหมต่กคาลนังสรผู้างรายการเครสที่องมสอทางการตลาดใหมต่ ๆ
ตินี้ สรุดซรึงที่ พนัฒนารอบบลค็อกเชน วนัตถรุประสงคด์หลนักของ Sceptercash คสอ การสรผู้างโปรแกรมรางวนัลโทเคค็นททที่
ททที่ไมต่มทททที่สน
ครอบคลรุมททที่ชวต่ ยใหผู้ขผู้อมผลการตลาดหมรุนเวทยนระหวต่างผผผู้บรติโภคและบรติษนัทแบรนดด์ การใช ผู้ขผู้อมผลผผใผู้ ช ผู้ปลายทางลต่าสรุดททที่
สรผู้างขรึนี้นผต่านโปรแกรมรางวนัลโทเคค็น Sceptercash มรุต่งหวนังททที่จะเพติที่มยอดขายและประสติทธติภาพของแบรนดด์คผู้าปลทกทนัที่ว
โลก

Scepter Group LLC
กต่อตนันี้งขรึนี้นในปท 2019, Scepter Group LLC เปค็นนติตติบรุคคลททที่ตนันี้งอยผต่ในรนัฐไวโอมติงโดย Scepter Holdings, Inc. (รนัฐ
เนวาดา) ซรึงที่ เปค็นบรติษนัทททที่จดทะเบทยนในตลาดหลนักทรนัพยด์
นี้ ขายหรุผู้นททต
การแลกเปลทย
ที่ นสตินทรนัพยด์ในพฤศจติกายน 2019, Scepter Group LLC (ไวโอมติง) ซสอ
ที่ ผู้องการจคานวน
50,000,000 โทเคค็น SCPT ขผู้อตกลงดนังกลต่าวระบรุวต่า Scepter Group LLC จะแจกจต่ายรางวนัลโทเคค็นใหผู้กนับผผถ
ผู้ สอ
ติ ธติธิ์ททที่ไดผู้รนับเลสอกทนันี้งหมด รางวนัลรายเดสอนเหลต่านทนี้ขรึนี้นอยผต่กนับผลประกอบการแบรนดด์ประจคาปท
SCPT ททล
ที่ งทะเบทยนและมทสท
ของบรติษท
นั แมต่ Sceptercash.io มทกคาหนดจะใหผู้รางวนัลแกต่ผถ
ผผู้ สอโทเคค็นททที่ลงทะเบทยนแลผู้วมากถรึง 1% ของรายรนับแบรนดด์
ททที่ปรนับแลผู้ว รางวนัลโทเคค็นแรกเกติดขรึนี้นในเดสอนธนันวาคม 2019

Scepter Holdings, Inc.
Scepter Holdings, Inc. เปค็นบรติษนัทการตลาดสตินคผู้าอรุปโภคบรติโภคททที่มทประสติทธติภาพสผงททที่จดทะเบทยนในรนัฐเนวาดา
ติ คผู้าบรรจรุภนั ณ ฑด์สคา หรนับ ผผผู้
เมสที่อวนัน ททที่ 11 มกราคม 2007 Scepter Holdings จนัดการการขายและการพนัฒ นาแบรนดด์ส น
ที่
ติ คผู้าบรรจรุ
บรติโภคททที่มทประสติทธติภาพสผง บรติษนัทมทความเชทยวชาญในการผลติต การจนัดจคาหนต่าย การตลาด และการขายส น
ที่ วชาญนทนี้ ขยายแบรนดด์ปนัจจรุบนัน
ภนัณฑด์สคาหรนับผผผู้บรติโภคออนไลนด์ ผผผู้ประกอบการพยายามททที่จะใช ผู้ประโยชนด์จากความเชทย
และรนับลผกคผู้าใหมต่

