คําบอกกล่าวเรื่ องความตกลงระงับข้อพิพาทในการฟ้ องคดีในนามกลุ่มบุคคล
ซึ่งได้รับมอบหมายอํานาจดําเนินการจากศาลแขวงแห่ งเขตตะวันออกของนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐฯ
(U.S. DISTRICT COURT, EASTERN DISTRICT OF NEW YORK)

ความตกลงระงับข้ อพิพาทที่มีมูลค่าสู งถึง 6.24 พันล้ านดอลลาร์ และไม่ น้อยกว่ า 5.54
พันล้ านดอลลาร์ จะชําระให้ แก่ ผ้ปู ระกอบกิจการค้ าที่รับ Visa และ Mastercard ตั้งแต่ ปี 2004
ศาลรั ฐบาลกลางเป็ นผู้สั่งการคําบอกกล่ าวฉบับนี ้ คําบอกกล่ าวนีไ้ ม่ ใช่ หนังสื อชักชวนจากทนายความ


ศาลได้ทาํ การอนุมตั ิเบื้องต้นสําหรับความตกลงระงับข้อพิพาทที่เสนอด้วยการจ่ายค่าเสี ยหายเป็ นเงินสู งสุ ดถึงประมาณ 6.24
พันล้านดอลลาร์และตํ่าสุ ดไม่นอ้ ยกว่า 5.54 พันล้านดอลลาร์ ตามการฟ้ องคดีในนามกลุ่มบุคคลในคดี In re Payment Card Interchange Fee and
Merchant Discount Antitrust Litigation, MDL 1720 (MKB) (JO)
คดีพิพาทนี้เกี่ยวกับการเรี ยกร้องตามที่ผปู้ ระกอบกิจการค้าทั้งหลายต้องจ่ายค่าธรรมเนียมจํานวนสูงเกินกว่าควรสําหรับการยอมรับบัตรเครดิต
Visa และ Mastercard เนื่องจาก Visa และ Mastercard (เฉพาะแต่ละราย)
และร่ วมด้วยโดยเฉพาะธนาคารที่เป็ นสมาชิกของบัตรแต่ละรายตามลําดับได้ละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาด



ความตกลงระงับข้อพิพาทก่อให้เกิดกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3) ดังต่อไปนี้: บุคคล ธุรกิจ และนิติบุคคลอื่น ๆ
ทั้งหมดที่ยอมรับบัตรที่ประทับตราเครื่ องหมาย Visa และ/หรื อบัตรที่ประทับตราเครื่ องหมาย Mastercard
ในสหรัฐอเมริ กาเมื่อใดก็ตามตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2004 ถึง 25 มกราคม 2019 ยกเว้นกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ
23(b)(3) จะไม่รวมถึง (ก) โจทก์ที่ถูกยกฟ้ อง (ข) รัฐบาลสหรัฐอเมริ กา (ค) จําเลยที่มีชื่อในการดําเนินคดีน้ ีหรื อกรรมการ เจ้าหน้าที่
หรื อสมาชิกในครอบครัวของตน หรื อ (ง) สถาบันการเงินที่ได้ออกบัตรที่ประทับตราเครื่ องหมาย Visa หรื อบัตรที่ประทับตราเครื่ องหมาย
Mastercard หรื อได้รับธุรกรรมของบัตรที่ประทับตราเครื่ องหมาย Visa หรื อธุรกรรมของบัตรที่ประทับตราเครื่ องหมาย Mastercard
เมื่อใดก็ตามตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2004 ถึง 25 มกราคม 2019
โจทก์ที่ถูกยกฟ้ องคือโจทก์ที่เคยได้รับความตกลงระงับข้อพิพาทมาก่อนแล้วและยกฟ้ องคดีของตนเองต่อจําเลยและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโจท
ก์เหล่านั้น หากท่านไม่แน่ใจว่าท่านอาจเป็ นโจทก์ที่ถูกยกฟ้ องหรื อไม่ ท่านควรโทรไปที่ 1-800-625-6440 หรื อไปที่
www.PaymentCardSettlement.com สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม



คําบอกกล่าวนี้มีขอ้ มูลที่สาํ คัญสําหรับผูป้ ระกอบกิจการค้าที่รับ Visa หรื อ Mastercard เมื่อใดก็ตามตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2004
คําบอกกล่าวนี้ให้คาํ อธิบายเกี่ยวกับความตกลงระงับข้อพิพาทในคดีพิพาทที่ฟ้องในนามกลุ่มบุคคล
นอกจากนี้ยงั อธิบายถึงสิ ทธิและทางเลือกของท่านในคดีน้ ี



สําหรับเงื่อนไขทั้งหมดของความตกลงระงับข้อพิพาท
ท่านควรดูขอ้ ตกลงระงับคดีในนามกลุ่มบุคคลที่มีผลบังคับใช้และแก้ไขเพิ่มเติมแล้วของโจทก์ในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3) และจําเลย
และภาคผนวก (“ข้อตกลงระงับคดีในนามกลุ่มบุคคล”) ซึ่ งมีอยูท่ ี่ www.PaymentCardSettlement.com หรื อโทร 1-800-625-6440
ในกรณี ที่มีขอ้ ขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขของคําบอกกล่าวฉบับนี้และข้อตกลงความตกลงระงับข้อพิพาทของกลุ่มบุคคลให้ยดึ ถือตามเงื่อนไขของข้
อตกลงความตกลงระงับข้อพิพาทของกลุ่มบุคคลเป็ นหลัก



กรุ ณาตรวจสอบที่ www.PaymentCardSettlement.com
สําหรับข้อมูลล่าสุ ดที่เกี่ยวข้องกับความตกลงระงับข้อพิพาทนี้หรื อขั้นตอนการอนุมตั ิของความตกลงระงับข้อพิพาทนี้

สิ ทธิและทางเลือกทางกฎหมาย
สิ ทธิ์และตัวเลือกทางกฎหมายของท่ านได้ อธิบายไว้ ในส่ วนนี้ ท่ านสามารถ:

ยืน่ ส่ งการเรียกร้ อง: นี่เป็ นวิธีเดียวเท่านั้นสําหรับการได้รับการจ่ายเงินจากความตกลงระงับข้อพิพาทนี้
เพิกถอนตัว: นี่คือวิธีเดียวเท่านั้นที่คุณจะสามารถมีส่วนร่ วมในคดีพิพาทอื่นเพื่อเรี ยกร้องเงินในคดีน้ ี หากท่านได้ถอนตัวจากคดีพิพาท
ท่านจะไม่ ได้ รับเงินจากความตกลงระงับข้อพิพาทนี้
นี่เป็ นวิธีเดียวที่ท่านสามารถฟ้ องด้วยตนเองเพื่อขอคําสัง่ ศาลให้จาํ เลยหยุดการกระทําการตามคําฟ้ องในคดีน้ ี อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ได้ถอนตัว
ท่านจะยังคงได้รับคําสัง่ ศาลให้จาํ เลยหยุดการกระทําการจากคําสัง่ ชัว่ คราวความตกลงระงับข้อพิพาทในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(2)
ที่เท่าเทียมกัน ซึ่งอยูใ่ นระหว่างพิจารณาในคดี Barry’s Cut Rate Stores, Inc., et. al. v. Visa, Inc., et al., MDL No. 1720, Docket No. 05-md-01720MKB-JO (“Barry’s”) ความตกลงระงับข้อพิพาทในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(2)
ที่เสนอนี้มีผแู ้ ทนโดยการฟ้ องคดีในนามกลุ่มบุคคลอื่นและที่ปรึ กษาคดีของกลุ่มบุคคลอื่น (ดูคาํ ถามข้อ 10 และ 13)
การคัดค้ าน: หากท่านไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่ วนหนึ่งของความตกลงระงับข้อพิพาทนี้
ซึ่ งรวมถึงแผนการแจกจ่ายเงินให้สมาชิกของกลุ่มบุคคลหรื อท่านไม่เห็นด้วยกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทนายหรื อค่าตอบแทนการบริ การสําห
รับโจทก์ในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3) ที่ได้ร้องขอ ท่านอาจ:


เขียนถึงศาลเพื่อบอกว่าเพราะเหตุใด (ดูคาํ ถามข้อ 14 และ 18) และ



ขอเบิกความในการพิจารณาคดีของศาลเกี่ยวกับความยุติธรรมของความตกลงระงับข้อพิพาทนี้หรื อเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมทนายความหรื อค่
าตอบแทนการบริ การที่ได้ร้องขอ (ดูคาํ ถามข้อ 21)

ไม่ ทาํ อะไร: หากท่านไม่ยนื่ การเรี ยกร้อง ท่านจะไม่ได้รับเงิน
ท่านจะสละสิ ทธิ์ของตนในการฟ้ องร้องสําหรับค่าเสี ยหายเกี่ยวกับการเรี ยกร้องในคดีน้ ีและจะฟ้ องด้วยตนเองสําหรับคําสัง่ ศาลให้จาํ เลยหยุดการกระ
ทําการเกี่ยวกับการเรี ยกร้องในคดีน้ ี
ท่านสามารถได้รับคําสัง่ ศาลให้จาํ เลยหยุดการกระทําการเฉพาะในฐานะสมาชิกของการฟ้ องคดีในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(2)
ที่อยูร่ ะหว่างพิจารณาในศาลนี้ (ดูคาํ ถามข้อ 10 และ 13)
กําหนดสิ้นสุ ด:
หากท่านต้องการถอนตัวจากความตกลงระงับข้อพิพาทหรื อหากท่านประสงค์ที่จะรวมอยูใ่ นความตกลงระงับข้อพิพาทแต่ตอ้ งการคัดค้านความตกลง
ระงับข้อพิพาทนี้ ท่านต้องกระทําการเช่นนั้นภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2019 ดูคาํ ถามข้อ 10-24
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิและทางเลือกและกําหนดสิ้ นสุ ดทั้งหมด
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ข้ อมูลพืน้ ฐาน
1. ทําไมข้ าพเจ้ าจึงได้ รับคําบอกกล่ าวนี้
คําบอกกล่าวนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ ทธิและทางเลือกของท่านในคดีพิพาทที่เป็ นการร่ วมฟ้ องในนามกลุ่มบุคคลต่อ U.S. District Court, Eastern
District of New York (ศาลแขวงแห่งเขตตะวันออกของนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐฯ) ผูพ้ ิพากษา Margo K. Brodie และผูพ้ ิพากษาศาลแขวง James
Orenstein เป็ นผูพ้ ิจารณาการฟ้ องคดีในนามกลุ่มบุคคลนี้ ในคดี In re Payment Card Interchange Fee and Merchant Discount Antitrust Litigation,
MDL No. 1720 (MKB) (JO). คําบอกกล่าวนี้ยงั มีรายละเอียดเกี่ยวกับคดีพิพาท ความตกลงระงับข้อพิพาทที่นาํ เสนอ ผลประโยชน์ที่มี
สิ ทธิตามกฎหมายในผลประโยชน์เหล่านั้น และวิธีการขอรับผลประโยชน์เหล่านั้น
บริ ษทั หรื อนิติบุคคลซึ่ งเป็ นผูร้ ิ เริ่ มคดีน้ ีเรี ยกว่า "โจทก์" บริ ษทั ที่คณะโจทก์ทาํ การฟ้ องร้องคือ "จําเลย"
คดีน้ ีได้ถูกนําขึ้นฟ้ องร้องในนามของกลุ่มผูป้ ระกอบกิจการค้า
ผูป้ ระกอบกิจการค้าเฉพาะที่เป็ นผูท้ าํ การยืน่ ฟ้ องคดีน้ ีคือโจทก์ในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3)
และศาลแห่งนี้ได้อนุญาตให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวทําหน้าที่ในนามของผูป้ ระกอบกิจการค้าทั้งหมดในคดีต่าง ๆ
ที่อธิบายไว้ดา้ นล่างนี้พร้อมด้วยความตกลงระงับข้อพิพาทที่เสนอของคดีน้ ี โจทก์ในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3) ได้แก่:
Photos Etc. Corporation DBA ScanMyPhotos.com; Traditions, Ltd.; Capital Audio Electronics, Inc.; CHS Inc.; Discount Optics, Inc.; Leon’s
Transmission Service, Inc.; Parkway Corporation; และ Payless Inc.
กลุ่มบริ ษทั ที่คณะโจทก์ทาํ การฟ้ องร้องคือ "จําเลย" กลุ่มจําเลย ได้แก่:


จําเลยเครื อข่าย:
“Visa”: Visa U.S.A. Inc., Visa International Service Association, และ Visa Inc.
“Mastercard”: Mastercard International Incorporated และ Mastercard Incorporated และ



“ธนาคารฝ่ ายจําเลย”: Bank of America, N.A.; BA Merchant Services LLC (เดิมชื่อ National Processing, Inc.); Bank of America Corporation;
Barclays Bank plc; Barclays Delaware Holdings, LLC (เดิมชื่อ Juniper Financial Corporation); Barclays Bank Delaware (เดิมชื่อ Juniper Bank);
Barclays Financial Corp.; Capital One Bank (USA), N.A.; Capital One F.S.B.; Capital One Financial Corporation; Chase Bank USA, N.A.
(และในฐานะผูส้ ื บทอดสิ ทธิ์ของ Chase Manhattan Bank USA, N.A. และ Bank One, Delaware, N.A.); Paymentech, LLC
(และในฐานะผูส้ ื บทอดสิ ทธิ์ของ Chase Paymentech Solutions, LLC); JPMorgan Chase & Co. (และในฐานะผูส้ ื บทอดสิ ทธิ์ของ Bank One
Corporation); JPMorgan Chase Bank, N.A. (และในฐานะผูส้ ื บทอดสิ ทธิ์ของ Washington Mutual Bank); Citibank, N.A.; Citigroup Inc.; Citicorp;
Fifth Third Bancorp; First National Bank of Omaha; HSBC Finance Corporation; HSBC Bank USA, N.A.; HSBC North America Holdings Inc.;
HSBC Holdings plc; HSBC Bank plc; The PNC Financial Services Group, Inc. (และในฐานะผูซ้ ้ื อ National City Corporation); National City
Corporation; National City Bank of Kentucky; SunTrust Banks, Inc.; SunTrust Bank; Texas Independent Bancshares, Inc.; และ Wells Fargo &
Company (และในฐานะผูส้ ื บทอดสิ ทธิ์ ของ Wachovia Corporation)
2. คดีพพิ าทนีเ้ กีย่ วข้ องกับอะไร

คดีพิพาทนี้ส่วนใหญ่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นกับผูป้ ระกอบกิจการค้าที่รับบัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิต Visa หรื อ Mastercard
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2004 ถึง 25 มกราคม 2019 และกฎของ Visa และ Mastercard สําหรับผูป้ ระกอบกิจการค้าที่ยอมรับบัตรเหล่านั้น
โจทก์ในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3) ได้ยนื่ คําฟ้ องว่า:


Visa และธนาคารที่เป็ นสมาชิกในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบัตรของตน ซึ่งรวมถึงธนาคารฝ่ ายจําเลย
ได้ละเมิดกฎหมายเนื่องจากจําเลยได้จดั ตั้งค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน
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Mastercard และธนาคารที่เป็ นสมาชิกในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบัตรของตน ซึ่ งรวมถึงธนาคารฝ่ ายจําเลย
ได้ละเมิดกฎหมายเนื่องจากจําเลยได้จดั ตั้งค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน



Visa และธนาคารที่เป็ นสมาชิกในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบัตรของตน ซึ่ งรวมถึงธนาคารฝ่ ายจําเลย
ได้ละเมิดกฎหมายเนื่องจากจําเลยได้กาํ หนดและบังคับใช้กฎเกณฑ์ที่เป็ นการจํากัดผูป้ ระกอบกิจการค้าจากการเสนอทางเลือกในวิธีการชําระเงิน
อื่น ๆ แก่ลูกค้าของโจทก์ กฎเหล่านั้นรวมถึงกฎที่เรี ยกกันว่ากฎที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมเพิม่ เติม กฎไม่ลดราคา กฎการยอมรับทุกบัตรในเครื อข่าย
และกฎอื่น ๆ บางกฎ การกระทําดังกล่าวเป็ นการป้ องกันโจทก์จากความกดดันในการแข่งขันเพื่อลดค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน



Mastercard และธนาคารที่เป็ นสมาชิกในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบัตรของตน ซึ่งรวมถึงธนาคารฝ่ ายจําเลย
ได้ละเมิดกฎหมายเนื่องจากจําเลยได้กาํ หนดและบังคับใช้กฎเกณฑ์ที่เป็ นการจํากัดผูป้ ระกอบกิจการค้าจากการเสนอทางเลือกในวิธีการชําระเงิน
อื่น ๆ แก่ลูกค้าของโจทก์ กฎเหล่านั้นรวมถึงกฎที่เรี ยกกันว่ากฎที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม กฎไม่ลดราคา กฎการยอมรับทุกบัตรในเครื อข่าย
และกฎอื่น ๆ บางกฎ การกระทําดังกล่าวเป็ นการป้ องกันโจทก์จากความกดดันในการแข่งขันเพื่อลดค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน



Visa และ Mastercard ได้สมรู้ร่วมคิดกันเกี่ยวกับการปฏิบตั ิทางธุรกิจบางอย่างที่มีความท้าทาย



Visa และธนาคารที่เป็ นสมาชิกในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบัตรของตนได้ดาํ เนินกิจกรรมเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องแม้วา่ Visa
จะได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กรของตนและได้กลายเป็ นบริ ษทั มหาชนหลังจากที่มีการยืน่ ฟ้ องคดีน้ ีแล้วก็ตาม



Mastercard และธนาคารที่เป็ นสมาชิกในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบัตรของตนได้ดาํ เนินกิจกรรมเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องแม้วา่ Mastercard
จะได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กรของตนและได้กลายเป็ นบริ ษทั มหาชนหลังจากที่มีการยืน่ ฟ้ องคดีน้ ีแล้วก็ตาม



การกระทําของกลุ่มจําเลยเป็ นสาเหตุทาํ ให้ผปู ้ ระกอบกิจการค้าทั้งหลายต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนจํานวนสู งเกินกว่าควรสําหรับการย
อมรับบัตร Visa และ Mastercard



แต่เนื่องจากการกระทําของจําเลย จึงไม่มีค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนหรื อค่าธรรมเนียมเหล่านั้นจึงไม่มีการลดตํ่าลง

จําเลยกล่าวว่าพวกตนไม่ได้ทาํ สิ่ งใดผิด จําเลยอ้างว่าการปฏิบตั ิธุรกิจของจําเลยถูกกฎหมาย เที่ยงธรรม
ซึ่งเป็ นผลจากการแข่งขันที่เป็ นอิสระและส่ งผลประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบกิจการค้าและผูบ้ ริ โภค
3. ค่ าธรรมเนียมการแลกเปลีย่ นคืออะไร
เมื่อผูถ้ ือบัตรทําการซื้อด้วยบัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิต ธุรกรรมเหล่านั้นมีค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น ๆ
ซึ่งโดยทัว่ ไปคือประมาณ 1% ถึง 2% ของราคาซื้อ
โดยปกติค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนถือเป็ นส่ วนสู งสุ ดของค่าธรรมเนียมที่เป็ นการชําระเงินโดยผูป้ ระกอบกิจการค้าสําหรับการรับบัตร Visa และ
Mastercard
Visa และ Mastercard กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนสําหรับประเภทของธุรกรรมที่แตกต่างกัน และทําการเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของตน
โดยปกติปีละสองครั้ง
4. ทําไมการฟ้ องร้ องนีจ้ ึงเป็ นการร่ วมฟ้ องในนามกลุ่มบุคคล
ในการร่ วมฟ้ องในนามกลุ่มบุคคล บุคคลหรื อธุรกิจจะฟ้ องร้องไม่เพียงแต่สาํ หรับตนเอง
แต่ยงั กระทําในนามของบุคคลหรื อธุรกิจอื่นที่มีการเรี ยกร้องและผลประโยชน์ทางกฎหมายแบบเดียวกัน
โดยการดําเนินการร่ วมกันของกลุ่มบุคคลหรื อธุรกิจที่มีการเรี ยกร้องและผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลแบบเดียวกัน และเป็ นสมาชิกกลุ่มบุคคล
เมื่อศาลตัดสิ นพิพากษาคดีน้ ีหรื ออนุมตั ิความตกลงระงับข้อพิพาท คําพิพากษานี้มีผลใช้กบั สมาชิกทั้งหมดของกลุ่มบุคคล
(ยกเว้นสมาชิกของกลุ่มบุคคลที่ได้ถอนตัวจากกลุ่มบุคคล) ในคดีน้ ี
ศาลได้ให้การอนุมตั ิความตกลงระงับข้อพิพาทเบื้องต้นและมีการระบุกลุ่มบุคคลที่ร่วมฟ้ องตามที่กาํ หนดไว้ดา้ นล่างในคําถามข้อ 6
และอนุมตั ิการส่ งคําบอกกล่าวนี้ทางไปรษณี ย ์
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5. ทําไมจึงมีความตกลงระงับข้ อพิพาท
ศาลยังไม่ได้ตดั สิ นความว่าฝ่ ายใดถูกหรื อผิดหรื อมีการละเมิดกฎหมายใด ๆ เนื่องจากทั้งสองฝ่ ายได้ร่วมตกลงเพื่อประนีประนอมยอมความคดีน้ ี
และหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายและความเสี่ ยงของการพิจารณาคดีในศาลและการอุทธรณ์ที่จะตามมาหลังจากการพิจารณาคดีในศาล
ในคดีน้ ี ความตกลงระงับข้อพิพาทมีผลมาจากการเจรจาต่อรองที่ยาวนาน
ซึ่ งรวมถึงการไกล่เกลี่ยกับผูไ้ กล่เกลี่ยที่มีประสบการณ์สองรายที่ท้ งั สองฝ่ ายได้เลือก
ความตกลงระงับข้อพิพาทคดีน้ ีทาํ ให้สมาชิกของกลุ่มบุคคลได้รับการจ่ายเงิน โจทก์ในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3)
และทนายความของโจทก์เชื่อว่าความตกลงระงับข้อพิพาทดังกล่าวดีที่สุดสําหรับสมาชิกทุกคนของกลุ่มบุคคล
ทั้งฝ่ ายโจทก์และฝ่ ายจําเลยได้ตกลงระงับคดีน้ ีเฉพาะหลังจากการฟ้ องร้องที่ยาวนานเป็ นเวลาสิ บสามปี
ในระหว่างการแสดงเอกสารแก่คู่ความอีกฝ่ ายหนึ่ง โจทก์ในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3) ได้ทบทวนและวิเคราะห์เอกสารมากกว่า 60
ล้านหน้าและมีส่วนร่ วมในการให้การมากกว่า 550 ครั้ง ซึ่งรวมถึงการให้การในข้อเท็จจริ งและโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ นอกจากนี้
การดําเนินคดีก่อนหน้านี้ได้มีการสรุ ปและถกเถียงเกี่ยวกับคําร้องต่อศาลเพื่อยกฟ้ อง คําร้องต่อศาลเพื่อสรุ ปการตัดสิ นคดี
คําร้องต่อศาลเพื่อถอดถอนพยานที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ และคําร้องต่อศาลเพื่อการรับรองกลุ่มบุคคลอย่างครบถ้วน แต่ศาลไม่ได้ทาํ การตัดสิ น
6. ข้ าพเจ้ าเป็ นส่ วนหนึ่งของความตกลงระงับข้ อพิพาทนีห้ รือไม่
หากท่ านได้ รับคําบอกกล่ าวนีท้ างไปรษณีย์ บันทึกข้ อมูลของฝ่ ายจําเลยแสดงว่ าท่ านอาจอยู่ในกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้ อพิพาทตามกฎข้ อ
23(b)(3) ซึ่งประกอบด้ วย:
บุคคล ธุรกิจ และนิติบุคคลอื่น ๆ ทั้งหมดที่ยอมรับบัตรที่ประทับตราเครื่ องหมาย Visa และ/หรื อบัตรที่ประทับตราเครื่ องหมาย Mastercard
ในสหรัฐอเมริ กาเมื่อใดก็ตามตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2004 ถึง 25 มกราคม 2019 ยกเว้นกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3)
จะไม่รวมถึง (ก) โจทก์ที่ถูกยกฟ้ อง (ข) รัฐบาลสหรัฐอเมริ กา (ค) จําเลยที่มีชื่อในการดําเนินคดีน้ ีหรื อกรรมการ เจ้าหน้าที่
หรื อสมาชิกในครอบครัวของตน หรื อ (ง) สถาบันการเงินที่ได้ออกบัตรที่ประทับตราเครื่ องหมาย Visa หรื อบัตรที่ประทับตราเครื่ องหมาย Mastercard
หรื อได้รับธุรกรรมของบัตรที่ประทับตราเครื่ องหมาย Visa หรื อธุรกรรมของบัตรที่ประทับตราเครื่ องหมาย Mastercard เมื่อใดก็ตามตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม 2004 ถึง 25 มกราคม 2019
โจทก์ที่ถูกยกฟ้ องคือโจทก์ที่เคยได้รับความตกลงระงับข้อพิพาทมาก่อนแล้วและยกฟ้ องคดีของตนเองต่อจําเลย โจทก์เหล่ามีรายชื่ออยูใ่ นภาคผนวก ข
ของข้อตกลงการระงับคดีในนามกลุ่มบุคคล ซึ่ งมีอยูบ่ นเว็บไซต์ของคดี
โจทก์ที่ถูกยกฟ้ องยังรวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโจทก์ที่มีรายชื่ออยูใ่ นภาคผนวก ข หากท่านไม่แน่ใจว่าท่านอาจเป็ นโจทก์ที่ถูกยกฟ้ องหรื อไม่
ท่านควรโทรไปที่ 1-800-625-6440 หรื อไปที่ www.PaymentCardSettlement.com สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม
วันที่ของการอนุมตั ิความตกลงระงับข้อพิพาทเบื้องต้นนี้ที่เป็ นการอ้างอิงตามคําจํากัดความของกลุ่มบุคคลเหล่านี้คือ 25 มกราคม 2019
หากท่านไม่แน่ใจว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อตกลงนี้หรื อไม่ โปรดติดต่อผูด้ ูแลการเรี ยกร้องในนามกลุ่มบุคคลที่:
โทรติดต่อหมายเลขโทรฟรี : 1-800-625-6440
ไปที่ www.PaymentCardSettlement.com
ส่ งจดหมายไปที่: Payment Card Interchange Fee Settlement, P.O. Box 2530, Portland, OR 97208-2530
อีเมล: info@PaymentCardSettlement.com

หากมีขอ้ สงสัย โปรดโทรหมายเลข 1-800-625-6440 หรื อไปที่ www.PaymentCardSettlement.com
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ผลประโยชน์ ของความตกลงระงับข้ อพิพาท
7. ความตกลงระงับข้ อพิพาทนีป้ ระกอบด้ วยเงินจํานวนเท่ าใด
ภายใต้ความตกลงระงับข้อพิพาท Visa, Mastercard และธนาคารฝ่ ายจําเลยได้ตกลงที่จะชําระเงินสู งสุ ดประมาณ 6.24
พันล้านดอลลาร์และอย่างตํ่าไม่นอ้ ยกว่า 5.54
พันล้านดอลลาร์ข้ ึนอยูก่ บั สมาชิกของการเรี ยกร้องในนามกลุ่มบุคคลที่ถอนตัวออกจากกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3)
ผูป้ ระกอบกิจการค้าทั้งหมดในกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3)
ที่ไม่ได้ถอนตัวจากกลุ่มบุคคลภายในกําหนดสิ้ นสุ ดที่ระบุไว้ดา้ นล่างและการยืน่ ฟ้ องเพือ่ เรี ยกร้องยังคงมีผลตามกฎหมาย
(“ผูเ้ รี ยกร้องที่ได้รับอนุญาต”) จะได้รับเงินจากกองทุนความตกลงระงับข้อพิพาท กองทุนความตกลงระงับข้อพิพาทนี้จะหักลงเป็ นจํานวนไม่เกิน 700
ล้านดอลลาร์ไปยังบัญชีสาํ หรับผูป้ ระกอบกิจการค้าที่ถอนตัวออกจากกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3)
(“ผูท้ ี่เลือกไม่ดาํ เนินการต่อ”)
เงินในกองทุนความตกลงระงับข้อพิพาทนี้หลังจากที่มีการหักออกเพื่อชดใช้ให้กบั ผูป้ ระกอบกิจการค้าที่ได้เพิกถอนการฟ้ องร้องของตนจะถูกใช้เพื่อ
ชําระ:


ค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการความตกลงระงับข้อพิพาทและการบอกกล่าว
และภาษีที่เกี่ยวข้องกับกองทุนความตกลงระงับข้อพิพาทและค่าใช้จ่ายด้านภาษีที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ศาลได้อนุมตั ิ



เงินที่มอบให้โจทก์ในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3) สําหรับการให้บริ การในนามของการเรี ยกร้องในนามกลุ่มบุคคลที่ศาลได้อนุมตั ิ และ



ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทนายความ ตามที่ศาลแห่งนี้ได้อนุมตั ิ

