
ค�ำบอกกล่ำวทำงกฏหมำย

ถึงผู้ประกอบกิจการค้าที่ได้รับช�าระด้วย Visa และ MasterCard ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547: 
ค�าบอกกล่าวเรื่องความตกลงของการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล เป็นเงินจ�านวนกว่า  

6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
ค�ำบอกกล่ำวเรื่องควำมตกลงของกำรกำรฟ้องคดีในนำมกลุ่มบุคคลซึ่ง
ได้รับมอบหมำยอ�ำนำจด�ำเนินกำรจำก U.S. District Court, Eastern 
District of New York (ศำลแขวงแห่งเขตตะวันออกของนิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐฯ)

ค�ำบอกกล่ำวฉบับนี้ได้รับมอบอ�ำนำจจำกศำลแห่งนี้เพื่อแจ้งให้ท่ำน
ทรำบเกี่ยวกับข้อตกลงในกำรประนีประนอมยอมควำมของคดีพิพำท
ตำมกำรฟ้องคดีในนำมกลุ่มบุคคลที่อำจมีผลต่อท่ำน คดีพิพำทนี้อ้ำง
ว่ำ Visa และ MasterCard (โดยแยกกัน) และพร้อมด้วยธนำคำรต่ำงๆ
ได้ละเมิดกฎหมำยต่อต้ำนกำรผูกขำดและเป็นสำเหตุท�ำให้ผู้ประกอบ
กิจกำรค้ำทั้งหลำยต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมจ�ำนวนสูงเกินกว่ำควร
ส�ำหรับกำรยอมรับบัตรเครดิต Visa และ MasterCard และบัตรเดบิต
ต่ำงๆ รวมทั้งโดย:

• กำรตกลงในกำรจัดตั้ง น�ำไปใช้และกำรบังคับใช้กฎระเบียบ
ต่ำงๆ เกี่ยวกับค่ำธรรมเนียมผู้ประกอบกิจกำรค้ำ (ที่เรียกว่ำ default 
interchange fees [ค่ำธรรมเนียมมำตรฐำนส�ำหรับกำรแลกเปลี่ยน]);

• กำรจ�ำกัดกิจกรรมที่ผู้ประกอบกิจกำรค้ำสำมำรถด�ำเนินกำรเพื่อ
สนับสนุนให้ลูกค้ำของตนใช้กำรช�ำระเงินรูปแบบอื่นๆ เช่น เรียก
เก็บเงินค่ำธรรมเนียมพิเศษจำกลูกค้ำหรือกำรเสนอส่วนลดต่ำงๆ; 
และ

• กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวต่อเนื่องต่อไปหลังจำกที่ Visa และ 
MasterCard ได้เปลี่ยนโครงสร้ำงองค์กรของตน

จ�ำเลยกล่ำวว่ำตนไม่ได้ท�ำสิ่งใดผิด พวกเขำกล่ำวว่ำกำรปฏิบัติทำง
ธุรกิจของตนถูกต้องตำมกฎหมำยและเป็นผลมำจำกกำรแข่งขัน และ
ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์ทั้งกับผู้ประกอบกิจกำรค้ำและผู้บริโภค ศำล
แห่งนี้ยังไม่ได้ตัดสินควำมว่ำใครเป็นฝ่ำยถูกเพรำะทั้งสองฝ่ำยได้
ท�ำกำรประนีประนอมยอมควำมกัน ในวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2555 ศำล
แห่งนี้ได้ท�ำกำรอนุมัติกำรเบื้องต้นส�ำหรับควำมตกลงนี้ 

ความตกลง 

ภำยใต้ควำมตกลงนี้ Visa, MasterCard และธนำคำรฝ่ำยจ�ำเลยได้ตกลง
ในกำรช�ำระเงินค่ำเสียหำยรวมสองส่วนคือ: 