ฏิ ธฏิภาพสผง
แบรนดย์ทคีที่มคีประสท
ที่ วชาญในการพนัฒนาและทคา การตลาดแบรนดด์ประส ท
ติ ธติภาพสผง ปนัจจรุ บนันบรติษนัท
Scepter Holdings, Inc. มทความเชทย
เปค็นเจผู้าของและดคาเนตินธรุรกติจคผู้าปลทกสองแบรนดด์ Gevitta และ Dermacia ผผผู้บรติหารคาดวต่าพอรด์ตการลงทรุนคผู้าปลทก
ติ แบรนดด์ภายในกลางปท 2020
ของ บรติษนัทจะเตติบโตเปค็นแบรนดด์ททที่มทประสติทธติภาพเชติงพาณติชยด์มากกวต่ายทที่สบ
 การแสดงแบรนดด์คาผู้ ปลทก 20+
 แตต่ละแบรนดด์จะเขผู้ารต่วมรางวนัลความภนักดท
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นี้ ไดผู้จาก Amazon หรสอเวค็บไซตด์คผู้าปลทกของพวกเขา
ผลติตภนัณฑด์แบรนดด์สามารถซสอ
ผลติตภนัณฑด์ Gevitta และ Dermacia ขายทรุกวนัน
นี้ สเปรยด์ Gevitta หรสอเครสที่องสคาอาง DermaciaPro
เยทย
ที่ มชม Amazon.com เพสที่อซสอ
นี้ ปท 2019
บรติษท
นั ตนังนี้ ใจททที่จะเปติดตนัวแบรนดด์เพติที่มเตติมกต่อนสติน

ทคีม Scepter Holdings
ที่ วชาญททที่อยผต่เบสนี้องหลนัง Scepter Holdings เปค็นททมททที่มทประสบการณด์มากกวต่าสามสติบปทในดผู้านการคผู้าปลทกสตินคผู้า
ผผผู้เชทย
ที่ วชาญเหลต่านทนี้ใช ผู้ประโยชนด์จากแบรนดด์เชติงพาณติชยด์ททที่ทคางานรต่วมกนับ Walmart, Costco,
อรุปโภคบรติโภค (CPG) ผผผู้เชทย
Disney, Target, Marvel, Kroger และองคด์ ก รคผู้ า ปลท ก อสที่ น ๆ อท ก มากมาย ทท ม งาน Scepter มรุต่ ง เนผู้ น ไปททที่ ก ารเลส อ ก
แบรนดด์ ททที่ มท ป ระสติท ธติ ภ าพสผ ง ซรึงที่ ดคา เนติ น งานไดผู้ ดท กนั บ Amazon เชต่น เดท ย วกนั บ ในรผู้ า นคผู้ า ทผู้ อ งถติที่ น หรส อ ในภผ มติ ภ าค แตต่ ล ะ
แบรนดด์ของ Scepter ไดผู้รนับการพนัฒนาอยต่างรอบคอบกต่อนททที่จะถผกเพติที่มเขผู้าไปในพอรด์ตการลงทรุนททที่มทอยผต่ของบรติษนัทใน
สที่ เสทยงโดต่งดนัง
แบรนดด์ประสติทธติภาพสผงททที่มทชอ

โรเบฏิรย์ต แวน โบรบัม, ประธานกรรมการ
ติ หผู้าปทในการทคางานรต่วมกนับโซลผช น
นัที่ อทคอมเมติรด์ซและการตลาดดติจติตอล
นาย โรเบติรด์ต แวน โบรนัม นคาประสบการณด์กวต่าส บ
ภายในบรติ ษนั ท ขนาดเลค็ ก และขนาดกลาง เขาไดผู้ จนั ด หาและเปติ ด ตนั ว การผลติ ต หลายรายการเพสที่ อ ใหผู้ บ รรลรุ ดผู้ า นความ
สนัมพนันธด์ นาย โรเบติรด์ต แวน โบรนัม ไดผู้นคา ระบบเทคโนโลยทมาใช ผู้เพสที่อสนนับสนรุน การขายหลายชต่อ งทางเชต่น เดทยวกนั บ
แคมเปญการขาย รวมถรึง ดติจติตอล การเขทยนโปรแกรม และการชติงโชค นาย แวน โบรนัม ไดผู้ทคาหนผู้าททที่ในกลรุม
ต่ บรุคคลททม
ที่ ท
อติทธติพลและมทอติทธติพลมากททที่สรุดในบรติษนัทหรสอเปค็นผผผู้อคา นวยการบรติษนัทมหาชนหลายแหต่ง เขาสคา เรค็จการศรึกษาระดนับ
ปรติญญาตรทจากมหาวติทยาลนัยซานดติเอโกสเตท