เงินในกองทุนความตกลงระงับข้อพิพาทนี้จะถูกแจกจ่ายก็ต่อเมื่อท้ายที่สุดศาลได้อนุมตั ิความตกลงระงับข้อพิพาทนี้
8. ข้ าพเจ้ าจะร้ องขอการจ่ ายเงินจากความตกลงระงับข้อพิพาทนีไ้ ด้ โดยวิธีใด
ท่านต้องยืน่ การเรี ยกร้องที่มีผลตามกฎหมายเพื่อการได้รับการจ่ายเงินจากความตกลงระงับข้อพิพาทนี้
หากท้ายที่สุดศาลได้อนุมตั ิความตกลงระงับข้อพิพาทนี้
และท่านไม่ได้เพิกถอนการฟ้ องของตนจากกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3)
ท่านจะได้รับแบบฟอร์มการเรี ยกร้องทางไปรษณี ยห์ รื ออีเมล
หากท่านไม่ได้รับแบบฟอร์มการเรี ยกร้องนี้และหรื อไม่แน่ใจว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของความตกลงระงับข้อพิพาทนี้หรื อไม่
โปรดติดต่อผูด้ ูแลการเรี ยกร้องในนามกลุ่มบุคคลที่:
โทรติดต่อหมายเลขโทรฟรี : 1-800-625-6440
ไปที่ www.PaymentCardSettlement.com
ส่ งจดหมายไปที่: Payment Card Interchange Fee Settlement, P.O. Box 2530, Portland, OR 97208-2530
อีเมล: info@PaymentCardSettlement.com
ข้ าพเจ้ าจะได้ รับเงินจํานวนเท่ าใด
จํานวนเงินที่จะถูกจ่ายจากกองทุนความตกลงระงับข้อพิพาทจะขึ้นอยูก่ บั ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริ งหรื อโดยประมาณของท่านที่มีหลัก
ฐานอ้างอิงของการทําธุรกรรมกับ Visa และ Mastercard (ระหว่างท่านกับลูกค้าของท่าน) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2004 ถึง 25 มกราคม 2019
จํานวนเงินที่ผเู ้ รี ยกร้องที่ได้รับอนุญาตแต่ละรายจะได้รับจากกองทุนความตกลงระงับข้อพิพาทจะขึ้นอยูก่ บั เงินที่มีเพื่อชําระการเรี ยกร้องทั้งหมด
มูลค่าดอลลาร์ รวมของการเรี ยกร้องที่ถูกต้องทั้งหมดที่ยนื่ การหักสําหรับผูท้ ี่เลือกไม่ดาํ เนินการต่อดังที่อธิ บายข้างต้นที่ไม่เกิน 700 ล้านดอลลาร์
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการความตกลงระงับข้อพิพาทและการบอกกล่าว
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับกองทุนความตกลงระงับข้อพิพาทและค่าใช้จ่ายด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง
หากมีขอ้ สงสัย โปรดโทรหมายเลข 1-800-625-6440 หรื อไปที่ www.PaymentCardSettlement.com
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อื่น ๆ ค่าธรรมเนียมของทนายความ ค่าใช้จ่าย และค่าตอบแทนสําหรับโจทก์ในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3)
สําหรับการเป็ นตัวแทนของผูป้ ระกอบกิจการค้าในคดี MDL 1720 ซึ่งถึงที่สุดในข้อตกลงการระงับคดีในนามกลุ่มบุคคล โดยทั้งหมดนี้ ตามที่ศาลได้อนุมตั ิ

วิธีการยืน่ ส่ งแบบฟอร์ มการเรียกร้ อง
9. การยืน่ ส่ งการเรียกร้ องทําได้ โดยวิธีใด
หากศาลได้อนุมตั ิความตกลงระงับข้อพิพาท (ดู “การพิจารณาคดีดว้ ยความเป็ นธรรมของศาล” ด้านล่าง)
ศาลก็จะอนุมตั ิแบบฟอร์มการเรี ยกร้องและกําหนดวันสิ้ นสุ ดสําหรับการยืน่ ส่ งการเรี ยกร้องของสมาชิกในกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตา
มกฎข้อ 23(b)(3) เพื่อการได้รับการชําระเงิน ท่านต้องยืน่ ส่ งแบบฟอร์มการเรี ยกร้อง
หากท่านได้รับคําบอกกล่าวฉบับนี้ทางไปรษณี ย ์ แบบฟอร์มการเรี ยกร้องจะถูกส่ งทางไปรษณี ยห์ รื อส่ งอีเมลให้แก่ท่านโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้แบบฟอร์มการเรี ยกร้องนี้จะถูกประกาศไว้ในเว็บไซต์น้ ีและมีให้โดยการโทรติดต่อหมายเลขโทรฟรี ที่แสดงไว้ดา้ นล่าง
สมาชิกของกลุ่มบุคคลจะสามารถยืน่ ส่ งการเรี ยกร้องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เว็บไซต์น้ ี หรื อโดยอีเมล หรี อโดยส่ งเอกสารแบบฟอร์มการเรี ยกร้อง
ใครเป็ นผู้ตัดสิ นใจมูลค่ าการเรียกร้ องของข้ าพเจ้ า
ผูด้ ูแลการเรี ยกร้องในนามกลุ่มบุคคลจะมีขอ้ มูลจากจําเลยและบุคคลอื่น ๆ
ซึ่ งคาดว่าจะอนุญาตให้ประเมินมูลค่ารวมของค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนที่เป็ นของผูเ้ รี ยกร้องที่ได้รับอนุญาตแต่ละรายในการทําธุรกรรมบัตร Visa
และ Mastercard ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2004 ถึง 25 มกราคม 2019 (“ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนที่ได้ชาํ ระ”) ความตั้งใจของ ณ เวลานี้
คือเผยแพร่ ขอ้ มูลนี้ออกไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้
เพื่อประมาณค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนที่มีหลักฐานอ้างอิงของสมาชิกในกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3)
ในกรณี ที่ขอ้ มูลที่จาํ เป็ นไม่สามารถนํามาใช้ได้ดว้ ยเหตุผลใดก็ตามเพื่อประเมินค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนของสมาชิกของกลุ่มบุคคล
หรื อหากมูลค่าการเรี ยกร้องสําหรับค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนที่ได้ชาํ ระซึ่งกําหนดโดยผูด้ ูแลการเรี ยกร้องในนามกลุ่มบุคคลถูกคัดค้านจากสมาชิกข
องกลุ่มบุคคล สมาชิกของกลุ่มบุคคลก็จะต้องยืน่ ส่ งข้อมูลที่จาํ เป็ นเพื่อสนับสนุนการเรี ยกร้องของตน
ข้อมูลนี้จะรวมถึงค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนที่ได้ชาํ ระที่มีหลักฐานอ้างอิงของสมาชิกของกลุ่มบุคคล
ค่าธรรมเนียมส่ วนลดของผูป้ ระกอบกิจการค้าที่ได้ชาํ ระ รหัสหมวดหมู่ของผูป้ ระกอบกิจการค้าที่เป็ นสมาชิกของกลุ่มบุคคล และ/หรื อ
รายละเอียดของธุรกิจของสมาชิกของกลุ่มบุคคล และปริ มาณรวมของธุรกรรม Visa และ Mastercard และ/หรื อ ยอดขายรวม
ตามขอบเขตข้อมูลที่ทราบ ตามพื้นฐานข้อมูลเหล่านี้
ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนที่ได้ชาํ ระที่มีหลักฐานอ้างอิงของสมาชิกของกลุ่มบุคคลจะถูกประมาณการสําหรับสมาชิกแต่ละรายของกลุ่มบุคคลในคว
ามตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3)
นอกจากนี้ยงั ได้คาดหมายว่าผูด้ ูแลการเรี ยกร้องในนามกลุ่มบุคคลต้องจัดให้มีรหัสที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้สมาชิกกลุ่มบุคคลสามารถเข้าถึงเว็บไซต์การ
เรี ยกร้องนี้ได้ เพื่อดูรูปแบบการคํานวณมูลค่าการเรี ยกร้องของตน และยังอาจให้ขอ้ มูลนี้ในการคํานวณล่วงหน้าของแบบฟอร์มการเรี ยกร้อง
สมาชิกของกลุ่มบุคคลอาจยอมรับหรื อแสดงความไม่เห็นด้วยกับข้อมูลในแบบฟอร์มการเรี ยกร้องหรื อเว็บไซต์
แบบฟอร์มการเรี ยกร้องและเว็บไซต์จะอธิบายวิธีการโต้แย้งข้อมูลนี้
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีคาํ นวณการเรี ยกร้องทั้งหมดจะมีอยูท่ ี่ www.PaymentCardSettlement.com ในภาคผนวก 1
ของข้อตกลงการระงับคดีในนามกลุ่มบุคคล และในการประกาศที่ตามมาซึ่ งอาจกระทําไม่เกินวันที่ 7 มิถุนายน 2019
แบบฟอร์ มการลงทะเบียนการเรียกร้ องล่ วงหน้ า
สมาชิกของกลุ่มบุคคลอาจกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่นี่ ท่านไม่จาํ เป็ นต้องทําการลงทะเบียนล่วงหน้า
แต่การกระทําดังกล่าวจะมีประโยชน์ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ ทธิ์ในคดีน้ ีของท่าน หากก่อนหน้านี้ท่านได้ลงทะเบียนล่วงหน้าบนเว็บไซต์น้ ี
ท่านควรตรวจสอบสถานะของตนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลใด ๆ
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จะเกิดอะไรหากผู้ดูแลการเรียกร้ องในนามกลุ่มบุคคลไม่มขี ้ อมูลของข้ าพเจ้ า
แบบฟอร์มการเรี ยกร้องนี้ทาํ ให้สมาชิกของกลุ่มบุคคลซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ไม่มีขอ้ มูลทางการเงินหรื อที่ไม่ได้มีการระบุวา่ เป็ นสมาชิกของกลุ่มบุคคลสามารถยืน่
ส่ งการเรี ยกร้องได้ ผูป้ ระกอบกิจการค้าเหล่านั้นจะต้องกรอกข้อมูลและลงชื่อในแบบฟอร์มการเรี ยกร้องและส่ งกลับมาก่อนวันกําหนดสิ้ นสุ ด
บุคคลอืน่ สามารถยืน่ ส่ งแบบฟอร์ มการเรียกร้ องแทนข้ าพเจ้ าได้ หรือไม่
บริ ษทั บางแห่งอาจเสนอที่จะช่วยท่านยืน่ แบบฟอร์มการเรี ยกร้องของท่านเพือ่ แลกกับเงินส่ วนหนึ่งของการชดเชยของท่านจากความตกลงระงับข้อพิพ
าท ในขณะที่ท่านอาจเลือกที่จะใช้บริ ษทั ดังกล่าว ท่านควรทราบว่าท่านสามารถยืน่ ต่อผูด้ ูแลการเรี ยกร้องได้ดว้ ยตนเองโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย นอกจากนี้
ท่านมีสิทธิ์ติดต่อผูด้ ูแลการเรี ยกร้องหรื อที่ปรึ กษาคดีของกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3)
สําหรับความช่วยเหลือในการทําความเข้าใจและยืน่ แบบฟอร์มการเรี ยกร้องของท่าน—โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายเช่นกัน
คําสัง่ ก่อนหน้าของศาลเกี่ยวกับบริ ษทั ที่ยนื่ ข้อเรี ยกร้องของบุคคลที่สามมีให้ตรวจสอบในเว็บไซต์คดีน้ ี
10. ข้ าพเจ้ าจะสู ญเสี ยสิ ทธิ์ใด ๆ หรือไม่ จากการยืน่ ส่ งหรือไม่ ยนื่ ส่ งการเรียกร้ องนี้
สมาชิกในกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3) ที่ไม่ได้เพิกถอนการเรี ยกร้องของตนภายในกําหนดสิ้ นสุ ด
จะมีภาระผูกพันตามเงื่อนไขของข้อตกลงการระงับคดีในนามกลุ่มบุคคลดังกล่าว ซึ่ งรวมถึงการปลดเปลื้องการเรี ยกร้องใด ๆ
ต่อจําเลยและฝ่ ายที่ได้รับการปลดเปลื้องอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในวรรค 30 ของข้อตกลงการระงับคดีในนามกลุ่มบุคคล ไม่วา่ สมาชิกนั้น ๆ
จะได้ยนื่ ส่ งการเรี ยกร้องเพื่อรับชําระเงินนี้หรื อไม่กต็ าม
ความตกลงระงับข้อพิพาทนี้จะเป็ นวิธีการที่น่าพอใจในการจัดการกับความขัดแย้งและปลดเปลื้องการเรี ยกร้องโดยสมาชิกของกลุ่มเพื่อรับค่าตอบแทนเ
ป็ นเงินหรื อคําสัง่ ศาลให้จาํ เลยหยุดการกระทําการต่อ Visa, Mastercard, หรื อจําเลยอื่น ๆ
การปลดเปลื้องจะป้ องกันตามกฎหมายไม่ให้ดาํ เนินการเรี ยกร้องดังต่อไปนี้:


การเรี ยกร้องที่มีพ้นื ฐานตามการดําเนินการและกฎที่ถูกกล่าวหาหรื อยกขึ้นในการดําเนินคดีหรื อที่อาจถูกกล่าวหาหรื อยกขึ้นในการดําเนินคดีที่เ
กี่ยวข้องกับประเด็นนี้ ซึ่ งรวมถึงการเรี ยกร้องใด ๆ ที่มีพ้นื ฐานตามค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน ค่าธรรมเนียมเครื อข่าย
ค่าธรรมเนียมส่ วนลดของผูป้ ระกอบกิจการค้า กฎไม่ลดราคา กฎการยอมรับทุกบัตรในเครื อข่าย และการดําเนินการและกฎอื่น ๆ บางประการ
การเรี ยกร้องเหล่านี้จะได้รับการปลดเปลื้องหากมีอยูแ่ ล้วหรื อจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่เกินห้าปี นับจากที่ศาลอนุมตั ิความตกลงระงับข้อพิพาทและ
การระงับการอุทธรณ์ท้ งั หมด



การเรี ยกร้องที่มีพ้นื ฐานตามกฎในอนาคตที่มีความคล้ายคลึงอย่างมีนยั สําคัญกับ – กล่าวคือ
ไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะสําคัญของกฎที่กล่าวถึงข้างต้น – เนื่องจากมีอยูเ่ มื่อได้รับการอนุมตั ิความตกลงระงับข้อพิพาทเบื้องต้น
การเรี ยกร้องที่มีพ้นื ฐานตามกฎที่คล้ายกันอย่างมีนยั สําคัญในอนาคตเหล่านี้จะได้รับการปลดเปลื้องหากได้รับไม่เกินห้าปี นับจากที่ศาลอนุมตั ิคว
ามตกลงระงับข้อพิพาทและการระงับการอุทธรณ์ท้งั หมด

การแก้ไขและปลดเปลื้องของความตกลงระงับข้อพิพาทในข้อเรี ยกร้องเหล่านี้มีเจตนาเพื่อให้สอดคล้องกับและไม่มีขอบเขตที่กว้างกว่ากฎหมายของรั
ฐบาลกลางเกี่ยวกับหลักการแสดงข้อเท็จจริ งที่ตอ้ งตรงกัน
การปลดเปลื้องจะไม่ ยกเลิกการเรี ยกร้องดังต่อไปนี้:


การเรี ยกร้องที่มีพ้นื ฐานตามการดําเนินการหรื อกฎระเบียบซึ่ งไม่สามารถถูกกล่าวหาหรื อยกขึ้นในการดําเนินคดี



การเรี ยกร้องที่มีพ้นื ฐานตามกฎในอนาคตที่ไม่มีความคล้ายคลึงกันอย่างมีนยั สําคัญกับกฎที่เคยมีหรื อได้รับการกล่าวหาหรื อยกขึ้นในการดําเนิน
คดี



การเรี ยกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกินกว่าห้าปี นับจากที่ศาลอนุมตั ิความตกลงระงับข้อพิพาทและการระงับการอุทธรณ์ใด ๆ

