ค�ำบอกกล่าวทางกฎหมาย

้ แต่วันที่ 1
ถึงผู้ประกอบกิจการค้าที่ได้รับช�ำระด้วย Visa และ Mastercard ตัง
มกราคม 2004 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2019: ค�ำบอกกล่าวเรื่องความตกลงระงับข้อ
พิ พาทในการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคลมูลค่าประมาณ 5.54-6.24 พั นล้านดอลลาร์
ค�ำบอกกล่าวเรอื่ งความตกลงระงับข้อพิพาทในการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคลซึ่งได้รับ
มอบหมายอ�ำนาจด�ำเนินการจากศาลแขวงสหรัฐฯ แห่งเขตตะวันออกของรัฐนิวยอร์ก

ค�ำบอกกล่าวฉบับนี้ได้รับมอบอ�ำนาจจากศาลแห่งนี้เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อ
ตกลงในการระงับคดีพิพาทตามการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคลที่อาจมีผลต่อท่าน คดี
พิพาทนี้อ้างว่า  Visa และ Mastercard โดยแยกต่างหากจากกัน และพร้อมด้วย
ธนาคารต่าง ๆ บางแห่งได้ละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาด และเป็นสาเหตุท�ำให้ผู้
ประกอบกิจการค้าทั้งหลายต้องจ่ายค่าธรรมเนียมจ�ำนวนสูงเกินกว่าควรส�ำหรับการ
ยอมรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิต Visa และ Mastercard รวมทัง้ โดย:
•
•
•

ความตกลงระงับข้อพิพาทในนามกลุ่มบุคคล จะยึดถือตามข้อก�ำหนดดังต่อไปนี้:
•
จ�ำนวนเงินในกองทุนความตกลงระงับข้อพิพาทในนามกลุ่มบุคคลหลังจากการ
หักเงินดังที่ได้อธิบายไว้ด้านล่าง
•
•

่ วกับค่า
การตกลงในการจัดตัง้ น�ำไปใช้ และบังคับใช้กฎระเบียบต่าง ๆ เกีย
ธรรมเนียมผู้ประกอบกิจการค้า  (ที่เร ียกว่า  ค่าธรรมเนียมมาตรฐานส�ำหรับการ
่ น)
แลกเปลีย

การจ�ำกัดสิ่งที่ผู้ประกอบกิจการค้าสามารถท�ำได้เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าใช้รูป
แบบการช�ำระเงินอื่น ๆ และ
การด�ำเนินการดังกล่าวต่อเนื่องต่อไปหลังจากที่ Visa และ Mastercard ได้
เปลี่ยนโครงสร้างองค์กรของตน

จ�ำเลยกล่าวว่าพวกตนไม่ได้ท�ำสิ่งใดผิด พวกเขากล่าวว่าการปฏิบัติทางธุรกิจของ
้ จึงเป็นประโยชน์ทงั้
ตนถูกต้องตามกฎหมายและเป็นผลมาจากการแข่งขัน และดังนัน
กับผู้ประกอบกิจการค้าและผู้บร ิโภค ศาลแห่งนี้ยังไม่ได้ตัดสินความว่าใครเป็นฝ่าย
ถูกเพราะทั้งสองฝ่ายได้เห็นด้วยในความตกลงระงับข้อพิพาท ศาลแห่งนี้ได้ท�ำการ
อนุมัติการเบื้องต้นส�ำหรับความตกลงระงับข้อพิพาทนี้