https://www.linkedin.com/in/robertvanboerum/

คี , ทคีที่ปรรึกษาคผู้าปลคีก
อดบัม นฏิโคเซย
นาย นติโคเซทย นคาประสบการณด์มากกวต่าสติบแปดปทในการพนัฒนาชต่องทางการจนัดจคาหนต่ายทางตรงและทางอผู้อม ใน
ประเทศและตต่างประเทศในบรติษนัทเอกชนขนาดกลาง เขาประสบความสคาเรค็จในการพนัฒนาและเปติดตนัวแบรนดด์คผู้าปลทก
หลายแหต่ง ผลติตภนัณฑด์เหลต่านทนี้ รวมถรึง สตินคผู้าจคาพวกผผู้าและแพร สตินคผู้ากทฬา การดผแลสต่วนบรุคคล อติเลค็กทรอนติกสด์ และ
สายผลติตภนัณฑด์เชติงพาณติชยด์ แตต่ละสายผลติตภนัณฑด์มทสาเหตรุมาจากยอดคผู้าปลทกมากกวต่า 500 + ลผู้านลผู้านดอลลารด์ทนัที่วทนันี้ง
คลนับ อาหารและยา อทคอมเมติรด์ซ ฮารด์ดแวรด์ อทคอมเมติรด์ซ ชต่องทางพติเศษและชต่องทางคผู้าปลทกขนาดใหญต่

https://www.linkedin.com/in/adam-nicosia-6a799013a/

รางวบัล
การเปค็ น เจผู้ า ของโทเคค็ น ปลดลค็ อ คการเขผู้ า ถรึ ง ขผู้ อ มผ ล ผผผู้ ใ ช ผู้ปลายทางของผผผู้ บ รติ โ ภคทางตรง แพลตฟอรด์ ม บลค็ อ กเชน
Sceptercash ใช ผู้การผสมผสานระหวต่างองคด์ประกอบดผู้านการตลาดบลค็อกเชนและโทเคค็น ERC20 ททที่มทประสติทธติภาพ
การมท ส ต่ว นรต่ ว มของผผผู้ บ รติ โ ภคโดยตรงผต่ า นทางบลค็ อ กเชนโทเคค็ น ชต่ว ยแกผู้ ไ ขปนั ญ หาการตลาดททที่ มท อ ยผต่ ห ลายประการ
แพลตฟอรด์มการกระจายอคา นาจชต่วยใหผู้ Scepter Holdings, Inc. ไดผู้รนับประโยชนด์ทางอผู้อมจากขผู้อมผลของผผผู้ใช ผู้ปลาย
ทางและชต่วยใหผู้ลผกคผู้ายอมรนับแบรนดด์ททที่มทประสติทธติภาพสผงไดผู้กวผู้างขรึนี้น
ผผผู้ถสอโทเคค็นมทโอกาสไดผู้รนับประโยชนด์จากรายไดผู้ททที่เพติที่มขรึนี้นของแตต่ละแบรนดด์ บรติษนัทจะปลต่อยรางวนัลโทเคค็นสผงถรึง 1%
ของรายไดผู้แบรนดด์ตต่อเดสอน ในฐานะสติทธติพติเศษและรางวนัลเพติที่มเตติมสคาหรนับผผผู้ถสอโทเคค็น บรติษนัทจะเสนอสต่วนลดพติเศษ
ใหผู้กนับแบรนดด์ใหมต่และการเขผู้าถรึงการเปติดตนัวผลติตภนัณฑด์ในชต่วงตผู้น
จคา นวนเงตินสรุดทผู้ายของแตต่ละรางวนัลรายเดสอน ETH แตต่ละรางวนัลและสมการททที่ใช ผู้ในการคคา นวณจคา นวนผผผู้ถสอโทเคค็น
แตต่ละคนจะไดผู้รนับการกลต่าวถรึงในขผู้อตกลงแยกตต่างหาก บรติษนัทจะเปติดเผยขผู้อมผลนทนี้ในแตต่ละเดสอน เพสที่อประโยชนด์ตต่อผผผู้
ถสอโทเคค็น Sceptercash.io กคา ลนังทคา งานเพสที่อรวมโทเคค็น SCPT เขผู้ากนับโปรแกรมการตลาดทผู้องถติที่นอสที่น ๆ วนั นแรกททที่
พติสผจนด์การเปค็นเจผู้าของคสอวนันเสารด์ททที่ 15 พฤศจติกายน 2019 รางวนัลจะถผกจนัดสต่งในวนันททที่ 15 ของทรุกเดสอนหลนังจากภาพ
ตติดตต่อ: admin@sceptercash.io หรสอ mailto:sceptercash@gmail.com

รวมการพติสผจนด์ความเปค็นเจผู้าของ

*จนัดสงต่ ของรางวนัลวนันททที่ 20 มกราคม 2020
ว บันทคีหลบักฐานการเป
ที่
ป นเจผู้าของ