• ส่วนแรกคือ "Cash Fund [กองทุนเงินสด]" เป็นเงินจ�ำนวน 6.05 
พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งจะจ่ำยส�ำหรับกำรเรียกร้องที่มีผลตำม
กฎหมำยแก่ผู้ประกอบกิจกำรค้ำที่ได้ยอมรับ Visa หรือ MasterCard 
หรือบัตรเดบิตต่ำงๆ ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2547 ถึงวันที่ 28 
พฤศจิกำยน 2555 

• ส่วนที่สองคือ "Interchange Fund [กองทุนของกำรแลกเปลี่ยน]" 
ซึ่งประมำณไว้ที่จ�ำนวน 1.2 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ข้อมูลในส่วนของค่ำธรรมเนียมกำรแลกเปลี่ยนที่มีหลักฐำนอ้ำงอิง
ส�ำหรับผู้ประกอบกิจกำรค้ำบำงรำยที่ได้ยอมรับบัตรเครดิต Visa 
หรือ MasterCard ส�ำหรับ “Interchange Period [ระยะกำรแลก
เปลี่ยน]” แปดเดือน

นอกจำกนี้ ควำมตกลงนี้ยังประกอบด้วยกำรเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับ
ของ Visa และ MasterCard ที่มีผลใช้กับผู้ประกอกิจบกำรค้ำที่รับบัตร
ของตน

กำรฟ้องเรียกค่ำเสียหำยนี้ได้แบ่งกลุ่มบุคคลผู้ร่วมฟ้องออกเป็นสอง
กลุ่มคือ:

• Cash Settlement Class (กลุ่มบุคคลที่ร่วมฟ้องเพื่อควำมตกลงที่เป็น
เงินสด) (มำตรำ 23(b)(3) ว่ำด้วย Settlement Class [ควำมตกลงใน
นำมกลุ่มบุคคล]) ซึ่งประกอบด้วยบุคคล ธุรกิจและนิติบุคคลอื่น
ทั้งหมดที่ได้รับบัตร Visa หรือ MasterCard ในสหรัฐอเมริกำ ตั้งแต่
วันที่ 1 มกรำคม 2547 ถึง 28 พฤศจิกำยน 2555 และ

• Rule Changes Settlement Class (กลุ่มบุคคลที่ร่วมฟ้องเพื่อควำม
ตกลงที่เป็นกำรเปลี่ยนกฏข้อบังคับ) (มำตรำ 23(b)(2) ว่ำด้วย 
Settlement Class [ควำมตกลงในนำมกลุ่มบุคคล]) ซึ่งประกอบ
ด้วยบุคคล ธุรกิจและนิติบุคคลอื่นทั้งหมดที่ยอมรับบัตร Visa หรือ 
MasterCard ในสหรัฐอเมริกำตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2555 
เป็นต้นไปหรือในอนำคต

สิ่งที่ผู้ประกอบกิจการค้าจะได้รับ 
จากความตกลงนี้

ผู้ประกอบกิจกำรค้ำทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่ม Cash Settlement Class ซึ่ง
ได้ยื่นฟ้องเพื่อเรียกร้องซึ่งยังคงมีผลตำมกฎหมำยจะได้เงินจำก Cash 
Fund จ�ำนวน 6.05 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ นี้ ภำยใต้บังคับว่ำด้วยกำร
หักออก (แต่ไม่เกิน 25% ของกองทุน) เพื่อชดใช้ให้กับผู้ประกอบกิจ
กำรค้ำที่ได้เพิกถอนกำรฟ้องร้องของตนจำก Cash Settlement Class 
ในกรณีที่เป็นไปได้ มูลค่ำของกำรเรียกร้องแต่ละรำยจะยึดตำมค่ำ
ธรรมเนียมกำรแลกเปลี่ยนที่แท้จริงหรือโดยประมำณที่สำมำรถอ้ำงอิง
ได้ส�ำหรับธุรกรรมของกำรช�ำระเงินด้วยบัตร MasterCard และ Visa 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2547 ถึง 28 พฤศจิกำยน 2555 กำรจ่ำยเงินให้
กับผู้ประกอบกิจกำรค้ำที่ท�ำกำรยื่นฟ้องเพื่อเรียกร้องซึ่งยังคงมีผลตำม
กฎหมำยส�ำหรับส่วนที่เป็น Cash Fund จะยึดถือตำมข้อก�ำหนดดังต่อ
ไปนี้:

• เงินส�ำหรับช�ำระกำรเรียกร้องทั้งหมดที่มีอยู่

• มูลค่ำรวมทั้งหมดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ส�ำหรับกำรเรียกร้องที่
ได้ยื่นฟ้อง

• กำรหักออกตำมที่ได้อธิบำยไว้ข้ำงต้นซึ่งสูงสุดไม่เกิน 25% ของ 
Cash Settlement Fund (กองทุนของควำมตกลงที่เป็นเงินสด) และ

• ค่ำใช้จ่ำยของกำรจัดกำรควำมตกลงและกำรประกำศค�ำบอกกล่ำว
นี้ เงินรำงวัลส�ำหรับตัวแทนในนำมกลุ่มบุคคล และค่ำธรรมเนียม
ส�ำหรับทนำยและค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดตำมที่ศำลแห่งนี้อนุมัติ 

นอกจำกนี้ ผู้ประกอบกิจกำรค้ำใน Cash Settlement Class ที่รับช�ำระ

เงินด้วย Visa และ MasterCard ในช่วงระหว่ำง Interchange Period 

แปดเดือนและท�ำกำรยื่นฟ้องเพื่อเรียกร้องซึ่งยังคงมีผลตำมกฎหมำย

จะได้รับเงินจำก Interchange Fund ที่แยกต่ำงหำก ซึ่งเป็นเงินประมำณ 

1.2 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ กรณีที่เป็นไปได้ มูลค่ำของกำรเรียกร้อง

แต่ละรำยจะตั้งอยู่บนประมำณกำรที่หนึ่งในสิบของ 1% ของปริมำณ

กำรขำยด้วย Visa และ MasterCard ของผู้ประกอบกำรค้ำในสกุลเงิน

เหรียญสหรัฐฯ ในระหว่ำงช่วงเวลำนั้น กำรจ่ำยเงินให้กับผู้ประกอบ

กำรค้ำที่ท�ำกำรยื่นฟ้องเพื่อเรียกร้องซึ่งยังคงมีผลตำมกฎหมำยส�ำหรับ

ส่วนที่เป็น Interchange Fund จะยึดถือตำมข้อก�ำหนดดังต่อไปนี้:

• เงินส�ำหรับช�ำระกำรเรียกร้องทั้งหมดที่มีอยู่

• มูลค่ำรวมทั้งหมดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ส�ำหรับกำรเรียกร้องที่

ได้ยื่นฟ้องซึ่งยังคงมีผลตำมกฎหมำยทั้งหมด และ

• ค่ำใช้จ่ำยของกำรจัดกำรควำมตกลงและกำรประกำศค�ำบอกกล่ำว

ฉบับนี้ และค่ำธรรมเนียมส�ำหรับทนำยและค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดตำมที่

ศำลแห่งนี้อนุมัติ

ค่ำธรรมเนียมส�ำหรับทนำยและค่ำใช้จ่ำยและเงินรำงวัลที่มอบให้กับ

ตัวแทนในนำมกลุ่มบุคคลมีรำยละเอียดดังนี้: ส�ำหรับกำรท�ำงำนที่

ได้ด�ำเนินกำรจนกระทั่งกำรอนุมัติขั้นสุดท้ำยของควำมตกลงนี้โดย 

District Court (ศำลแขวง) Class Counsel (ที่ปรึกษำของกลุ่ม) 

จะร้องขอค่ำธรรมเนียมของทนำยควำมจำกศำลแห่งนี้ 

เป็นจ�ำนวนเงินตำมสัดส่วนที่สมควรตำมเหตุผลจำก Cash Settlement 

Fund (กองทุนของควำมตกลงที่เป็นเงินสด) โดยสูงสุดไม่เกิน 11.5% 

ของ Cash Settlement Fund ซึ่งเป็นเงินจ�ำนวน 6.05 พันล้ำนเหรียญ

สหรัฐฯ และ 11.5% ของ Interchange Fund (กองทุนกำรแลกเปลี่ยน) 