ความตกลงระงับข้อพิ พาท

ภายใต้ความตกลงระงับข้อพิพาท Visa, Mastercard, และจ�ำเลยธนาคารได้ตกลง
ที่จะจัดกองทุนความตกลงระงับข้อพิพาทในนามกลุ่มบุคคลประมาณ 6.24 พันล้าน
้ จะถูกหักออกจากบัญชีส�ำหรับผู้ประกอบกิจการค้าบาง
ดอลลาร์ เงินกองทุนเหล่านัน
แห่งที่ถอนตัวออกจากกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3)
แต่ไม่ว่าในกรณีใดที่การหักเงินจะมากกว่า  700 ล้านดอลลาร์ กองทุนความตกลง
ระงับข้อพิพาทในนามกลุ่มบุคคลสุทธิจะถูกใช้เพื่อช�ำระค่าเร ียกร้ องที่ถูกต้องของผู้
ประกอบกิจการค้าที่รับบัตรเครดิตหร ือบัตรเดบิต Visa หร ือ Mastercard เมื่อใด
ก็ตามระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2004 ถึง 25 มกราคม 2019

ความตกลงระงับข้อพิพาทนี้ก่อให้เกิดกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตาม
กฎข้อ 23(b)(3) ดังต่อไปนี้: บุคคล ธุรกิจ และนิติบุคคลอื่น ๆ ทัง้ หมดที่ยอมรับ
บั ต รที่ ป ระทั บ ตราเคร อื่ งหมาย Visa และ/หร อื บั ต รที่ ป ระทั บ ตราเคร อื่ งหมาย
Mastercard ในสหรัฐอเมร ิกาเมื่อใดก็ตามตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2004 ถึง 25
มกราคม 2019 ยกเว้นกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)
(3) จะไม่รวมถึง (ก) โจทก์ที่ถูกยกฟ้อง (ข) รัฐบาลสหรัฐอเมร ิกา  (ค) จ�ำเลยที่มีชื่อใน
การด�ำเนินคดีนี้หร ือกรรมการ เจ้าหน้าที่ หร ือสมาชิกในครอบครัวของตน หร ือ (ง)
สถาบันการเงินที่ได้ออกบัตรที่ประทับตราเครอื่ งหมาย Visa หร ือบัตรที่ประทับตรา
เครอื่ งหมาย Mastercard หร ือได้รับธุรกรรมของบัตรที่ประทับตราเครอื่ งหมาย
Visa หร ือธุรกรรมของบัตรที่ประทับตราเครอื่ งหมาย Mastercard เมื่อใดก็ตาม
ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2004 ถึง 25 มกราคม 2019 โจทก์ที่ถูกยกฟ้องคือโจทก์
ที่ เ คยได้ รั บ ความตกลงระงั บ ข้ อ พิ พ าทมาก่ อ นแล้ ว และยกฟ้ อ งคดี ข องตนเองต่ อ
จ�ำเลยและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโจทก์เหล่านั้น หากท่านไม่แน่ใจว่าท่านอาจเป็น
โจทก์ท่ถ
ี ูกยกฟ้องหร ือไม่ ท่านควรโทรไปที่ 1-800-625-6440 หร ือไปที่ www.
PaymentCardSettlement.com ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้ประกอบกิจการค้าจะได้รับจากความ
ตกลงระงับข้อพิ พาทนี้

ผู้ ป ระกอบกิ จ การค้ า ทั้ ง หมดในกลุ่ ม บุ ค คลในความตกลงระงั บ ข้ อ พิ พ าทตามกฎ
ข้อ 23(b)(3) ที่ไม่ได้ถอนตัวจากกลุ่มภายในก�ำหนดสิ้นสุดที่ระบุไว้ด้านล่างและการ
ยื่นฟ้องเพื่อเร ียกร้ องยังคงมีผลตามกฎหมาย จะได้รับเงินจากกองทุนความตกลง
ระงั บ ข้ อ พิ พ าทในนามกลุ่ ม บุ ค คล มู ล ค่ า ของการเร ียกร้ อ งแต่ ล ะรายจะยึ ด ตามค่ า
ธรรมเนี ย มการแลกเปลี่ ย นจร งิ หร อื ที่ ป ระมาณการไว้ ที่ ส ามารถอ้ า งอิ ง ได้ ส� ำ หรั บ
ธุรกรรมของการช�ำระเงินด้วยบัตร Mastercard และ Visa ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม
2004 ถึง 25 มกราคม 2019 การช�ำระเงินตามสัดส่วนให้กับผู้ประกอบการค้า
ที่ท�ำการยื่นฟ้องเพื่อเร ียกร้ องซึ่งยังคงมีผลตามกฎหมายส�ำหรั บส่วนที่เป็นกองทุน