ส มอบ
ว บันทคีส
ที่ ง

รางว บัลรายเดดอน ETH

November 31, 2019

December 15, 2019

0.0001408 ETH

December 31, 2019

January 15, 2020

0.0001775 ETH

โทเคปน SCPT
สที่ Sceptercash และมท สนั ญ ลนั ก ษณด์ คส อ
โทเคค็ น Sceptercash ERC20 ถผ ก สรผู้ า งขรึนี้ น ในเดส อ นตรุ ล าคม 2019 ภายใตผู้ ช อ
SCPT
ททที่อยผต่ของหนนังสสอสนัญญา Sceptercash:
0x790304309388C417ff8AaB454B8d27e79CAd1Df5
รหนัสแหลต่งททม
ที่ าสามารถพบไดผู้ในบนัญชท Github ของนนักพนัฒนา:
https://github.com/tommyz7/ScepterCash
เครสที่องตติดตามโทเคค็น etherscan อยผต่ททที่นทที่:
https://etherscan.io/token/0x790304309388c417ff8aab454b8d27e79cad1df5
SCPT เปค็นโครงการททที่ระดมทรุนดผู้วยตนเองหนรึที่งรผู้อยเปอรด์เซค็นตด์ททที่ไมต่ไดผู้พรึที่งพาการลงทรุนภายนอกใด ๆ ทนันี้งกต่อนและหลนัง
การเปติด ตนัว ของโครงการ โมเดลรางวนั ล โทเคค็ น SCPT ททที่ไ มต่ซคนี้า ใครทคา งานผต่ า นโทเคค็น Native ไปยนั ง แพลตฟอรด์ ม
Sceptercash.io ททที่ จะมอบรางวนั ล ใหผู้ แ กต่ ผผผู้ถส อ โทเคค็ น และใหผู้ ขผู้ อ เสนอแนะแกต่ ผผผู้ ใ ช ผู้ปลายทาง โทเคค็ น SCPT ชต่ว ยสต่ง
รางวนัลโดยตรงไปยนังกระเปป๋าเงตินของผผผู้ถสอโทเคค็นททที่ลงทะเบทยนแลผู้ว รางวนัลและผลประโยชนด์มทหลายรผปแบบ รวมถรึง
รางวนัล ETH รายเดสอน สต่วนลดพติเศษสคาหรนับแบรนดด์ใหมต่ และการเขผู้าถรึงการเปติดตนัวผลติตภนัณฑด์กต่อนกคา หนด รายไดผู้ททที่
ผลติตโดยแตต่ละแบรนดด์ททที่มทประสติทธติภาพสผงของ Scepter Holdings สรผู้างรางวนัลโทเคค็น
บรติษท
นั จะปลต่อยรางวนัลโทเคค็นสผงถรึง 1% ของรายไดผู้แบรนดด์ตต่อเดสอน รางวนัลจะถผกสต่งเปค็น ETH ไปยนังกระเปป๋าเงตินของผผผู้
ถสอโทเคค็น SCPT ทรุกเดสอนตามแผนพสนี้นฐาน

การแลกเปลคีที่ยน
1.
2.
3.
4.

https://coinlim.com
https://token.store/eth/trade/SCPT
https://forkdelta.app/
นี้ ขายเพติที่มเตติมกคาลนังมาในไมต่ช ผู้านทนี้
การซสอ

นี้ ขายใน P-2-P DEX หลายตนัวและมทการเพติที่มการแลกเปลทย
SCPT กคาลนังซสอ
ที่ นยอดนติยมเพติที่มเตติมในแตต่ละสนัปดาหด์

