โปรโมชัน่ !
วันนี ้ – 31 ตุลาคม 2563
เพียง 100 HUX

HUX

H-Mining กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ ในการขุดเหรี ยญดิจิตอล
ทังแบบ
้
PoW (Proof of Work) และ PoS (Proof of Stake)

1 กระเป๋ าตัง = 500 HUX = 1 เทค
5 กระเป๋ าตัง = 2,500 HUX = 5 เทค

HUGG.Yield.Finance ( H.Y.FIN )
ราคา
ขาย
= 120

กาไร
= 20

HUGG

เริ่ม 16 ตุลาคม 2563
รับผลกาไร ทุกสัปดาห์
กาไร ( 100% )
= 20 x 2,500 HUX
= 50,000

กาไร 50,000
5 เทค

5 เทค
ตะกร้ า เงินลงทุน ( ของนักลงทุนเอง )
( ล็อกไว้ 1 สัปดาห์ )

ราคา
เทค
= 100

กาไร 1 เทค = 10,000
ผลกาไร ให้ ทงหมด
ั้
(100%) , หลังหัก-ค่าธรรมเนียม

ตาราง การผลิต Yield (เยลด์)
Mon Tue Wed Thu

Fri

Sat

ช่วง ของการ Take
ถือเหรี ยญ หรื อ Take วันไหนก็ได้

Sun Mon Tue Wed Thu

Fri

Sat

Sun Mon Tue Wed Thu

ช่วง การผลิต Yield สร้ างกาไร
เหรี ยญ ที่ Take ( ล็อกไว้ 1 สัปดาห์ )

Fri

Sat

Sun Mon Tue Wed Thu

ช่วง การได้ รับผลตอบเทน
ถอน กาไร วันไหนก็ได้
1 กระเป๋ าตัง / 1 ครัง้ / 1 สัปดาห์

Fri

Sat

Sun

ช่วง การได้ รับผลตอบเทน
ถอน กาไร วันไหนก็ได้
1 กระเป๋ าตัง / 1 ครัง้ / 1 สัปดาห์

หมายเหตุ : ถ้ ายังลงทุนถือเหรี ยญ หรื อ ยัง เทค อยู่ โดยยังไม่ได้ ลด หรื อ ถอนการถือเหรี ยญ ยังคงได้ รับผลตอบแทน ทุกสัปดาห์ตลอดไป

วิธีการ ผลิต Yield หรื อ การสร้ างกาไร ….
วิธีการ ผลิต Yield หรื อ การสร้ างกาไร โดยทีม Hugg-Mining และนักลงทุนทุกท่าน ช่วยกันขับเคลื่อน
ราคา และใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในการเทรด ด้ วย Bot-trade และ AI ที่ทีมงานของเรา ได้ พฒ
ั นาขึ ้น
เอง ( เป็ นสินค้ าของเรา กลุม่ AI-BOT ) โดยทีมงานของ Hugg-Mining จากประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี ใน
การ เทรด FOREX และ มากกว่า 5 ปี ในการ เทรด Cryptocurrency เรามัน่ ใจว่า ทีมงานจะสามารถสร้ าง
Yield หรื อ สร้ างรายได้ ผลตอบแทน ให้ กบั นักลงทุน ได้ อย่างพึงพอใจ.

การทา Hugg.Yield.Finance ( H.Y.FIN ) เพียงแค่ …
1. มี เหรี ยญดิจิตอล HUX ไว้ ในกระเป๋ าตัง (ของท่าน) 500 HUX ( ไม่ขาด – ไม่เกิน )
2. ส่ง e-mail หมายเลขกระเป๋ าตัง ของข้ อ 1. สาหรับทา HYFIN มายัง Support@Human-X.pro
3. รับ กาไร เป็ น เหรี ยญดิจิตอล HUX ( ราคาของเหรี ยญ HUX สูงขึ ้นเท่าใด ยิ่งได้ ผลตอบแทน สูงขึ ้นเท่านัน้ )
4. การ เทค หรื อการถือ หรื อการมี จานวนเหรี ยญ HUX ไว้ ในกระเป๋ าตัง (ของท่าน) ในข้ อ 1. อย่างน้ อย 7 วัน
5. ครบ 7 วัน สามารถ ถอนกาไร ไปยัง กระเป๋ าตัง ที่ใช้ เพื่อรับกาไร ( กาไรจะมากหรื อน้ อย ขึ ้นกับผลของ Yield )
6. การถอน กาไร สามารถทาได้ 1 เทค / 1 กระเป๋ าตัง / 1 สัปดาห์
7. การถอน กาไร สามารถทาได้ ตลอดไป ถ้ าในกระเป๋ าตัง ยังมีเหรี ยญ HUX ครบ 500 HUX .

การรับ หรื อการถอน กาไร - ผู้เทค ผู้ทา หรื อ ผู้ถือ HYFIN …

1. ผู้เทค หรื อ ผู้ถือ HYFIN ส่งข้ อมูล 2 อย่าง ทาง e-mail :
- 1.1 หมายเลขกระเป๋ าตัง HUX ที่ใช้ เทค หรื อ ถือ HYFIN
- 1.2 หมายเลขกระเป๋ าตัง HUX ที่ใช้ เพื่อ รับกาไร มาที่ Support@Human-X.pro
2. ทาการยืนยัน การเป็ นเจ้ าของ หมายเลขกระเป๋ าตัง HYFIN ของท่าน ในหน้ าถัดไป

ขันตอนการยื
้
นยัน การเป็ นเจ้ าของ หมายเลขกระเป๋ าตัง HYFIN ของท่าน :
1. หลังจากมี 500 HUX ครบแล้ ว
ในกระเป๋ าตัง HYFIN ของท่าน
2. ส่ง HUX จานวนน้ อยๆ จานวน 0.1 HUX
จาก กระเป๋ าตัง HYFIN ของท่าน มายัง
กระเป๋ าตัง ของ HuggCorp
3. หมายเลขกระเป๋ าตังของ HuggCorp
ดังแสดง QRCode ไว้ ที่ด้านขวามือ นี ้
4. HuggCorp จะโอน 0.1 HUX คืน ไปยัง
กระเป๋ าตัง HYFIN ของท่าน ณ เวลาที่เริ่ มนับ
เพื่อการรับ กาไร หรื อ ภายใน 24 ชัว่ โมง.

รายละเอียดเพิ่มเติม
หรื อ ติดต่อที่
www.HuggCorp.com/th/

0xEACad22C4925F7771819BC611AC59Ca7Ed69bc44

HuggCorp