•

การหักบัญชีส�ำหรับผู้ประกอบกิจการค้าบางแห่งที่ถอนตัวออกจากความตกลง
ระงับข้อพิพาทในนามกลุ่มบุคคล

การหักเงินส�ำหรั บค่าใช้จ่ายในการบร ิหารจัดการความตกลงระงับข้อพิพาท
และการบอกกล่าว ภาษีที่เกี่ยวข้องกับกองทุนความตกลงระงับข้อพิพาทและ
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และค่าตอบแทนส�ำหรับโจทก์ในนามกลุ่ม
บุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3) ส�ำหรับการให้บร ิการของโจทก์ในนามของกลุ่ม
บุคคล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทนายความ โดยทัง้ หมดนี้ตามที่ศาลได้
อนุมัติ และ
มูลค่ารวมทัง้ หมดในสกุลเงินดอลลาร์ ส�ำหรับการเร ียกร้องที่ได้ยื่นฟ้องซึ่งยังคง
มีผลตามกฎหมายทัง้ หมด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทนายความ และค่าตอบแทนการบร ิการส�ำหรับโจทก์
ในนามของกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3): ส�ำหรับการท�ำงานที่ได้ด�ำเนินการจน
กระทัง่ การอนุมัติขน
ั้ สุดท้ายของความตกลงระงับข้อพิพาทนี้โดยศาลแขวง ที่ปร ึกษา
คดีของกลุ่มบุคคลตามกฎ 23(b)(3) จะร้องขอค่าธรรมเนียมของทนายความจากศาล
แห่งนี้เป็นจ�ำนวนเงินตามสัดส่วนที่สมควรตามเหตุผลจากกองทุนความตกลงระงับ
ข้อพิพาทในนามกลุ่มบุคคล โดยสูงสุดไม่เกิน 10% ของกองทุนความตกลงระงับข้อ
พิพาท เพื่อตอบแทนทนายทัง้ หมดและส�ำนักงานกฎหมายที่ได้ร่วมการท�ำงานในคดีที่
เป็นการร่วมฟ้องในนามกลุ่มนี้ ส�ำหรับงานเพิ่มเติมเพื่อบร ิหารจัดความตกลงระงับข้อ
้ อุทธรณ์
พิพาท แจกจ่ายกองทุนความตกลงระงับข้อพิพาท และการด�ำเนินคดีในชัน
ใด ๆ ที่ปร ึกษาคดีของกลุ่มตามกฎข้อ 23(b)(3) อาจร้องขอเงินชดเชยตามอัตรา
รายชัว่ โมงปกติ ที่ปร ึกษาคดีของกลุ่มตามกฎข้อ 23(b)(3) จะยังขอรับ (1) เงินค่าใช้
จ่ายในการด�ำเนินคดีของตน (ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบร ิหารจัดความตกลงระงับ
ข้อพิพาทหร ือการบอกกล่าว) ไม่เกิน 40 ล้านดอลลาร์ และ (2) การช�ำระเงินคืนแก่
หนึ่งในแปดของโจทก์ในนามของกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3) ในค่าตอบแทนการ
บร ิการส�ำหรับการเป็นตัวแทนในความตกลงระงับข้อพิพาทในนามกลุ่มบุคคลตามกฎ
ข้อ 23(b)(3) โดยแต่ละรายไม่เกิน 250,000 ดอลลาร์

วิธีการร้องขอการจ่ายเงิน

ผู้ประกอบการค้าต้องกรอกแบบฟอร์มการเร ียกร้องเพื่อรับการช�ำระเงิน
หากท้าย
ที่สุดศาลได้อนุมัติความตกลงระงับข้อพิพาทนี้ และท่านไม่ได้เพิกถอนการฟ้องของ
ตนจากกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3) ท่านจะได้รับ
แบบฟอร์มการเร ียกร้องทางไปรษณีย์หร ืออีเมล
หร ือท่านอาจขอแบบฟอร์มได้ที่:
www.PaymentCardSettlement.com หร ือโทรติดต่อ: 1-800-625-6440