นอกจากนี้การปลดเปลื้องยังจะมีผลในการยกเลิกการเรี ยกร้องที่คล้ายกันหรื อทับซ้อนกันทั้งหมดในการดําเนินคดีอื่นใด
ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงการเรี ยกร้องที่อา้ งถึงในการดําเนินคดีในนามกลุ่มบุคคลในชั้นศาลของรัฐแคลิฟอร์เนียที่กระทําขึ้นในนามของผูป้ ระกอบกิ
จการค้าชาวแคลิฟอร์เนียและบรรยายลักษณะตามคดี Nuts for Candy v. Visa, Inc., et al., No. 17-01482 (ศาลสู งแห่งเทศมณฑลซานมาเทโอ)
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ตามข้อตกลงระหว่างคู่กรณี ในคดี Nuts for Candy ภายใต้และเมื่อได้รับอนุมตั ิข้ นั สุ ดท้ายของกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ
23(b)(3) โจทก์ในคดี Nuts for Candy จะขอให้ศาลของรัฐแคลิฟอร์เนียยกฟ้ องการดําเนินคดีใน Nuts for Candy ทนายความของโจทก์ในคดี Nuts for
Candy อาจรับเงินที่ตดั สิ นในคดี Nuts for Candy เป็ นค่าธรรมเนียมทนายความที่ไม่เกิน 6,226,640.00 ดอลลาร์และค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิน 493,697.56
ดอลลาร์ ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่สงั่ ในคดี Nuts for Candy
จะได้รับเป็ นกองทุนโดยแยกต่างหากและจะไม่ลดเงินกองทุนความตกลงระงับข้อพิพาทให้แก่สมาชิกในกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตาม
กฎข้อ 23(b)(3)
การปลดเปลื้องจะไม่ป้องกันตามกฎหมายไม่ให้ดาํ เนินการเรี ยกร้องที่เป็ นคําสัง่ ศาลให้จาํ เลยหยุดการกระทําการ
หรื อการเรี ยกร้องที่เป็ นคําสัง่ แสดงสิ ทธิของโจทก์
ซึ่งเป็ นการยืนยันสําหรับการเรี ยกร้องที่เป็ นคําสัง่ ศาลให้จาํ เลยหยุดการกระทําการที่ถูกอ้างในความตกลงระงับข้อพิพาทในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ
23(b)(2) ซึ่ งอยูใ่ นระหว่างพิจารณาในคดี Barry’s Cut Rate Stores, Inc., et. al. v. Visa, Inc., et al., MDL No. 1720, Docket No. 05-md-01720-MKBJO (“Barry’s”) การเรี ยกร้องคําสัง่ ศาลให้จาํ เลยหยุดการกระทําการคือการเรี ยกร้องเพื่อห้ามหรื อให้ดาํ เนินการบางอย่าง
ซึ่ งไม่รวมถึงการเรี ยกร้องให้ชาํ ระเงิน เช่น ค่าเสี ยหาย การชดใช้ความเสี ยหาย หรื อการคืนผลประโยชน์ที่ได้จากการกระทําผิด
สําหรับการเรี ยกร้องดังกล่าวทั้งหมดที่เป็ นคําสัง่ ชัว่ คราวแสดงสิ ทธิของโจทก์หรื อคําสัง่ ศาลให้จาํ เลยหยุดการกระทําการในคดี Barry’s
ผูป้ ระกอบกิจการค้าจะรักษาสิ ทธิ์ท้ งั หมดตามกฎข้อ 23
ของกฎแห่งกระบวนการทางแพ่งของรัฐบาลกลางซึ่ งตนมีตวั แทนโจทก์ที่มีชื่อหรื อสมาชิกของกลุ่มบุคคลโดยไม่ปรากฎตัวในคดี Barry’s
ยกเว้นผูป้ ระกอบกิจการค้าที่เหลืออยูใ่ นกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3)
จะปลดเปลื้องสิ ทธิของตนในการเริ่ มต้นการดําเนินคดีใหม่และแยกต่างหากสําหรับระยะเวลานานถึงห้า (5)
ปี นับจากที่ศาลอนุมตั ิความตกลงระงับข้อพิพาทและหมดซึ่งการอุทธรณ์ท้งั ปวง
การปลดเปลื้องยังจะไม่ป้องกันตามกฎหมายไม่ให้ดาํ เนินการเรี ยกร้องบางอย่างที่อา้ งถึงในการบรรยายในการดําเนินคดีในนามกลุ่มบุคคลในคดี B&R
Supermarket, Inc., et al. v. Visa, Inc., et al., No. 17-CV-02738 (E.D.N.Y.)
หรื อการเรี ยกร้องตามข้อพิพาททางการค้ามาตรฐานบางอย่างที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจตามปกติ
ข้ อความฉบับสมบูรณ์ ของการปลดเปลือ้ งสํ าหรับกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้ อพิพาทตามกฎข้ อ 23(b)(3) จะกําหนดไว้ ในหน้ าที่ 18 ถึง 24
ของคําบอกกล่ าวนี้ การปลดเปลือ้ งนีไ้ ด้ อธิบายการเรียกร้ องทีไ่ ด้ รับการปลดเปลือ้ งในภาษากฎหมาย
ท่ านควรอ่ านการปลดเปลือ้ งให้ ละเอียดถี่ถ้วนและหากท่ านมีคาํ ถามเกีย่ วกับการปลดเปลือ้ งนีโ้ ดยท่ านอาจ:


โทรติดต่อที่ปรึ กษาคดีของกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคําถามข้อ 16 โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย



ปรึ กษาทนายความ ด้วยค่าใช้จ่ายของท่านเอง เกี่ยวกับการปลดเปลื้องนี้และสิ่ งนี้มีความหมายอย่างไรต่อท่าน



อ่านข้อตกลงการระงับคดีฉบับสมบูรณ์และข้อร้องเรี ยนในคดี Barry’s, Nuts for Candy และ B&R Supermarket ซึ่ งอาจจะดูได้ที่เว็บไซต์
www.PaymentCardSettlement.com

ข้ อความสํ าคัญ! หากท่านต้องการรักษาสิ ทธิของท่านในการมีส่วนร่ วมในคดีพิพาทอื่น ๆ ซึ่ งมีพ้นื ฐานการเรี ยกร้องที่คล้ายกัน ท่านต้องเลือกออก
(ถอนตัวเอง) จากกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3)
11. ข้ าพเจ้ าจะเพิกถอนจากกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้ อพิพาทตามกฎข้ อ 23(b)(3) ได้ อย่ างไร
ในการเลือกออก (ถอนตัวเอง) จากกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3) โดยต้องส่ งหนังสื อไปที่:
Class Administrator
Payment Card Interchange Fee Settlement
P.O. Box 2530
Portland, OR 97208-2530
หนังสื อของท่านจะต้องประทับตราไปรษณี ยภ์ ายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2019 ท่านไม่สามารถถอนตัวทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมลหรื อออนไลน์
หากมีขอ้ สงสัย โปรดโทรหมายเลข 1-800-625-6440 หรื อไปที่ www.PaymentCardSettlement.com
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ข้ าพเจ้ าจะส่ งหนังสื อของตนเองได้ อย่ างไร
ท่านสามารถส่ งหนังสื อของท่านทางไปรษณี ยแ์ บบชั้นหนึ่งและชําระค่าจัดส่ งทางไปรษณี ย ์
นอกจากนี้ท่านยังสามารถส่ งหนังสื อของตัวท่านเองโดยการจัดส่ งแบบข้ามคืน เก็บสําเนาไว้เพือ่ เป็ นหลักฐานของท่าน
จดหมายของข้ าพเจ้ าควรกล่าวถึงสิ่ งใด
จดหมายของท่านต้องมีการลงชื่อโดยบุคคลที่มีอาํ นาจในดําเนินการดังกล่าวและระบุขอ้ มูลดังต่อไปนี้:


ข้าพเจ้าต้องการเพิกถอน [ชื่อผูป้ ระกอบกิจการค้า] จากกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3) นี้ในคดี In re Payment Card
Interchange Fee and Merchant Discount Antitrust Litigation



ข้อมูลส่ วนตัวของข้าพเจ้าคือ:
o
o
o
o
o
o

ชื่อ (ชื่อแรก, ชื่อกลาง, นามสกุล):
ตําแหน่ง:
ชื่อผูป้ ระกอบกิจการค้า:
ที่อยู:่
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีของผูป้ ระกอบกิจการค้า:



ร้านค้าหรื อสถานที่จาํ หน่ายที่ขา้ พเจ้าประสงค์จะถอนตัวจากกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3) ได้แก่:



สําหรับร้านค้าหรื อสถานที่จาํ หน่ายแต่ละแห่ง ให้ระบุ:
o
o
o
o



ชื่อธุรกิจ:
ชื่อยีห่ อ้ และชื่อ “ธุรกิจที่กระทํา”:
ที่อยู:่
หมายเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี:

สําหรับธุรกิจหรื อชื่อยีห่ อ้ แต่ละรายดังกล่าว ให้ระบุ (หากมีเหตุผล):
o ชื่อทางกฎหมายของบริ ษทั แม่ หากเกี่ยวข้อง:
o วันที่เริ่ มรับบัตร
Visa
หรื อ
Mastercard
(หากหลังจากวันที่
(หากก่อนวันที่อนุมตั ิเบื้องต้นของความตกลงระงับข้อพิพาท):
o ชื่อของธนาคารทั้งหมดที่รับธุรกรรมบัตร Visa หรื อ Mastercard:
o หมายเลขประจําตัวผูป้ ระกอบกิจการค้าที่รับ:



1

มกราคม

2004)

และสิ้ นสุ ดลง

ตําแหน่งของข้าพเจ้าในธุรกิจดังกล่าวนั้นซึ่ งข้าพเจ้ามีอาํ นาจในการเพิกถอนธุรกิจนั้นจากกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ
23(b)(3) ดังต่อไปนี้:

คําเตือน! หากจดหมายของท่านถูกส่ งหลังจากวันกําหนดสิ้ นสุ ดจดหมายฉบับนั้นจะได้รับการพิจารณาว่าไม่มีผลตามกฎหมาย หากเกิดเหตุการณ์น้ ี
ท่านจะไม่ได้รับการเพิกถอนจากกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3)
และท่านจะยังคงเป็ นส่ วนหนึ่งของความตกลงระงับข้อพิพาทนี้และจะมีภาระผูกพันตามเงื่อนไขของความตกลงระงับข้อพิพาทนี้ท้ งั หมด
12. หากข้ าพเจ้ าถอนตัวจากกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้ อพิพาทตามกฎข้ อ 23(b)(3)
ข้ าพเจ้ าจะยังคงได้ รับเงินจากความตกลงระงับข้ อพิพาทนีห้ รือไม่
ไม่ได้ หากท่านถอนตัวจากกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3):


ท่านจะไม่ได้รับเงินจากความตกลงระงับข้อพิพาทนี้, และ
หากมีขอ้ สงสัย โปรดโทรหมายเลข 1-800-625-6440 หรื อไปที่ www.PaymentCardSettlement.com
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ท่านจะไม่สามารถคัดค้านความตกลงระงับข้อพิพาทในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3) ได้

กําหนดสิ้ นสุ ดของการเพิกถอนตนเองคือ 23 กรกฎาคม 2019 สําหรับวิธีดาํ เนินการ โปรดดูที่: www.PaymentCardSettlement.com
ข้ อความสําคัญ! หากท่านถอนตัว ไม่ยนื่ ส่ งแบบฟอร์มการเรี ยกร้องสําหรับการขอรับการชําระเงิน
13. หากข้ าพเจ้ าไม่ ถอนตัวจากกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้ อพิพาทตามกฎข้ อ 23(b)(3)
ข้ าพเจ้ าจะสามารถฟ้ องจําเลยด้ วยตนเองสํ าหรับค่ าเสี ยหายหรือคําสั่ งศาลให้ จําเลยหยุดการกระทําการได้ หรือไม่
ไม่ได้ หากท่านไม่ถอนตัว
ท่านได้สละสิ ทธิ์ในการฟ้ องร้องฝ่ ายที่ได้รับการปลดเปลื้องดังที่ได้อธิบายไว้ในข้อตกลงการระงับข้อพิพาทในนามกลุ่มบุคคลเพื่อดําเนินการปลดเปลื้
องจนถึงห้าปี นับจากที่ศาลอนุมตั ิความตกลงระงับข้อพิพาทและหมดซึ่ งการอุทธรณ์ท้ งั ปวง
ท่านยังสละสิ ทธิ์ของตนในการดําเนินคําสัง่ ชัว่ คราวแสดงสิ ทธิของโจทก์หรื อคําสัง่ ศาลให้จาํ เลยหยุดการกระทําการด้วยตนเองในช่วงเวลาเดียวกันยกเ
ว้นในฐานะสมาชิกของความตกลงระงับข้อพิพาทในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(2) ซึ่ งรอการพิจารณา (Barry’s Cut Rate Stores, Inc., et. al. v.
Visa, Inc., et al., MDL No. 1720, Docket No. 05-md-01720-MKB-JO)

วิธีการไม่ เห็นด้ วยต่ อความตกลงระงับข้ อพิพาท
14. หากข้ าพเจ้ าไม่ เห็นด้ วยกับความตกลงระงับข้ อพิพาทนี้ ข้ าพเจ้ าควรทําอย่ างไร
นอกจากนี้ท่านก็ยงั สามารถคัดค้านกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3) ได้หากท่านไม่ได้ถอนตัว
ศาลแห่งนี้จะพิจารณาคําคัดค้านของท่าน เมื่อศาลได้ตดั สิ นใจว่าท้ายที่สุดจะอนุมตั ิความตกลงระงับข้อพิพาทนี้หรื อไม่
หากข้ าพเจ้ าไม่ เห็นด้ วยกับความตกลงระงับข้ อพิพาทนี้ ข้ าพเจ้ าบอกกล่ าวต่ อศาลด้ วยวิธีใด
ท่านต้องยืน่ ส่ งคําชี้แจงของการคัดค้านต่อศาลแห่งนี้ตามที่อยูน่ ้ ี:
United States District Court for the Eastern District of New York
Clerk of Court
225 Cadman Plaza
Brooklyn, New York 11201
นอกจากนี้ท่านยังต้องยืน่ ส่ งสําเนาของคําชี้แจงการคัดค้านของท่านต่อที่ปรึ กษาคดีของกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3) และที่ปรึ กษาคดีของฝ่ ายจําเลย
ตามที่อยูด่ งั นี้:
ที่ปรึ กษาคดีของกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3) ที่ได้รับการแต่งตั้ง:
Alexandra S. Bernay
Robbins Geller Rudman & Dowd LLP
655 West Broadway, Suite 1900
San Diego, CA 92101
ที่ปรึ กษาคดีฝ่ายจําเลยที่ได้รับการแต่งตั้ง:
Matthew A. Eisenstein
Arnold & Porter Kaye Scholer LLP
601 Massachusetts Ave., NW
Washington, DC 20001-3743
ท่านจะต้องส่ งคําชี้แจงคําคัดค้านของท่านที่ประทับตราไปรษณี ยไ์ ม่เกินวันที่ 23 กรกฎาคม 2019
หากมีขอ้ สงสัย โปรดโทรหมายเลข 1-800-625-6440 หรื อไปที่ www.PaymentCardSettlement.com
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คําชี้แจงคําคัดค้านของข้ าพเจ้ าควรกล่าวถึงสิ่ งใด
คําชี้แจงคําคัดค้านของท่านต้องมีขอ้ มูลต่อไปนี้:
UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE EASTERN DISTRICT OF NEW YORK
_________________________________________
In re Payment Card Interchange Fee and