ฏิ ทรบัพยย์
ขผู้อตกลงการแลกเปลคีที่ยนสน
ในเดส อ นพฤศจติ ก ายน 2019 Wyoming Company Scepter Holdings LLC ("บรติ ษนั ท ") ไดผู้ ทคา สนั ญ ญาแลกเปลทที่ ย น
ติ กนับททที่ปรรึกษาและไดผู้รนับโทเคค็น 50,000,000 SCPT ขผู้อกคาหนดของขผู้อตกลงนทนี้กคาหนดใหผู้บรติษนัทตผู้องแจกจต่าย
ทรนัพยด์สน
รายไดผู้สผงสรุด 1% ของรายไดผู้รายปทททที่หาไดผู้จากแบรนดด์คผู้าปลทกของบรติษนัทใหญต่ใหผู้กนับผผผู้ถสอโทเคค็นททที่ลงทะเบทยน โทเคค็
ติ ธติธิ์รนับรางวนัลโทเคค็นใด ๆ โทเคค็นททที่
นททที่บ รติษนัทเปค็นเจผู้าของ 50 ลผู้านถผ กจคา กนัดจากการขายเปค็นเวลาสองปทและไมต่มทส ท
เหลสออยผต่ 100 ลผู้านททที่คคนี้าประกนันโดยททที่ปรรึกษาจะยนังคงอยผต่ในระยะเวลาหผู้ามใช ผู้สติทธติตามสมนัครใจและทคาใหผู้พวกเขาไมต่มท
สติทธติธิ์ไดผู้รนับรางวนัลโทเคค็นใด ๆ ผผผู้ถสอโทเคค็นสต่วนบรุคคลททที่ไดผู้รนับโทเคค็นในเดสอนพฤศจติกายน 2019 ไดผู้ทคา สนัญญาระยะ
นี้ ขายไดผู้ ณ วนันททที่ 10 พฤศจติกายน จคานวนโท
เวลาหผู้ามใช ผู้สติทธติกนับบรติษนัทเพสที่อปผู้องกนัน 100 ลผู้านโทเคค็นไมต่ใหผู้ทคาการซสอ
นี้ ขายคสอ 50,000,000
เคค็นการซสอ
ตติดตต่อ: admin@sceptercash.io หรสอ mailto:sceptercash@gmail.com

200,000,000
50,000,000
100,000,000
50,000,000

ออกแลผู้ว
ระยะเวลาหผู้ามใช ผู้สติทธติกนับ Scepter Group LLC เปค็นเวลา 24 เดสอน
ระยะเวลาหผู้ามใช ผู้สติทธติโดยทคาขผู้อตกลงกนับ Scepter Group LLC
นี้ ขายโทเคค็น
การซสอ

นี้ โทเคค็น SCPT ททที่ถผกลค็อคระยะเวลาหผู้ามใช ผู้สติท ธติ 100 ลผู้านในการขาย
Scepter Group LLC ขอสงวนสติท ธติธิ์ใ นการซสอ
สต่วนตนัวไดผู้ทก
รุ เมสที่อในอทกสองปทขผู้างหนผู้า

ผู้ ท
ฏิ ธฏิ
ระยะเวลาหผู้ามใชส
50 ลผู้าน SCPT ททที่ไดผู้มาจากขผู้อตกลงการแลกเปลทที่ยนสตินทรนัพยด์จะตผู้ องอยผต่ใ นชต่วงระยะเวลาลค็อคหผู้ามใช ผู้สติทธติ สองปท
ตนันี้ง แตต่ วนั นททที่ 1 พฤศจติ ก ายน 2019 ถรึ ง วนัน ททที่ 2 พฤศจติก ายน 2021 หผู้ามมติใ หผู้บ รติษนัท มอบหมายหรส อ ขายการถส อ ครอง
SCPT แตต่อยต่างใดกต่อนวนันททที่ 2 พฤศจติกายน 2021
เวปบไซตย์
ICO
อรุปทานรวม
อรุปทานทบัทั้งหมดทคีที่มคีอยผสในตลาด
สกรุลเงฏินการจสายเงฏิน
บลปอกเชน
ประเภทโทเคปน
เครดที่องพฏิมพย์ราคาหรุผู้นอบัตโนมบัตฏิ
เลขทศนฏิยม
บั
ทคีที่อยผสหนบังสดอสญญา

Sceptercash.io
No ICO
200000000
50000000
ETH
อทเธอรด์เลทยม
ERC-20
SCPT
18
0x790304309388C417ff8AaB454B8d27e79CAd1Df5

ตติดตต่อ: Admin@sceptercash.io หรสอ Sceptercash@gmail.com

สคาหรนับขผู้อมผลเพติที่มเตติม โปรดเขผู้ารต่วมกนับเราในเครสอขต่ายสนังคมดนังตต่อไปนทนี้

Facebook
Telegram
Reddit
Twitter
Medium
YouTube
Vimeo
Bitcointalk

https://facebook.com/sceptercashio
https://t.me/sceptercashio
https://www.reddit.com/r/ScepterCash/
https://twitter.com/scepterbrands
https://medium.com/@sceptercash
http://youtube.com/c/Sceptercash
https://vimeo.com/sceptercash
https://bit.ly/36del2i Ann
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