สิทธิและทางเลือกทางกฎหมาย

ผู้ประกอบการค้าที่ได้เข้าร่วมในคดีพิพาทนี้มีสิทธิและทางเลือกตามกฎหมายดังที่ได้
อธิบายไว้ด้านล่างนี้ ท่านสามารถ:
•
•

•

ยื่ น ฟ้ อ งเพื่ อ เร ียกร้ อ งการจ่ า ยเงิ น เมื่ อ ท่ า นจะได้ รั บ แบบฟอร์ ม การเร ยี ก
ร้ อ ง ท่ า นสามารถส่ ง ได้ ท างไปรษณี ย์ ห ร อื อี เ มล หร อื ยื่ น ทางออนไลน์ ท่ี :
www.PaymentCardSettlement.com

การถอนตัวจากกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ
23(b)
(3) หากท่ า นได้ ถ อนตั ว จากคดี พิ พ าท ท่ า นสามารถฟ้ อ งฝ่ า ยจ� ำ เลยได้ ด้ ว ย
ตนเองด้วยค่าใช้จ่ายของท่านเองหากท่านต้องการ หากท่านได้ถอนตัวจากคดี
พิพาท ท่านจะไม่ได้รับเงินจากความตกลงนี้ หากท่านเป็นผู้ประกอบการค้าและ
ต้องการถอนตัว ท่านต้องท�ำเอกสารค�ำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร ใส่ค�ำร้องดัง
กล่าวในซองจดหมาย
และส่งค�ำร้องดังกล่าวที่มีตราไปรษณียากรที่ช�ำระเงิน
ล่วงหน้าแล้วและประทับตราไปรษณียากรภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2019
หร ือจัดส่งแบบข้ามคืนไปที่แสดงว่าจัดส่งภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2019
ไปยัง Class Administrator, Payment Card Interchange Fee
Settlement, P.O. Box 2530, Portland, OR 97208-2530 เอกสาร
การร้ อ งขอที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรของท่ า นต้ อ งมี ก ารลงชื่ อ โดยบุ ค คลที่ มี
อ�ำนาจในด�ำเนินการดังกล่าวและระบุข้อมูลทัง้ หมดดังต่อไปนี้: (1) ค�ำว่า  "In
re Payment Card Interchange Fee and Merchant Discount
Antitrust Litigation" (2) ชื่อเต็ม ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลข

www.PaymentCardSettlement.com

ประจ�ำตัวผู้เสียภาษี (3) ผู้ประกอบการค้าที่ประสงค์ถอนตัวจากกลุ่มบุคคลใน
ความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3) และต�ำแหน่งใดหร ืออ�ำนาจใดที่
้ และ (4) ชื่อธุรกิจ ชื่อแบรนด์
ท่านต้องการเพิกถอนส�ำหรับผู้ประกอบการค้านัน
และที่อยู่ของร้านค้าหร ือสถานที่ตงั้ ของการค้า  ซึ่งเป็นการค้าที่ผู้ประกอบการ
ค้าต้องการเพิกถอน นอกจากนี้คุณยังต้องระบุชื่อธุรกิจหร ือชื้อแบรนด์ดังกล่าว
หากมีตามสมควร: ชื่อทางกฎหมายของบร ิษัทแม่ (ถ้ามี) วันที่เรมิ่ รับบัตร Visa
หร ือ Mastercard (หากหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2004) และสิ้นสุดลง (หาก
ก่อนวันที่ 25 มกราคม 2019) ชื่อของธนาคารทัง้ หมดที่รับธุรกรรมบัตร Visa
หร ือ Mastercard และหมายเลขประจ�ำตัวผู้ประกอบกิจการค้าที่รับ