: No. 05-MD-01720 (MKB) (JO)

Merchant Discount Antitrust Litigation

:

_________________________________________:
คําชี้แจงคําคัดค้าน
(ชื่อผูป้ ระกอบกิจการค้า) เป็ นสมาชิกของกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3) ในคดี In re Payment Card Interchange Fee
and Merchant Discount Antitrust Litigation
(ชื่อผูป้ ระกอบกิจการค้า) เป็ นสมาชิกของกลุ่มบุคคลเนื่องจาก [ใส่ รายการข้ อมูลที่ พิสูจน์ ว่าท่ านเป็ นสมาชิ กของกลุ่มบุคคล เช่ น
ชื่ อธุรกิจและที่ อยู่ของท่ าน และระยะเวลาที่ ท่านได้ รับบัตร Visa หรื อ Mastercard]
(ชื่อผูป้ ระกอบกิจการค้า) ขอคัดค้านความตกลงระงับข้อพิพาทในคดีพิพาทนี้ ข้าพเจ้าขอคัดค้าน
(ระบุว่าส่ วนใดของความตกลงระงับข้ อพิพาทนีท้ ี่ ท่านไม่ เห็นด้ วย เช่ น ความตกลงระงับข้ อพิพาทเป็ นเงินสด แผนการจัดสรรปั นส่ วน
ขัน้ ตอนของคําบอกกล่ าว หรื อรู ปแบบอื่ น ๆ) [โปรดทราบว่าท่านยังสามารถคัดค้านการร้องขอสําหรับค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของทนายความ
หรื อค่าตอบแทนการบริ การสําหรับโจทก์ในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3) ได้ในการคัดค้านเดียวกันนี้]
เหตุผลของข้าพเจ้าสําหรับการคัดค้านคือ:
กฎหมายและหลักฐานที่สนับสนุนการคัดค้านแต่ละข้อของข้าพเจ้าคือ:
ข้อมูลส่ วนตัวของข้าพเจ้าคือ:
o ชื่อ (ชื่อแรก, ชื่อกลาง, นามสกุล):
o ที่อยู:่
o หมายเลขโทรศัพท์:
ข้อมูลสําหรับติดต่อทนายของข้าพเจ้า (หากมี) คือ:
ข้ าพเจ้ าสามารถโทรติดต่ อศาลหรือสํ านักงานผู้พพิ ากษาเกีย่ วกับการคัดค้ านของข้ าพเจ้ าได้ หรือไม่
ไม่ได้ หากท่านมีขอ้ สงสัย
ท่านสามารถไปที่เว็บไซต์น้ ีสาํ หรับข้อมูลของความตกลงระงับข้อพิพาทหรื อโทรติดต่อผูด้ ูแลการเรี ยกร้องในนามกลุ่มบุคคล
15. การคัดค้ านเหมือนกับการเพิกถอนหรือไม่
ไม่เหมือน การคัดค้ านหมายความว่าท่านบอกกล่าวต่อศาลว่าส่ วนหนึ่งส่ วนใดของความตกลงระงับข้อพิพาทนี้ที่ท่านไม่เห็นด้วย
(ซึ่ งรวมถึงแผนสําหรับการจัดสรรปันส่ วนเงินกองทุนความตกลงระงับข้อพิพาท คําขอค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทนายความ
หรื อค่าตอบแทนการบริ การสําหรับโจทก์ในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3))
การเพิกถอน (หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่าการถอนตัว)
หมายถึงท่านบอกกล่าวต่อศาลว่าท่านไม่ตอ้ งการเป็ นส่ วนหนึ่งของกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3)

หากมีขอ้ สงสัย โปรดโทรหมายเลข 1-800-625-6440 หรื อไปที่ www.PaymentCardSettlement.com
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ทนายความทีเ่ ป็ นตัวแทนของท่ าน
16. ใครคือทนายความทีเ่ ป็ นตัวแทนของกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้ อพิพาทตามกฎข้ อ 23(b)(3)
ศาลแห่งนี้ได้แต่งตั้งทนายความตามรายชื่อที่ระบุไว้ดา้ นล่างเพื่อเป็ นตัวแทนของท่าน ทนายความเหล่านี้เรี ยกว่าที่ปรึ กษาคดีของกลุ่มบุคคลตามกฎ
23(b)(3) นอกจากนี้ยงั มีทนายความอื่น ๆ อีกจํานวนมากที่ได้ทาํ งานร่ วมกับที่ปรึ กษาคดีของกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3)
เพื่อเป็ นตัวแทนของท่านในคดีน้ ี เพราะท่านเป็ นสมาชิกรายหนึ่งของกลุ่มบุคคล ท่านจึงไม่ตอ้ งจ่ายค่าธรรมเนียมใด ๆ ให้กบั ทนายความเหล่านี้
ทนายความเหล่านี้จะได้รับเงินจากกองทุนความตกลงระงับข้อพิพาทนี้
K. Craig Wildfang
Robins Kaplan LLP
2800 LaSalle Plaza
800 LaSalle Avenue
Minneapolis, MN 55402
H. Laddie Montague, Jr.
Berger Montague PC
1818 Market Street
Suite 3600
Philadelphia, PA 19103
Patrick J. Coughlin
Robbins Geller Rudman & Dowd LLP
655 West Broadway, Suite 1900
San Diego, CA 92101
ข้ าพเจ้ าควรจ้ างทนายความของตนเองหรือไม่
ท่านไม่จาํ เป็ นต้องจ้างทนายความของตัวเอง แต่ท่านสามารถทําได้หากต้องการด้วยค่าใช้จ่ายของตัวท่านเอง
หากท่านจ้างทนายความของตนเองเพือ่ แสดงตนในคดีน้ ี
ท่านต้องบอกกล่าวต่อศาลและส่ งสําเนาของหนังสื อบอกกล่าวนั้นต่อที่ปรึ กษาคดีของกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3) ตามที่อยูต่ ามข้างต้น
17. ทนายความและโจทก์ ในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3) จะได้ รับชําระเงินเท่ าใด
สําหรับการทํางานที่ได้ดาํ เนินการจนกระทัง่ การอนุมตั ิข้ นั สุ ดท้ายของความตกลงระงับข้อพิพาทนี้โดยศาลแขวง ที่ปรึ กษาคดีของกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ
23(b)(3) จะร้องขอต่อศาลนั้นเป็ นจํานวนเงินตามสัดส่ วนที่สมควรตามเหตุผลจากกองทุนความตกลงระงับข้อพิพาท โดยสู งสุ ดไม่เกิน 10%
ของกองทุนความตกลงระงับข้อพิพาทนั้น
เพื่อตอบแทนทนายทั้งหมดและสํานักงานกฎหมายของตนที่ได้ร่วมการทํางานในคดีที่เป็ นการร่ วมฟ้ องในนามกลุ่มบุคคลนี้
สําหรับงานเพิ่มเติมเพื่อบริ หารจัดความตกลงระงับข้อพิพาท แจกจ่ายกองทุนความตกลงระงับข้อพิพาท และในการอุทธรณ์ใด ๆ
ที่ปรึ กษาคดีของกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3) อาจร้องขอเงินชดเชยตามอัตรารายชัว่ โมงปกติ
ที่ปรึ กษาคดีของกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3) จะยังขอรับเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของตน
(ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดความตกลงระงับข้อพิพาทหรื อการบอกกล่าว) ไม่เกิน 40
ล้านดอลลาร์และการชําระเงินคืนแก่หนึ่งในแปดของโจทก์ในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3)
หากมีขอ้ สงสัย โปรดโทรหมายเลข 1-800-625-6440 หรื อไปที่ www.PaymentCardSettlement.com
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จากค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนการบริ การสําหรับแต่ละรายไม่เกิน 250,000 ดอลลาร์สาํ หรับการเป็ นตัวแทนของผูป้ ระกอบกิจการค้าในคดี MDL 1720
ซึ่ งถึงที่สุดในข้อตกลงการระงับคดีในนามกลุ่มบุคคล
จํานวนเงินที่จะได้รับในฐานะค่าธรรมเนียม เงินชําระคืนสําหรับค่าใช้จ่ายของทนายความ
และค่าตอบแทนการบริ การสําหรับโจทก์ในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3) จะต้ องได้รับการอนุมตั ิจากศาลแห่ งนี้
ที่ปรึ กษาคดีของกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3) จะต้องยืน่ คําร้องขอค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าตอบแทนการบริ การต่อศาลภายในวันที่ 7 มิถุนายน
2019 ท่านสามารถคัดค้านคําร้องขอสําหรับค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่าย และค่าตอบแทนการบริ การโดยเป็ นไปตามคําแนะนําในคําถามข้อ 18
ด้านล่าง
สําเนาของคําร้องขอค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่าย
และค่าตอบแทนการบริ การจะประกาศบนเว็บไซต์ความตกลงระงับข้อพิพาทนี้ในวันเดียวกันกับที่ได้ยนื่
18. ข้ าพเจ้ าจะแสดงความไม่ เห็นด้ วยกับค่ าธรรมเนียมของทนายความ
ค่ าใช้ จ่ายหรือค่ าตอบแทนการบริการสํ าหรับโจทก์ ในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้ อ 23(b)(3) ได้ ด้วยวิธีใด
ท่านบอกกล่าวต่อศาลแห่งนี้ได้วา่ ท่านคัดค้าน (ไม่เห็นด้วยกับ) คําขอสําหรับค่าธรรมเนียมของทนายความ
ค่าใช้จ่ายหรื อค่าตอบแทนการบริ การของโจทก์ในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3)
ท่านกระทําเช่นนั้นได้หากท่านไม่ถอนตัวจากกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3) ศาลจะพิจารณาคําคัดค้านของท่าน
เมื่อศาลทําการประเมินผลการร้องขอสําหรับค่าธรรมเนี ยมทนายความและค่าใช้จ่าย
และ/หรื อค่าตอบแทนการบริ การของโจทก์ในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3)
ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิข้ นั สุ ดท้ายของความตกลงระงับข้อพิพาทนี้
สําหรับการยืน่ ส่ งการคัดค้าน ท่านต้องยืน่ ส่ งคําชี้แจงของการคัดค้านต่อศาลแห่งนี้ตามที่อยูน่ ้ ี:
United States District Court for the Eastern District of New York
Clerk of Court
225 Cadman Plaza
Brooklyn, New York 11201
นอกจากนี้ท่านยังต้องยืน่ ส่ งสําเนาของคําชี้แจงการคัดค้านของท่านต่อที่ปรึ กษาคดีของกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3) และที่ปรึ กษาคดีของฝ่ ายจําเลย
ตามที่อยูด่ งั นี้:
ที่ปรึ กษาคดีของกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3) ที่ได้รับการแต่งตั้ง:
Alexandra S. Bernay
Robbins Geller Rudman & Dowd LLP
655 West Broadway, Suite 1900
San Diego, CA 92101
ที่ปรึ กษาคดีฝ่ายจําเลยที่ได้รับการแต่งตั้ง:
Matthew A. Eisenstein
Arnold & Porter Kaye Scholer LLP
601 Massachusetts Ave., NW
Washington, DC 20001-3743
เสมียนประจําศาล ทนายความของกลุ่มบุคคลและของจําเลยต้องได้รับจดหมายของท่านภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2019
คําชี้แจงคําคัดค้านของข้ าพเจ้ าควรกล่าวถึงสิ่ งใด
คําชี้แจงคําคัดค้านของท่านต้องมีขอ้ มูลต่อไปนี้:
หากมีขอ้ สงสัย โปรดโทรหมายเลข 1-800-625-6440 หรื อไปที่ www.PaymentCardSettlement.com
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UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE EASTERN DISTRICT OF NEW YORK
_________________________________________
In re Payment Card Interchange Fee and

: No. 05-MD-01720 (MKB) (JO)

Merchant Discount Antitrust Litigation

:

_________________________________________:
คําชี้แจงคําคัดค้าน
ข้าพเจ้าเป็ นสมาชิกของกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3) ในคดี In re Payment Card Interchange Fee and Merchant
Discount Antitrust Litigation
ข้าพเจ้าเป็ นสมาชิกของกลุ่มบุคคลเนื่องจาก [ใส่ รายการข้ อมูลที่พิสูจน์ ว่าท่ านเป็ นสมาชิ กของกลุ่มบุคคล เช่ น ชื่ อธุรกิจและที่ อยู่ของท่ าน
และระยะเวลาที่ ท่านได้ รับบัตร Visa หรื อ Mastercard]
ข้าพเจ้าขอคัดค้านคําขอของที่ปรึ กษาของกลุ่มบุคคลสําหรับค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
และ/หรื อคําร้องขอสําหรับค่าตอบแทนการบริ การของโจทก์ในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3)
เหตุผลของข้าพเจ้าสําหรับการคัดค้านคือ:
กฎหมายและหลักฐานที่สนับสนุนการคัดค้านแต่ละข้อของข้าพเจ้าคือ:
ข้อมูลส่ วนตัวของข้าพเจ้าคือ:
o ชื่อ (ชื่อแรก, ชื่อกลาง, นามสกุล):
o ที่อยู:่
o หมายเลขโทรศัพท์:
ข้อมูลสําหรับติดต่อทนายของข้าพเจ้า (หากมี) คือ:
ข้ าพเจ้ าสามารถโทรติดต่ อศาลหรือสํ านักงานผู้พพิ ากษาเกีย่ วกับการคัดค้ านของข้ าพเจ้ าได้ หรือไม่
ไม่ได้
หากท่านมีขอ้ สงสัย
ท่านสามารถเข้าดูเว็บไซต์
www.PaymentCardSettlement.com
หรื อโทรติดต่อผูด้ ูแลการเรี ยกร้องในนามกลุ่มบุคคลที่หมายเลข 1-800-625-6440

สําหรับความตกลงระงับข้อพิพาท

การพิจารณาคดีด้วยความเป็ นธรรมของศาล
19. เมือ่ ใดและสถานทีใ่ ดทีศ่ าลแห่ งนีจ้ ะพิจารณาตัดสินอนุมตั ิความตกลงระงับข้ อพิพาทนี้
การพิจารณาคดีดว้ ยความเป็ นธรรมของศาลจะมีข้ ึนเวลา 10:00 น. ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2019 การพิจารณาคดีจะดําเนินการที่:
United States District Court for the Eastern District of New York
225 Cadman Plaza
Brooklyn, NY 11201
เราไม่ทราบว่าการพิจารณาตัดสิ นคดีของศาลจะใช้เวลานานเท่าใด
ข้ อความสําคัญ!
เวลาและวันที่ของการพิจารณาคดีอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีการส่ งไปรษณี ยห์ รื อพิมพ์เผยแพร่ คาํ บอกกล่าวเพิ่มเติม
สําหรับข้อมูลล่าสุ ดเกี่ยวกับการพิจารณาของศาล กรุ ณาไปที่: www.PaymentCardSettlement.com