คั ด ค้ า นความตกลงระงั บ ข้ อ พิ พ าทนี้ ก� ำ หนดสิ้ น สุ ด การคั ด ค้ า นคื อ
วั น ที่ 2 3 ก ร ก ฎ า ค ม 2 0 1 9 เ พื่ อ ศึ ก ษ า ว ธิ ี ก า ร คั ด ค้ า น ก รุ ณ า ดู ที่
www.PaymentCardSettlement.com หร ือโทรติดต่อ 1-800-6256440 หมายเหตุ: หากท่านถอนตัวจากกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพา
ทตามกฎข้อ 23(b)(3) ท่านจะไม่สามารถคัดค้านความตกลงระงับข้อพิพาทนี้ได้

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิและตัวเลือกเหล่านี้ กรุณาดูที่:
www.PaymentCardSettlement.com

หากศาลอนุมัติความตกลงระงับข้อพิ พาทขั้น
สุดท้าย

สมาชิกของกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3) ทีไ่ ม่ได้เพิก
ถอนการเร ียกร้ อ งของตนภายในก� ำ หนดสิ้ น สุ ด จะมี ภ าระผู ก พั น ตามเงื่ อ นไขของ
ความตกลงดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการเห็นพ้องที่จะไม่ท�ำการเร ียกร้องใด ๆ กับฝ่ายที่ได้
้ จะได้ยื่นส่ง
รับการปลดเปลื้องตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงระงับคดี ไม่ว่าสมาชิกเหล่านัน
การเร ียกร้องเพื่อรับช�ำระเงินนี้หร ือไม่ก็ตาม

ความตกลงระงับข้อพิพาทนี้จะเป็นว ิธีการที่น่าพอใจในการจัดการกับความขัดแย้ง
และปลดเปลื้องการเร ียกร้องโดยสมาชิกของกลุ่มเพื่อรับค่าตอบแทนเป็นเงินหร ือค�ำ
สัง่ ศาลให้จ�ำเลยหยุดการกระท�ำการต่อ Visa, Mastercard, หร ือจ�ำเลยอื่น ๆ การ
ปลดเปลื้องจะป้องกันตามกฎหมายไม่ให้ด�ำเนินการเร ียกร้องดังต่อไปนี้:

สัง่ ในคดี Nuts for Candy จะได้รับเป็นกองทุนโดยแยกต่างหากและจะไม่ลดเงิน
กองทุนความตกลงระงับข้อพิพาทให้แก่สมาชิกในกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อ
พิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3)

การปลดเปลื้องจะไม่ให้ด�ำเนินการการเร ียกร้องที่เป็นค�ำสั่งศาลให้จ�ำเลยหยุดการกระ
ท�ำการ หร ือการเร ียกร้องที่เป็นคําสัง่ แสดงสิทธิของโจทก์ ซึ่งเป็นการยืนยันส�ำหรับ
การเร ียกร้ อ งที่ เ ป็ น ค� ำ สั่ ง ศาลให้ จ� ำ เลยหยุ ด การกระท� ำ การที่ ถู ก อ้ า งในความตกลง
ระงับข้อพิพาทในนามกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(2) ซึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณาใน
คดี 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”) การเร ียกร้องค�ำสัง่
ศาลให้จ�ำเลยหยุดการกระท�ำการคือการเร ียกร้องเพื่อห้ามหร ือให้ด�ำเนินการบางอย่าง  
ซึ่งไม่รวมถึงการเร ียกร้องให้ช�ำระเงิน เช่น ค่าเสียหาย การชดใช้ความเสียหาย หร ือ
การคืนผลประโยชน์ที่ได้จากการกระท�ำผิด   ส�ำหรับการเร ียกร้องดังกล่าวทัง้ หมดที่
เป็นคําสั่งชั่วคราวแสดงสิทธิของโจทก์หร ือค�ำสั่งศาลให้จ�ำเลยหยุดการกระท�ำการ
ในคดี Barry’s ผู้ประกอบกิจการค้าจะรักษาสิทธิ์ทงั้ หมดตามกฎข้อ 23 ของกฎแห่ง
กระบวนการทางแพ่งของรั ฐบาลกลางซึ่งตนมีตัวแทนโจทก์ท่ีมีช่ือหร ือสมาชิกของ
กลุ่มโดยไม่ปรากฎตัวในคดี Barry’s ยกเว้นผู้ประกอบกิจการค้าที่เหลืออยู่ในกลุ่ม
บุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3) จะปลดเปลื้องสิทธิของตน
ในการเรมิ่ ต้นการด�ำเนินคดีใหม่และแยกต่างหากส�ำหรับระยะเวลานานถึงห้า (5) ปีนับ
จากที่ศาลอนุมัติความตกลงระงับข้อพิพาทและหมดซึ่งการอุทธรณ์ทงั้ ปวง
นอกจากนี้ ก ารปลดเปลื้ อ งยั ง จะไม่ ป้ อ งกั น ตามกฎหมายไม่ ใ ห้ ด� ำ เนิ น การเร ียกร้ อ ง
บางอย่ า งที่ อ้ า งถึ ง ในการบรรยายในการฟ้ อ งคดี ใ นนามกลุ่ ม บุ ค คลในคดี B&R
Supermarket, Inc., et al. v. Visa, Inc., et al., No. 17-CV-02738 (E.D.N.Y.)
หร ือการเร ียกร้องตามข้อพิพาททางการค้ามาตรฐานบางอย่างที่เกิดขึ้นในการด�ำเนิน
ธุรกิจตามปกติ

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลดเปลื้อง ให้ดูการบอกกล่าวทางไปรษณีย์ฉบับ
เต็มไปยังสมาชิกของกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3)
และข้อตกลงระงับคดีที่: www.PaymentCardSettlement.com

การพิ จารณาคดีของศาลเกี่ยวกับความตกลง
ระงับข้อพิ พาทนี้

การเร ียกร้องที่มีพ้ืนฐานตามการด�ำเนินการและกฎที่ถูกกล่าวหาหร ือยกขึ้นใน
การด�ำเนินคดีหร ือที่อาจถูกกล่าวหาหร ือยกขึ้นในการด�ำเนินคดีท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นนี้ ซึ่งรวมถึงการเร ียกร้องใด ๆ ที่มีพื้นฐานตามค่าธรรมเนียมการแลก
เปลี่ยน ค่าธรรมเนียมเคร ือข่าย ค่าธรรมเนียมส่วนลดของผู้ประกอบกิจการค้า 
กฎไม่ลดราคา  กฎการยอมรับทุกบัตรในเคร ือข่าย และการด�ำเนินการและกฎ
อื่น ๆ บางประการ การเร ียกร้องเหล่านี้จะได้รับการปลดเปลื้องหากมีอยู่แล้ว
หร ือจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่เกินห้าปีนับจากที่ศาลอนุมัติความตกลงระงับข้อ
พิพาทและการระงับการอุทธรณ์ทงั้ หมด

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2019 จะมีการพิจารณาคดีของศาลเพื่อพิจารณาว่าจะอนุมัติ
ความตกลงระงับข้อพิพาทที่เสนอหร ือไม่ นอกจากนี้ การพิจารณาคดียังจะกล่าวถึง
ค�ำร้องขอของปร ึกษาคดีของกลุ่มตามกฎข้อ 23(b)(3) ส�ำหรับค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้จ่ายของทนายความ และค่าตอบแทนส�ำหรับโจทก์ในนามของกลุ่มบุคคลตามกฎ
ข้อ 23(b)(3) ส�ำหรับการเป็นตัวแทนของผู้ประกอบกิจการค้าในคดี MDL 1720 ซึ่ง
ถึงที่สุดในข้อตกลงการระงับคดีในนามกลุ่มบุคคล การพิจารณาคดีจะด�ำเนินการที่:

การแก้ ไ ขและปลดเปลื้ อ งของความตกลงระงั บ ข้ อ พิ พ าทในข้ อ เร ยี กร้ อ งเหล่ า นี้ มี
เจตนาเพื่อให้สอดคล้องกับและไม่มีขอบเขตที่กว้างกว่ ากฎหมายของรั ฐบาลกลาง
เกี่ยวกับหลักการแสดงข้อเท็จจร ิงที่ต้องตรงกัน

ท่านไม่จ�ำเป็นต้องไปร่วมฟังการพิจารณาคดีของศาลหร ือว่าจ้างทนายความ
แต่
ท่านสามารถท�ำได้หากต้องการ ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ศาลแห่งนี้ได้แต่งตัง้ บร ิษัท
กฎหมายของ Robins Kaplan LLP, Berger Montague PC และ Robbins
Geller Rudman & Dowd LLP เพื่อเป็นที่ปร ึกษาคดีของกลุ่มตามกฎข้อ 23(b)
(3) ในการเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3)

•

•

การเร ียกร้องที่มีพื้นฐานตามกฎในอนาคตที่มีความคล้ายคลึงอย่างมีนัยส�ำคัญ
กับ – กล่าวคือ ไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะส�ำคัญของกฎที่กล่าวถึงข้างต้น –
เนื่องจากมีอยู่เมื่อได้รับการอนุมัติความตกลงระงับข้อพิพาทเบื้องต้น การเร ียก
ร้องที่มีพ้น
ื ฐานตามกฎที่คล้ายกันอย่างมีนัยส�ำคัญในอนาคตเหล่านี้จะได้รับการ
ปลดเปลื้องหากได้รับไม่เกินห้าปีนับจากที่ศาลอนุมัติความตกลงระงับข้อพิพาท
และการระงับการอุทธรณ์ทงั้ หมด

การปลดเปลื้องจะไม่ยกเลิกการเร ียกร้องดังต่อไปนี้:
•
•
•

การเร ียกร้ องที่มีพื้นฐานตามการด�ำเนินการหร ือกฎระเบียบซึ่งไม่สามารถถูก
กล่าวหาหร ือที่ยกขึ้นในการด�ำเนินคดี
การเร ียกร้องที่มีพื้นฐานตามกฎในอนาคตที่ไม่มีความคล้ายคลึงกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญกับกฎที่เคยมีหร ือได้รับการกล่าวหาหร ือยกขึ้นในการด�ำเนินคดี

้ เกินกว่าห้าปีนับจากที่ศาลอนุมัติความตกลงระงับ
การเร ียกร้องใด ๆ ทีเ่ กิดขึน
ข้อพิพาทและการระงับการอุทธรณ์ใด ๆ

นอกจากนี้การปลดเปลื้องยังจะมีผลในการยกเลิกการเร ียกร้ องที่คล้ายกันหร ือทับ
ซ้อนกันทั้งหมดในการด�ำเนินคดีอ่น
ื ใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงการเร ียกร้องที่อ้าง
ถึงในการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคลในชั้นศาลของรัฐแคลิฟอร์เนียที่กระท�ำขึ้นในนาม
ของผู้ประกอบกิจการค้าชาวแคลิฟอร์เนียและบรรยายลักษณะตามคดี Nuts for
Candy v. Visa, Inc., et al., No. 17-01482 (ศาลสูงแห่งเทศมณฑลซานมาเทโอ)  
ตามข้อตกลงระหว่างคู่กรณีในคดี Nuts for Candy ภายใต้และเมื่อได้รับอนุมัติขน
ั้
สุดท้ายของกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3) โจทก์ในคดี
Nuts for Candy จะขอให้ศาลของรัฐแคลิฟอร์เนียยกฟ้องการด�ำเนินคดีใน Nuts
for Candy ทนายความของโจทก์ในคดี Nuts for Candy อาจรับเงินที่ตัดสินในคดี
Nuts for Candy เป็นค่าธรรมเนียมทนายความที่ไม่เกิน 6,226,640.00 ดอลลาร์
และค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิน 493,697.56 ดอลลาร์ ค่าธรรมเนียมหร ือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่
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