หากมีขอ้ สงสัย โปรดโทรหมายเลข 1-800-625-6440 หรื อไปที่ www.PaymentCardSettlement.com
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ทําไมจึงมีการพิจารณาคดี
การพิจารณาคดีน้ นั เป็ นการพิจารณาเกี่ยวกับว่าความตกลงระงับข้อพิพาทนี้ยตุ ิธรรม เพียงพอ และมีเหตุผลหรื อไม่
ศาลแห่งนี้จะพิจารณาคําคัดค้านและรับฟังสมาชิกของกลุ่มบุคคลที่ขอเบิกความต่อศาลในการพิจารณาคดีน้ ี
ศาลยังจะตัดสิ นใจว่าควรให้การอนุมตั ิข้ นั สุ ดท้ายสําหรับการร้องขอของโจทก์ สําหรับค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนการบริ การ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หรื อไม่
20. ข้ าพเจ้ าต้ องมาร่ วมฟังการพิจารณาคดีนีห้ รือไม่ เพือ่ การได้ รับเงินของข้ าพเจ้ า
ไม่ ท่านไม่จาํ เป็ นต้องไปเข้าร่ วมการพิจารณาคดี แม้วา่ ท่านจะได้ทาํ การยืน่ ส่ งคําคัดค้านต่อศาลก็ตาม
แต่ท่านสามารถไปเข้าร่ วมในการพิจารณาคดีหรื อจ้างทนายความเพื่อไปเข้าร่ วมในการพิจารณาคดีได้หากท่านต้องการ ด้วยค่าใช้จ่ายของท่านเอง
21. หากข้ าพเจ้ าต้ องการให้ การต่ อศาลทีก่ ารพิจารณาคดีนี้ ควรต้ องทําอย่ างไร
ท่านต้องยืน่ ส่ งคําบอกกล่าวของความตั้งใจในการแสดงตนในศาลต่อศาลแห่ งนี้ตามที่อยูน่ ้ ี:
United States District Court for the Eastern District of New York
Clerk of Court
225 Cadman Plaza
Brooklyn, New York 11201
คําบอกกล่าวความตั้งใจในการแสดงตนในศาลของท่านจะต้องยืน่ ส่ งภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2019
นอกจากนี้ท่านยังต้องส่ งสําเนาของจดหมายของท่านให้กบั ที่ปรึ กษาคดีของกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3)
และที่ปรึ กษาคดีของฝ่ ายจําเลยตามที่อยูร่ ะบุไว้ในคําถามข้อ 18
คําบอกกล่ าวความตั้งใจในการแสดงตนในศาลของข้ าพเจ้ าควรกล่าวถึงสิ่ งใด
คําบอกกล่าวความตั้งใจในการแสดงตนในศาลของท่านต้องมีการลงชื่อและประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:
UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE EASTERN DISTRICT OF NEW YORK
_________________________________________
In re Payment Card Interchange Fee and

: No. 05-MD-01720 (MKB) (JO)

Merchant Discount Antitrust Litigation

:

_________________________________________:


คําบอกกล่าวความตั้งใจในการแสดงตนในศาล



ข้าพเจ้าต้องการเบิกความในนามของ (ชื่อผูป้ ระกอบกิจการค้า) ในการพิจารณาคดีดว้ ยความเป็ นธรรมของศาลสําหรับคดี In re Payment Card
Interchange Fee and Merchant Discount Antitrust Litigation

ข้อมูลส่ วนตัวของข้าพเจ้าคือ:
o ชื่อ (ชื่อแรก, ชื่อกลาง, นามสกุล):
o ที่อยู:่
o หมายเลขโทรศัพท์:
ข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลอื่น (รวมทั้งทนายความ) ที่ตอ้ งการเบิกความในการพิจารณาคดี:
หากมีขอ้ สงสัย โปรดโทรหมายเลข 1-800-625-6440 หรื อไปที่ www.PaymentCardSettlement.com
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หากท่ านไม่ ทาํ อะไร
22. จะเกิดอะไรขึน้ หากข้ าพเจ้ าไม่ ได้ ทาํ สิ่ งใดทั้งสิ้น
หากท่านไม่ได้ยนื่ ส่ งการเรี ยกร้อง ท่านจะไม่ได้รับเงินจากความตกลงระงับข้อพิพาทนี้
หากท่านไม่ได้เพิกถอนตนจากกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3)
ท่านก็จะไม่สามารถเป็ นส่ วนหนึ่งของคดีพิพาทอื่นในการฟ้ องร้องต่อจําเลยทั้งหลายและฝ่ ายที่ได้รับการปลดเปลื้องตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงความตก
ลงระงับข้อพิพาทในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3) นี้สาํ หรับการกระทําการที่ได้รับการปลดเปลื้อง
ท่านจะผูกพันตามการปลดเปลื้องกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3)
ยกเว้ นว่ าในส่ วนของการเรี ยกร้องที่เป็ นคําสัง่ แสดงสิ ทธิของโจทก์หรื อคําสัง่ ศาลให้จาํ เลยหยุดการกระทําการที่ถูกอ้างในความตกลงระงับข้อพิพาทใ
นนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(2) ที่เสนอไว้ซ่ ึงอยูใ่ นระหว่างพิจารณาในคดี Barry’s Cut Rate Stores, Inc., et. al. v. Visa, Inc., et al., MDL No.
1720, Docket No. 05-md-01720-MKB-JO ท่านจะยังคงมีสิทธิ์ท้ งั หมดตามกฎข้อ 23
ของกฎแห่งกระบวนการทางแพ่งของรัฐบาลกลางซึ่งท่านมีในฐานะตัวแทนโจทก์หรื อสมาชิกของกลุ่มบุคคลโดยไม่ปรากฎตัวในการดําเนินคดีน้ นั
ยกเว้นสิ ทธิในการเริ่ มต้นการดําเนินคดีใหม่และแยกต่างหากสําหรับระยะเวลานานถึงห้า (5)
ปี นับจากที่ศาลอนุมตั ิความตกลงระงับข้อพิพาทและหมดซึ่งการอุทธรณ์ท้ งั ปวง

การขอข้ อมูลเพิม่ เติม
23. ข้ าพเจ้ าจะขอข้ อมูลเพิม่ เติมได้ อย่ างไร
การขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความตกลงระงับข้อพิพาทนี้มีหลายวิธี
ท่านจะพบข้อมูลต่อไปนี้ที่: www.PaymentCardSettlement.com:
 ข้อตกลงระงับคดีในนามกลุ่มบุคคลที่มีผลบังคับใช้และแก้ไขเพิ่มเติมแล้วฉบับสมบูรณ์ ซึ่ งรวมทั้งเอกสารแนบทั้งหมด และ
 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีพิพาทนี้
เพื่อขอรับสําเนาของข้อตกลงระงับคดีในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3) หรื อเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดีพพิ าทนี้ ท่านสามารถ:
ไปที่:
ส่ งจดหมายไปที่:
อีเมล:
โทร :

www.PaymentCardSettlement.com
Payment Card Interchange Fee Settlement, P.O. Box 2530, Portland, OR 97208-2530,
info@PaymentCardSettlement.com หรื อ
1-800-625-6440 – หมายเลขโทรฟรี

หากท่านไม่ได้รับแบบฟอร์มการเรี ยกร้องทางไปรษณี ยห์ รื อทางอีเมล ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: www.PaymentCardSettlement.com
หรื อโทร: 1-800-625-6440
กรุณาอย่ าพยายามติดต่ อผู้พพิ ากษา Brodie หรือเสมียนประจําศาลเพือ่ สอบถามข้ อสงสั ยใด ๆ

ข้ อความการปลดเปลือ้ งทีส่ มบูรณ์
24. ข้ อความการปลดเปลือ้ งทีส่ มบูรณ์ สําหรับกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้ อพิพาทตามกฎข้ อ 23(b)(3) คืออะไร
“ฝ่ ายกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทที่ตกลงยอมให้มีการปลดเปลื้องตามกฎข้อ 23(b)(3)”
เป็ นบุคคลแต่ละรายและโดยรวมในโจทก์ในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3)
และสมาชิกแต่ละรายของความตกลงระงับข้อพิพาทในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3) ในนามของตนเองและบุคคลใด ๆ ที่เป็ นเจ้าหน้าที่
29.
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กรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้ ตัวแทน พนักงาน ผูแ้ ทนทางกฎหมาย หุน้ ส่ วน ผูร้ ่ วมงาน บริ ษทั แม่ บริ ษทั ย่อย หน่วยงาน บริ ษทั ในเครื อ ผูส้ ื บต่อสิ ทธิ์
ผูจ้ ดั การมรดก ผูบ้ ริ หารจัดการ ทรัพย์มรดก ผูซ้ ้ื อ ผูด้ าํ รงตําแหน่งก่อน ผูส้ ื บทอด และผูไ้ ด้รับมอบสิ ทธิ์ ทั้งในอดีต ปั จจุบนั และอนาคตของตน
ไม่วา่ จะคัดค้านต่อความตกลงระงับข้อพิพาทที่กาํ หนดไว้ในข้อตกลงระงับคดีในนามกลุ่มบุคคลที่มีผลบังคับใช้และแก้ไขเพิม่ เติมแล้วและไม่วา่ จะมีก
ารเรี ยกร้องการชําระเงินจากกองทุนความตกลงระงับข้อพิพาทสุ ทธิหรื อไม่กต็ าม
30.

“ฝ่ ายกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทที่ได้รับการปลดเปลื้องตามกฎข้อ 23(b)(3)” ได้แก่บุคคลทั้งหมดต่อไปนี้:

Visa U.S.A. Inc., Visa International Service Association, Visa International, Visa Inc., Visa Asia Pacific Region,
Visa Canada Association, Visa Central & Eastern Europe, Middle East & Africa Region, Visa Latin America & Caribbean Region, Visa Europe,
Visa Europe Limited, Visa Europe Services, Inc. และนิติบุคคลอื่นใดที่ได้รับอนุมตั ิหรื อได้รับใบอนุญาต
หรื อเคยได้รับอนุมตั ิหรื อได้รับใบอนุญาตในอดีต สถาบันการเงินที่ออกบัตรเครดิตที่ประทับตราเครื่ องหมาย Visa
หรื อการได้มาซึ่งธุรกรรมจากบัตรเครดิตที่ประทับตราเครื่ องหมาย Visa
(a)

Mastercard International Incorporated, Mastercard Incorporated และนิติบุคคลอื่น ๆ
ที่ได้รับอนุมตั ิหรื อได้รับใบอนุญาต หรื อเคยได้รับอนุมตั ิหรื อได้รับใบอนุญาตในอดีต สถาบันการเงินที่ออกบัตรเครดิตที่ประทับตราเครื่ องหมาย
Mastercard หรื อการได้มาซึ่ งธุรกรรมจากบัตรเครดิตที่ประทับตราเครื่ องหมาย Mastercard
(b)

Bank of America, N.A.; BA Merchant Services LLC (เดิมชื่อ National Processing, Inc.); Bank of America
Corporation; NB Holdings; MBNA America Bank, N.A. และ FIA Card Services, N.A.
(c)

Barclays Bank plc; Barclays Delaware Holdings, LLC (เดิมชื่อ Juniper Financial Corporation); Barclays Bank
Delaware (เดิมชื่อ Juniper Bank) และ Barclays Financial Corp.
(d)
(e)

Capital One Bank (USA), N.A.; Capital One F.S.B.; และ Capital One Financial Corporation

Chase Bank USA, N.A. (และในฐานะผูส้ ื บทอดสิ ทธิ์ของ Chase Manhattan Bank USA, N.A. และ Bank One,
Delaware, N.A.); Paymentech, LLC (และในฐานะผูส้ ื บทอดสิ ทธิ์ของ Chase Paymentech Solutions, LLC); JPMorgan Chase & Co.
(และในฐานะผูส้ ื บทอดสิ ทธิ์ของ Bank One Corporation) และ JPMorgan Chase Bank, N.A. (และในฐานะผูส้ ื บทอดสิ ทธิ์ของ Washington Mutual
Bank)
(f)

(g)

Citibank (South Dakota), N.A.; Citibank, N.A.; Citigroup Inc. และ Citicorp

(h)

Fifth Third Bancorp.

(i)

First National Bank of Omaha.

HSBC Finance Corporation; HSBC Bank USA, N.A.; HSBC North America Holdings Inc.; HSBC Holdings plc;
HSBC Bank plc และ HSBC U.S.A. Inc.
(j)

(k)

National City Corporation และ National City Bank of Kentucky

(l)

PNC Financial Services Group, Inc. และ PNC Bank, National Association

(m)

SunTrust Banks, Inc. และ SunTrust Bank

(n)

Texas Independent Bancshares, Inc.

(o)

Wachovia Bank, N.A. และ Wachovia Corporation

Washington Mutual, Inc.; Washington Mutual Bank; Providian National Bank (หรื อในนาม Washington Mutual
Card Services, Inc.) และ Providian Financial Corporation
(p)

Wells Fargo & Company (และในฐานะผูส้ ื บทอดสิ ทธิ์ของ Wachovia Corporation) and Wells Fargo Bank, N.A.
(และในฐานะผูส้ ื บทอดสิ ทธิ์ของ Wachovia Bank, N.A.)
(q)
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นิติบุคคลหรื อบุคคลแต่ละรายและทั้งหมดที่ได้ถูกกล่าวหาว่าร่ วมในการสมรู ้ร่วมคิดของจําเลยรายใดในข้อร้องเรี ย
นการฟ้ องคดีในนามกลุ่มบุคคลแบบรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วครั้งที่สาม หรื อของการฟ้ องคดีใด ๆ ในนามกลุ่มบุคคล
(r)

สมาชิกแต่ละรายหรื อลูกค้าสถาบันการเงินของ Visa U.S.A. Inc., Visa International Service Association, Visa
Inc., Visa Europe, Visa Europe Limited, Mastercard International Incorporated, หรื อ Mastercard Incorporated ทั้งในอดีต ปั จจุบนั หรื ออนาคต
(s)

สําหรับนิติบุคคลหรื อบุคคลแต่ละรายในวรรคที่ 30(a)-(s) ข้างต้น โดยเฉพาะบริ ษทั แม่
(ซึ่งรวมทั้งบริ ษทั ที่มีการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ บริ ษทั อื่น) บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม (ทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในกฎ 12b-2
ของ SEC ที่ได้ประกาศใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ ปี 1934) ของบริ ษทั เหล่านั้นทั้งในอดีต ปั จจุบนั
และอนาคตและทั้งโดยตรงและโดยอ้อม หรื อนิติบุคคลอื่นใดซึ่ งถือกรรมสิ ทธิหุน้ ส่ วนในผลประโยชน์มากกว่า 50%
(t)

สําหรับนิติบุคคลหรื อบุคคลแต่ละรายในวรรคที่ 30(a)-(t) ข้างต้น โดยเฉพาะผูด้ าํ รงตําแหน่งก่อนหน้า ผูส้ ื บทอด
ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย ผูซ้ ้ือ และผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย (รวมทั้งผูม้ ีสิทธิครอบครองทรัพย์สิน หลักทรัพย์
หรื อผูถ้ ือผลประโยชน์ของจําเลยทั้งหลายตามขอบเขตความรับผิดของผูส้ ื บทอด ผูซ้ ้ือ หรื อผูม้ ีสิทธิครอบครองทรัพย์สิน
ตามฝ่ ายกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทที่ได้รับการปลดเปลื้องตามกฎข้อ 23(b)(3) ตามที่ได้ระบุไว้ในวรรคที่ 30(a)-(t) ข้างต้น)
ของตนทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต และทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
(u)

สําหรับนิติบุคคลหรื อบุคคลแต่ละรายในย่อหน้า 30(a)-(u) ข้างต้น โดยเฉพาะผูร้ ับมอบฉันทะ
ผูจ้ ดั การดูแลทรัพย์สิน หุน้ ส่ วน เจ้าหน้าที่ ผูอ้ าํ นวยการ พนักงาน ตัวแทน ทนายความ ตัวแทนทางกฎหมายหรื อตัวแทนอื่น ๆ ผูจ้ ดั การดูแลทรัพย์สิน
ทายาท ผูด้ าํ เนินการ ผูด้ ูแลจัดการ ผูถ้ ือหุน้ ที่ปรึ กษา ผูด้ าํ รงตําแหน่งก่อนหน้า ผูส้ ื บทอด ผูซ้ ้ื อ และผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
(รวมทั้งผูม้ ีสิทธิครอบครองทรัพย์สิน หลักทรัพย์
หรื อผูถ้ ือผลประโยชน์ของนิติบุคคลแต่ละรายที่ได้กล่าวมาก่อนแล้วทั้งหมดตามขอบเขตความรับผิดของผูส้ ื บทอด ผูซ้ ้ื อ
หรื อผูม้ ีสิทธิครอบครองทรัพย์สิน ตามฝ่ ายกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทที่ได้รับการปลดเปลื้องตามกฎข้อ 23(b)(3)
ตามที่ได้ระบุไว้ในวรรคที่ 30(a)-(u) ข้างต้น) ของตนทั้งในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต และทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
(v)

นอกเหนือจากผลกระทบของคําสัง่ การตกลงระงับในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3)
และคําพิพากษาสุ ดท้ายที่ระบุไว้ตามข้อตกลงระงับคดีในนามกลุ่มบุคคลที่มีผลบังคับใช้และแก้ไขเพิ่มเติมแล้วนี้
ซี่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงคําพิพากษาถึงที่ สุดใด ๆ ที่มีผล และยกเว้นตามที่ให้ไว้ต่อไปนี้ในวรรคที่ 34 และ 37 ด้านล่าง:
31.

ฝ่ ายกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทที่ตกลงยอมให้มีการปลดเปลื้องตามกฎข้อ 23(b)(3)
ขอสละสิ ทธิ์โดยชัดแจ้งและเพิกถอนไม่ได้ และโดยสมบูรณ์ เป็ นที่สุด และตลอดกาลในความตกลงระงับข้อพิพาท
ปลดและเปลื้องฝ่ ายกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทที่ได้รับการปลดเปลื้องตามกฎข้อ 23(b)(3) จากการเรี ยกร้อง ความประสงค์ การดําเนินคดี
การฟ้ องร้อง และเหตุแห่งการดําเนินคดีใด ๆ และทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นรายบุคคล ในนามกลุ่มบุคคล โดยมีตวั แทน การดําเนินการประดุจบิดามารดา
หรื อในลักษณะอื่นใดสําหรับค่าเสี ยหาย การชดใช้ความเสี ยหาย การคืนผลประโยชน์ที่ได้จากการกระทําผิด การเสี ยดอกเบี้ย ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าปรับ ค่าปรับทางแพ่งหรื อการลงโทษอื่น ๆ หรื อการชําระเงินอื่น ๆ หรื อคําสัง่ ชัว่ คราวห้ามจําเลยกระทํา
แสดงสิ ทธิของโจทก์ หรื อเพื่อความเป็ นธรรมอื่น ๆ ไม่วา่ โดยตรง โดยอ้อม ได้รับต่อมา หรื ออื่น ๆ ไม่วา่ จะเป็ นที่ทราบหรื อไม่ทราบ
ต้องสงสัยหรื อไม่ตอ้ งสงสัยในทางกฎหมายหรื อในความยุติธรรมว่าฝ่ ายที่ปลดเปลื้องความตกลงระงับข้อพิพาทในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3)
เคย มีอยูใ่ นปั จจุบนั หรื ออาจมีและจะมี ณ
วันที่อนุมตั ิเบื้องต้นของความตกลงระงับข้อพิพาทหรื อเกิดขึ้นไม่เกินห้าปี นับจากวันสุ ดท้ายของความตกลงระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรื อเกี่ยวข้อง
กับการดําเนินการ การกระทํา ธุรกรรม กิจกรรม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แถลงการณ์ การละเว้น หรื อการไม่กระทําการใด ๆ
ของฝ่ ายที่ได้รับการปลดเปลื้องความตกลงระงับข้อพิพาทในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3)
หรื อถูกกล่าวหาหรื อยกขึ้นเป็ นอย่างอื่นในการดําเนินคดี หรื อที่อาจถูกกล่าวหาหรื อยกขึ้นในการดําเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าว
หรื อเกิดขึ้นจากหรื อเกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องหรื อผลกระทบต่อเนื่องของการดําเนินการ การกระทํา ธุรกรรม กิจกรรม เหตุการณ์การที่เกิดขึ้น
แถลงการณ์ การละเว้น หรื อการไม่กระทําการใด ๆ ดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย
การปลดเปลื้องนี้จะขยายไปถึงเพียงเท่าที่ขอบเขตสูงสุ ดที่กฎหมายของรัฐบาลกลางอนุญาต
(a)
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มีการตกลงกันโดยชัดแจ้งเพื่อความชัดเจนว่าการเรี ยกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรื อเกี่ยวข้องกับการดําเนินการ
การกระทําการ ธุรกรรม กิจกรรม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แถลงการณ์ การละเว้น หรื อการไม่กระทําการใด ๆ
ต่อไปนี้จะเป็ นการเรี ยกร้องที่ถูกหรื ออาจถูกกล่าวหาในการดําเนินคดีน้ ีและเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคดีน้ ี:
(b)

ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน อัตราการแลกเปลี่ยน หรื อกฎใด ๆ ของจําเลยฝ่ าย Visa หรื อจําเลยฝ่ าย
Mastercard ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน อัตราการแลกเปลี่ยน
หรื อการตั้งค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนหรื ออัตราการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมของบัตรที่ประทับตราเครื่ องหมาย Visa
ในสหรัฐอเมริ กาหรื อการทําธุรกรรมของบัตรที่ประทับตราเครื่ องหมาย Mastercard ในสหรัฐอเมริ กา
(i)

ค่าธรรมเนียมผูป้ ระกอบกิจการค้าใด ๆ
ของฝ่ ายกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทที่ได้รับการปลดเปลื้องตามกฎข้อ 23(b)(3) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมบัตรที่ประทับตราเครื่ องหมาย Visa
ในสหรัฐอเมริ กาหรื อธุรกรรมบัตรที่ประทับตราเครื่ องหมาย Mastercard ในสหรัฐอเมริ กา
(ii)

กฎ “ที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม” กฎ “การเลือกรับบัตรได้ท้ งั หมด” กฎ
“การเลือกผูอ้ อกบัตรได้ทุกราย” กฎ “การเลือกใช้อุปกรณ์ท้งั หมด” กฎที่กาํ หนดให้เคารพข้อมูลประจําตัวหรื อบัญชีท้ งั หมด กฎ
“ไม่กาํ หนดการซึ้อขั้นตํ่า” กฎ “ไม่ลดราคา” กฎ “การไม่เลือกปฏิบตั ิ” กฎ “ต่อต้านการบังคับให้ทาํ ตาม” ซึ่ งคือกฎต่าง ๆ
ที่จาํ กัดผูป้ ระกอบกิจการค้ามิให้ความอนุเคราะห์อย่างยิง่ หรื อบังคับให้ลูกค้าใช้ระบบการชําระเงินบางประเภทโดยเฉพาะ กฎ “ร้านขายสิ นค้าทั้งหมด”
กฎ “ไม่มีทางเลี่ยง” กฎ “ไม่ให้มีผอู ้ อกบัตรหลายราย” กฎ “ไม่มีจุดบกพร่ องหลายประการ” กฎการกําหนดเส้นทาง กฎการรับข้ามพรมแดน
กฎการตรวจสอบบัตรหรื อกฎการตรวจสอบผูถ้ ือบัตร กฎหรื อข้อกําหนด “การเลือกผูถ้ ือบัตร” กฎ PAVD
กฎหรื อการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกเส้นทางเกี่ยวกับเทคโนโลยีการยอมรับสําหรับมือถือ อีคอมเมิร์ซ หรื อการชําระเงินออนไลน์
หรื อการพัฒนาและการนํามาตรฐานโทเค็นมาใช้ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจริ งหรื อที่ถูกกล่าวหา
(iii)

การจัดระบบองค์กรใหม่ การปรับโครงสร้าง การริ เริ่ ม หรื อการนําเสนอต่อสาธารณะ
หรื อการจัดโครงสร้างองค์กรอื่น ๆ ของจําเลยฝ่ าย Visa หรื อจําเลยฝ่ าย Mastercard
(iv)

การบริ การของพนักงานหรื อตัวแทนของฝ่ ายกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทที่ได้รับการปลดเปลื้
องตามกฎข้อ 23(b)(3) ใด ๆ เกี่ยวกับกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการของจําเลยฝ่ าย Visa หรื อจําเลยฝ่ าย Mastercard หรื อ
(v)

ข้อตกลงที่เกิดขึ้นจริ งหรื อที่ถูกกล่าวหาใด ๆ (หรื อถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่ วมอย่างต่อเนื่องในนั้น) (ก)
ระหว่างหรื อภายในกลุ่มจําเลยฝ่ าย Visa ใด ๆ และจําเลยฝ่ าย Mastercard ใด ๆ (ข) ระหว่างหรื อภายในกลุ่มจําเลยฝ่ าย Visa หรื อจําเลยฝ่ าย Mastercard
ใดและฝ่ ายหรื อหลายฝ่ ายกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทที่ได้รับการปลดเปลื้องตามกฎข้อ 23(b)(3) ใด ๆ หรื อ (ค)
ระหว่างหรื อภายในกลุ่มจําเลยใด ๆ หรื อฝ่ ายที่ปลดเปลื้องความตกลงระงับข้อพิพาทในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3) ที่เกี่ยวข้องกับ (i)-(v)
ข้างต้น หรื อเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ของฝ่ ายที่ปลดเปลื้องความตกลงระงับข้อพิพาทในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3)
ที่เป็ นไปตามหรื อปฏิบตั ิตาม (i)-(v) ข้างต้น
(vi)

สําหรับวัตถุประสงค์ของความชัดเจน การอ้างอิงถึงกฎที่ระบุไว้ในวรรค 31 นี้
หมายถึงกฎเหล่านั้นตามที่มีอยูใ่ นหรื อก่อนวันที่อนุมตั ิเบื้องต้นของความตกลงระงับข้อพิพาทและกฎที่มีผลบังคับใช้ในภายหลังที่มีความคล้ายคลึงกับ
กฎเหล่านั้นอย่างมีนยั สําคัญ ณ วันที่อนุมตั ิเบื้องต้นของความตกลงระงับข้อพิพาท
(c)

ฝ่ ายกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทที่ตกลงยอมให้มีการปลดเปลื้องตามกฎข้อ 23(b)(3)
แต่ละรายยังได้แสดงถึงการสละสิ ทธิ์อย่างชัดเจนและอย่างยกเลิกไม่ได้ และการตกลงและปลดเปลื้องสิ ทธิ
และผลประโยชน์ของจําเลยรายหนึ่งรายใดและทั้งหมด โดยสมบูรณ์ ในขั้นสุ ดท้าย และตลอดไป
ตามที่ฝ่ายที่ปลดเปลื้องความตกลงระงับข้อพิพาทในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3)
อาจมีหรื อว่าอาจมีผลมาจากบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บงั คับซึ่ง การไม่แสดงการสละสิ ทธิ์
อาจจํากัดขอบเขตหรื อผลของการปลดเปลื้องที่ระบุไว้ก่อนหน้าในวรรคที่ 29-31
ฝ่ ายกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทที่ตกลงยอมให้มีการปลดเปลื้องตามกฎข้อ 23(b)(3)
แต่ละรายได้แสดงถึงการสละสิ ทธิ์อย่างชัดเจนชัดและอย่างยกเลิกไม่ได้ และปลดเปลื้องสิ ทธิ และผลประโยชน์ของจําเลยรายหนึ่งรายใดและทั้งหมด
32.
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โดยสมบูรณ์ ในขั้นสุ ดท้าย และตลอดไป ตามที่ฝ่ายที่ปลดเปลื้องความตกลงระงับข้อพิพาทในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3)
อาจกําหนดไว้หรื อไม่กส็ มั พันธ์กบั การปลดเปลื้องโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 1542
หรื อกฎหมายที่คล้ายกันของรัฐหรื อเขตอํานาจศาลอื่น ๆ โดยปราศจากการจํากัดกฎเกณฑ์ทวั่ ไปตามที่ได้กล่าวข้างต้น มาตรา 1542 ระบุวา่ :
"การเรี ยกร้องบางอย่างไม่ได้รับผลกระทบจากการปลดเปลื้องทัว่ ไป
การปลดเปลื้องทัว่ ไปไม่ขยายไปถึงการเรี ยกร้องสิ ทธิที่เจ้าหนี้ไม่ทราบหรื อสงสัยว่ามีประโยชน์ต่อตนเองหรื อไม่ ณ
เวลาของการดําเนินการปลดเปลื้อง ซึ่ งหากเจ้าหนี้ได้ทราบ มันจะมีผลกระทบอย่างมากต่อความตกลงระงับข้อพิพาทของตนกับลูกหนี้" นอกจากนี้
ถึงแม้วา่ ในภายหลังอาจค้นพบว่าฝ่ ายกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทที่ตกลงยอมให้มีการปลดเปลื้องตามกฎข้อ 23(b)(3)
แต่ละรายมีขอ้ เท็จจริ งเป็ นอื่น ที่แตกต่างจาก
หรื อนอกเหนือไปจากที่บุคคลนั้นหรื อเจ้าหนี้รู้หรื อเชื่อว่าเป็ นจริ งเกี่ยวกับการเรี ยกร้องที่ได้ปลดเปลื้องที่ระบุไว้ก่อนหน้าในวรรคที่ 29-31
ด้วยประการฉะนี้ฝ่ายที่ปลดเปลื้องความตกลงระงับข้อพิพาทในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3)
แต่ละรายจึงแสดงถึงการสละสิ ทธิ์อย่างชัดเจนและอย่างยกเลิกไม่ได้ และข้อตกลง การถอนฟ้ อง และปลดเปลื้อง ทั้งที่รู้หรื อไม่กต็ าม
สงสัยหรื อไม่กต็ าม การเรี ยกร้องที่อาจเกิดขึ้นหรื อไม่กต็ ามโดยสมบูรณ์ ในขั้นสุ ดท้าย และตลอดไปตามขอบเขตที่ระบุไว้ก่อนหน้าในวรรคที่ 29-31
ไม่วา่ ได้ถกู ปกปิ ดหรื อซ่อนเร้น และโดยไม่คาํ นึงถึงการค้นพบต่อมาภายหลังหรื อการมีอยูข่ องข้อเท็จจริ งที่เป็ นอื่น แตกต่าง หรื อเพิ่มเติม
โจทก์ในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3) ได้รับทราบ
และโดยการดําเนินการของคําสัง่ ของความตกลงระงับข้อพิพาทในนามกลุ่มบุคคลและคําพิพากษาขั้นสุ ดท้ายของความตกลงระงับข้อพิพาทในนามกลุ่
มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3) จึงถือว่าสมาชิกของความตกลงระงับข้อพิพาทในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3)
ได้รับทราบว่าการสละสิ ทธิ์ดงั กล่าวข้างต้นนั้นแยกต่างหากจากการต่อรองสําหรับและเป็ นองค์ประกอบสําคัญของข้อตกลงระงับคดีในนามกลุ่มบุคค
ลที่มีผลบังคับใช้และแก้ไขเพิ่มเติมแล้วนี้
การปลดเปลื้องในวรรคที่ 29-32
ข้างต้นไม่ได้ป้องกันตามกฎหมายไม่ให้ดาํ เนินการสอบสวนหรื อการดําเนินคดีไม่วา่ จะเป็ นการดําเนินการประดุจบิดามารดา
การบังคับใช้กฎหมายหรื อข้อบังคับโดยรัฐ หน่วยงานกึ่งรัฐ หรื อหน่วยงานของรัฐในท้องถิ่นเพือ่ พิสูจน์ผลประโยชน์ของรัฐหรื อกึ่งรัฐ
การปลดเปลื้องจะต้องป้ องกันตามกฎหมายไม่ให้ดาํ เนินการเรี ยกร้องโดยรัฐ หน่วยงานกึ่งรัฐ
หรื อหน่วยงานของรัฐในท้องถิ่นในขอบเขตที่การเรี ยกร้องดังกล่าวจะขึ้นอยูก่ บั ผลประโยชน์ในกรรมสิ ทธิ์ของรัฐ กึ่งรัฐ
หรื อหน่วยงานของรัฐในท้องถิ่นในฐานะสมาชิกของกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3)
ที่ได้รับหรื อมีสิทธิ์ ได้รับการเยียวยาทางการเงินในการดําเนินคดีน้ ี นอกจากนี้ การปลดเปลื้องยังจะต้องป้ องกันตามกฎหมายไม่ให้ดาํ เนินการเรี ยกร้อง
ไม่วา่ ที่เรี ยกว่าการเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย การชดใช้ความเสี ยหาย ลาภมิควรได้ หรื อการบรรเทาทางการเงินอื่น ๆ ที่นาํ ขึ้นโดยรัฐ หน่วยงานกึ่งรัฐ
หรื อหน่วยงานของรัฐในท้องถิ่นสําหรับความเสี ยหายทางการเงินที่เกิดขึ้นโดยบุคคลธรรมดา ธุรกิจต่าง ๆ หน่วยงานหรื อฝ่ ายเอกชนที่มิใช่ภาครัฐ
มิใช่ก่ ึงรัฐ และมิใช่ของรัฐในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็ นสมาชิกของกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3)
33.

34.

แม้จะมีสิ่งใดที่ขดั แย้งในวรรคที่ 29-33 ข้างต้น การปลดเปลื้องในวรรคที่ 29-33 ข้างต้นจะไม่ปลดเปลื้อง:

การมีส่วนร่ วมอย่างต่อเนื่องของฝ่ ายกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทที่ตกลงยอมให้มีการปลดเปลื้องตามก
ฎข้อ 23(b)(3) ในฐานะสมาชิกของกลุ่มบุคคลที่มีผแู ้ ทนหรื อปราศจากผูแ้ ทนที่มีชื่อในคดี Barry’s Cut Rate Stores, Inc., et al. v. Visa, Inc., et al.,
MDL No. 1720 Docket No. 05-md-01720-MKB-JO (“Barry’s”) เพียงเพือ่ การเรี ยกร้องคําสัง่ ศาลให้จาํ เลยหยุดการกระทําการซึ่ งถูกกล่าวหาในคดี
Barry’s เช่นเดียวกับการเรี ยกร้องที่เป็ นคําสัง่ ศาลให้จาํ เลยหยุดการกระทําการทั้งหมดในคดี Barry’s
ฝ่ ายกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทที่ตกลงยอมให้มีการปลดเปลื้องตามกฎข้อ 23(b)(3) จะรักษาสิ ทธิ์ท้ งั หมดตามกฎข้อ 23
ของกฎแห่งกระบวนการทางแพ่งของรัฐบาลกลางซึ่งตนมีตวั แทนโจทก์ที่มีชื่อหรื อสมาชิกของกลุ่มบุคคลโดยไม่ปรากฎตัวในคดี Barry’s
ยกเว้นสิ ทธิ์ในการเริ่ มต้นการดําเนินคดีใหม่และแยกต่างหากก่อนเวลาห้าปี นับจากวันสุ ดท้ายของความตกลงระงับข้อพิพาท
ไม่มีสิ่งใดในวรรคนี้ที่จะอ่านเพื่อขยาย จํากัด ขัดแย้ง หรื อส่ งผลกระทบต่อข้อกําหนดของการปลดเปลื้องหรื อคําพิพากษาใด ๆ
ที่ฝ่ายกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทที่ตกลงยอมให้มีการปลดเปลื้องตามกฎข้อ 23(b)(3) อาจเข้าผูกพันในคดี Barry’s
และไม่มีสิ่งใดในการปลดเปลื้องในวรรคที่ 29-33 ข้างต้นที่จะตีความเพื่อขยาย จํากัด ขัดแย้ง
หรื อส่ งผลกระทบต่อคําร้องขอคําสัง่ ศาลให้จาํ เลยหยุดการกระทําการซึ่ งโจทก์ในคดี Barry’s อาจร้องขอหรื อได้รับในคดี Barry’s
(a)
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การเรี ยกร้องใด ๆ ที่อา้ งในคดี B&R Supermarket, Inc., et al. v. Visa, Inc., et al., No. 17-CV-02738 (E.D.N.Y.) ณ
วันที่คู่กรณี ดาํ เนินการตามข้อตกลงระงับคดีในนามกลุ่มบุคคลที่มีผลบังคับใช้และแก้ไขเพิ่มเติมแล้วนี้ซ่ ึ งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของข้อกล่าวหาว่าเครื อข่าย
บัตรชําระเงินได้ตกลงกันอย่างผิดกฎหมายเพื่อเปลี่ยนความรับผิดของธุรกรรมบัตรชําระเงินที่ฉอ้ ฉลจากสถาบันการเงินผูอ้ อกบัตรแก่ผปู ้ ระกอบกิจกา
รค้าซึ่งเริ่ มต้นในเดือนตุลาคม 2015
(b)

(c)

การเรี ยกร้องใด ๆ ของฝ่ ายกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทที่ตกลงยอมให้มีการปลดเปลื้องตามกฎข้อ

23(b)(3)
ที่อยูบ่ นพื้นฐานของข้อพิพาทของมาตรฐานทางการค้าซึ่ งเกิดขึ้นในการดําเนินการปกติของธุรกิจหรื อความสัมพันธ์ทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการกูย้ มื
ขอบเขตของเครดิต หรื อความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารหรื อเครดิตอื่น ๆ ข้อพิพาทการเรี ยกเก็บเงินบุคคล ความรับผิดของผลิตภัณฑ์
การละเมิดการรับประกัน การยักยอกข้อมูลผูถ้ ือบัตรหรื อการฝ่ าฝื นความเป็ นส่ วนตัว
การปฏิบตั ิตามข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคสําหรับการยอมรับบัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิตที่ประทับตรา Visa หรื อบัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิตที่ประทับตรา
Mastercard ของผูป้ ระกอบกิจการค้า
และข้อพิพาทอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการละเมิดสัญญาระหว่างฝ่ ายกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทที่ตกลงยอมให้มีการปลดเปลื้องตามกฎข้อ
23(b)(3) และฝ่ ายกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทที่ได้รับการปลดเปลื้องตามกฎข้อ 23(b)(3) อย่างไรก็ตาม โดยมีเงื่อนไขว่าวรรคที่ 29-33
ข้างต้นและไม่ใช่วรรคนี้ ใช้ควบคุมกรณี ที่การเรี ยกร้องดังกล่าวเป็ นการท้าพิสูจน์การฝ่ าฝื นกฎหมายของกฎข้อบังคับการแลกเปลี่ยน
อัตราการแลกเปลี่ยน หรื อค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน หรื อกฎเกณฑ์ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ค่าใช้จ่าย หรื อการกระทําอื่น ๆ
ที่ครอบคลุมโดยการเรี ยกร้องที่ได้รับการปลดเปลื้องในวรรคที่ 29-33 ข้างต้น
การเรี ยกร้องขึ้นอยูก่ บั ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นเนื่องจาก (1) คู่แข่งของเครื อข่ายบัตรชําระเงินของจําเลยฝ่ าย Visa
หรื อจําเลยฝ่ าย Mastercard หรื อ (2) ผูป้ ระกอบการ ATM
ที่ไม่ได้ถูกครอบครองหรื อควบคุมโดยทางตรงหรื อทางอ้อมโดยฝ่ ายกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทที่ได้รับการปลดเปลื้องตามกฎข้อ
23(b)(3) หนึ่งหรื อหลายราย
(d)

ยกเว้นตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นในวรรค 34 เมื่อวันที่ได้รับการอนุมตั ิข้ นั สุ ดท้ายของความตกลงระงับข้อพิพาท
ฝ่ ายกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทที่ตกลงยอมให้มีการปลดเปลื้องตามกฎข้อ 23(b)(3) แต่ละฝ่ ายตกลงและให้สญ
ั ญาที่จะไม่: (ก)
ฟ้ องร้องฝ่ ายกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทที่ได้รับการปลดเปลื้องตามกฎข้อ 23(b)(3) ใด ๆ บนพื้นฐานของการเรี ยกร้องใด ๆ
ที่ปลดเปลื้องในวรรคที่ 29-33 ข้างต้น (ข) ช่วยเหลือบุคคลที่สามใด ๆ
ในการเริ่ มต้นหรื อดําเนินการต่อในคดีแพ่งส่ วนบุคคลต่อฝ่ ายที่ได้รับการปลดเปลื้องความตกลงระงับข้อพิพาทในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3)
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในทางที่จะเรี ยกร้องสิ ทธิใด ๆ ที่ปล่อยเปลื้องในวรรคที่ 29-33 ข้างต้น หรื อ (ค) ดําเนินคดีใด ๆ หรื อทําการเรี ยกร้องใด ๆ
จนกว่าจะถึงห้าปี นับจากวันสุ ดท้ายของความตกลงระงับข้อพิพาทซึ่ งเป็ นวันที่หรื อหลังจากวันที่ได้รับการอนุมตั ิข้ นั สุ ดท้ายของความตกลงระงับข้อพิ
พาทแล้ว ฝ่ ายที่ได้รับการปลดเปลื้องความตกลงระงับข้อพิพาทในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3)
ยังคงมีส่วนร่ วมและไม่ได้ถอนตัวจากการสมรู้ร่วมคิดหรื อข้อตกลงแนวราบที่ผดิ กฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรี ยกร้องที่ปลดเปลื้องในวรรคที่ 29-33
ข้างต้นซึ่ งถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ้นจากหรื อเกี่ยวข้องกับโครงสร้างก่อน IPO หรื อการกํากับดูแลของจําเลยฝ่ าย Visa ใด ๆ หรื อโครงสร้างก่อน IPO
หรื อการกํากับดูแลของจําเลยฝ่ าย Mastercard ใด ๆ หรื อการมีส่วนร่ วมของธนาคารจําเลยในการนั้น อย่างไรก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย
ไม่มีสิ่งใดในวรรคนี้ที่จะห้ามมิให้ฝ่ายกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทที่ตกลงยอมให้มีการปลดเปลื้องตามกฎข้อ 23(b)(3) จากดําเนินคดีใด ๆ
ตามกฎหมายหรื อคําสัง่ ศาล
35.

นอกจากนี้ฝ่ายกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทที่ตกลงยอมให้มีการปลดเปลื้องตามกฎข้อ 23(b)(3)
แต่ละรายยังปลดเปลื้องจําเลย Visa จําเลย Mastercard และจําเลยธนาคารแต่ละราย และที่ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ยวชาญของพวกเขาในการฟ้ องร้องนี้
จากการเรี ยกร้องใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการสู ้คดีและการดําเนินการในการฟ้ องร้องนี้
ซึ่งรวมทั้งการต่อรองและเงื่อนไขของข้อตกลงระงับคดีในนามกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะหรื อข้อตกลงระงับคดีในนามกลุ่มบุคคลที่มีผลบังคับใช้และแก้ไ
ขเพิ่มเติมแล้วนี้ ยกเว้นสําหรับการเรี ยกร้องใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ขอ้ ตกลงระงับคดีในนามกลุ่มบุคคลที่มีผลบังคับใช้และแก้ไขเพิ่มเติมแล้วนี้ จําเลย Visa จําเลย Mastercard
และจําเลยธนาคารแต่ละรายปลดเปลื้องโจทก์ในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3) โจทก์อื่น ๆ ในการฟ้ องคดีในนามกลุ่มบุคคล
(ยกเว้นโจทก์ที่มีชื่อในคดี Barry’s) ที่ปรึ กษาคดีของกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3) ที่ปรึ กษาอื่น ๆ ของ
36.
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กลุ่มบุคคลที่ร่วมฟ้ องฝ่ ายโจทก์ในความตกลงระงับข้อพิพาทในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3)
ที่มีส่วนร่ วมในการประชุมความตกลงระงับข้อพิพาทก่อนที่ศาลของกลุ่มบุคคลที่ร่วมฟ้ องฝ่ ายโจทก์ได้อนุมตั ิขอ้ ตกลงระงับคดีในนามกลุ่มบุคคลที่มีผ
ลบังคับใช้และแก้ไขเพิม่ เติมแล้วนี้ และโดยเฉพาะผูเ้ ชี่ยวชาญในการฟ้ องคดีในนามกลุ่มบุคคล
จากการเรี ยกร้องใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหรื อการดําเนินคดีของการฟ้ องคดีในนามกลุ่มบุคคลนี้
รวมทั้งการเจรจาต่อรองและเงื่อนไขของข้อตกลงระงับคดีในนามกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะหรื อข้อตกลงระงับคดีในนามกลุ่มบุคคลที่มีผลบังคับใช้และแ
ก้ไขเพิ่มเติมแล้วนี้ ยกเว้นสําหรับการเรี ยกร้องที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ขอ้ ตกลงระงับคดีในนามกลุ่มบุคคลที่มีผลบังคับใช้และแก้ไขเพิ่มเติมแล้วนี้
ในกรณี ที่ขอ้ ตกลงระงับคดีในนามกลุ่มบุคคลที่มีผลบังคับใช้และแก้ไขเพิ่มเติมแล้วนี้ถูกยกเลิกตามวรรคที่ 61-64 ด้านล่าง
หรื อเงื่อนไขของวันที่ของการอนุมตั ิความตกลงระงับข้อพิพาทขั้นสุ ดท้ายไม่เป็ นที่พึงพอใจ
การปลดเปลื้องและข้อผูกพันว่าจะไม่ฟ้องร้องในบทบัญญัติของวรรค 29-36 ข้างต้นจะถือเป็ นโมฆะและไม่มีผลบังคับใช้
37.

หากมีขอ้ สงสัย โปรดโทรหมายเลข 1-800-625-6440 หรื อไปที่ www.PaymentCardSettlement.com
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