ซึ่งประมำณไว้ที่ 1.2 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เพื่อตอบแทนทนำย

ทั้งหมดและส�ำนักงำนกฎหมำยที่ได้ร่วมกำรท�ำงำนในคดีที่เป็นกำร

ร่วมฟ้องในนำมกลุ่มนี้ ส�ำหรับงำนเพิ่มเติมในส่วนของกำรจัดกำร

ควำมตกลง กำรแจกจ่ำยกองทุนทั้งสองกองทุนและตลอดจนกำร

อุทธรณ์นั้น Class Counsel อำจร้องขอค่ำตอบแทนตำมอัตรำรำย

ชั่วโมงปกติของพวกเขำ ซึ่งสูงสุดไม่เกิน 1% จำก Cash Settlement 

Fund ซึ่งเป็นเงินจ�ำนวน 6.05 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ และเงินเพิ่มเติม

อีก 1% จำก Interchange Fund ซึ่งประมำณไว้ที่ 1.2 พันล้ำนเหรียญ

สหรัฐฯ นอกจำกนี้ Class Counsel จะร้องขอกำรเบิกคืนส�ำหรับค่ำใช้

จ่ำยของตน (ไม่รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรควำมตกลงหรือประกำศ

ค�ำบอกกล่ำวฉบับนี้) โดยสูงสุดไม่เกิน 40 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ และ

สูงสุดเป็นเงิน 200,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อหนึ่ง Class Plaintiff (กลุ่ม

บุคคลที่ร่วมฟ้องฝ่ำยโจทก์) ส�ำหรับเงินรำงวัลในกำรให้บริกำรของ

พวกเขำในนำมของกลุ่มบุคคลที่ร่วมฟ้องนี้

วิธีการร้องขอการจ่ายเงิน 

ผูป้ระกอบกิจกำรค้ำต้องกรอกแบบฟอร์มกำรเรียกร้องเพือ่กำรได้รับ

กำรช�ำระเงนิ หำกท้ำยที่สุดศำลแห่งนี้ได้อนุมัติควำมตกลงนี้ และท่ำน

ไม่ได้เพิกถอนกำรฟ้องของตนจำก Cash Settlement Class ท่ำนจะได้

รับแบบฟอร์มกำรเรียกร้องทำงไปรษณีย์หรืออีเมล หรือท่ำนอำจขอ

แบบฟอร์มได้ที่: www.PaymentCardSettlement.com หรือโทรติดต่อ: 

1-800-625-6440 

สิทธิประโยชน์อื่นๆ  
ส�าหรับผู้ประกอบกิจการค้า

ผู้ประกอบกิจกำรค้ำจะได้ประโยชน์จำกกำรเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับ

ที่เฉพำะเจำะจงของ Visa และ MasterCard ซึ่งนอกเหนือจำกด�ำเนิน 

กำรอื่นๆ แล้วยังท�ำให้ผู้ประกอบกิจกำรค้ำสำมำรถ:

• เก็บค่ำธรรมเนียมพิเศษจำกลูกค้ำ หำกลูกค้ำช�ำระเงินด้วยบัตร

เครดิต Visa และ MasterCard 

• เสนอส่วนลดให้กับลูกค้ำที่ไม่ได้ช�ำระเงินด้วยบัตรเครดิต Visa 

หรือ MasterCard หรือบัตรเดบิต และ

• จัดตั้งกลุ่มกำรซื้อที่มีหลักเกณฑ์ตรงตำมเกณฑ์เฉพำะเพื่อกำรเจรจำ

กับ Visa และ MasterCard

นอกจำกนี้ผู้ประกอบกิจกำรค้ำที่ด�ำเนินธุรกิจหลำยธุรกิจภำยใต้ชื่อ

ทำงกำรค้ำที่แตกต่ำงกันหรือแบนเนอร์ต่ำงๆ จะสำมำรถรับช�ำระเงิน

ด้วย Visa และ MasterCard เป็นจ�ำนวนน้อยกว่ำชื่อทำงกำรค้ำและ

แบนเนอร์ของผู้ประกอบกิจกำรค้ำทั้งหมด

สิทธิและทางเลือกตามกฎหมาย 

ผู้ประกอบกิจกำรค้ำที่ได้เข้ำร่วมในคดีพิพำทนี้มีสิทธิและทำงเลือก

ตำมกฎหมำยที่ได้อธิบำยไว้ตำมด้ำนล่ำงนี้ ท่ำนสำมำรถ:

•	 ยื่นฟ้องเพื่อเรียกร้องการจ่ายเงิน	ท่ำนจะได้รับแบบฟอร์มกำรเรียก

ร้องทำงไปรษณีย์หรืออีเมลหรือยื่นฟ้องทำงออนไลน์ที่:  

www.PaymentCardSettlement.com

•	 การถอนตัวจำก Cash Settlement Class (มำตรำ 23(b)(3) Settlement 

Class) หำกท่ำนได้ถอนตัวจำกคดีพิพำท ท่ำนก็จะสำมำรถฟ้องร้อง

จ�ำเลยทั้งหลำยส�ำหรับควำมเสียหำยจำกด�ำเนินกำรที่เกิดขึ้นตำมที่

ถูกกล่ำวหำเมื่อหรือก่อนวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2555 ด้วยตนเองและ

ด้วยค่ำใช้จ่ำยของท่ำนเองหำกท่ำนต้องกำร หำกท่ำนได้ถอนตัว

จำกคดีพิพำท ท่ำนจะไม่ได้รับเงินจำกควำมตกลงนี้ ถ้ำท่ำนเป็นผู้

ประกอบกิจกำรค้ำและต้องกำรถอนตัว ท่ำนต้องท�ำเอกสำรค�ำร้อง

เป็นลำยลักษณ์อักษร ใส่ค�ำร้องดังกล่ำวในซองจดหมำย และส่ง

ค�ำร้องดังกล่ำวที่มีตรำไปรษณียำกรที่ช�ำระเงินล่วงหน้ำแล้วและ

ประทับตรำไปรษณียำกร ภำยในวันที่ 28	พฤษภาคม	2556 ไปที่ 

Class Administrator, Payment Card Interchange Fee Settlement, 

P.O. Box 2530, Portland, OR 97208-2530 เอกสำรกำรร้องขอ

ที่เป็นลำยลักษณ์อักษรนี้ต้องมีกำรลงชื่อโดยบุคคลที่มีอ�ำนำจใน

ด�ำเนินกำรดังกล่ำวและระบุข้อมูลทั้งหมดดังต่อไปนี้: (1) ค�ำว่ำ 

"In re Payment Card Interchange Fee and Merchant Discount 

Antitrust Litigation" (2) ชื่อเต็ม ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ และ

หมำยเลขประจ�ำตัวผู้เสียภำษี (3) ผู้ประกอบกิจกำรค้ำที่ประสงค์

ถอนตัวจำก Cash Settlement Class (มำตรำ 23(b)(3) Settlement 

Class) และต�ำแหน่งใดหรืออ�ำนำจใดที่ท่ำนต้องกำรเพิกถอน

ส�ำหรับผู้ประกอบกิจกำรค้ำนั้น และ (4) ชื่อธุรกิจ ชื่อแบรนด์ และที่

อยู่ของร้ำนค้ำหรือสถำนที่ตั้งของกำรค้ำ ซึ่งเป็นกำรค้ำที่ผู้ประกอบ

กิจกำรค้ำต้องกำรเพิกถอน 

หมำยเหตุ: ท่านไม่สามารถถอนตัวจาก	Rule	Changes	Settlement	

Class	(มำตรำ 23(b)(2) Settlement Class)

•	 การคัดค้านความตกลงนี้ ก�ำหนดสิ้นสุดของกำรคัดค้ำนคือ:  

วันที่	28	พฤษภาคม	2555 เพื่อศึกษำวิธีกำรคัดค้ำน: กรุณำดูที่  

www.PaymentCardSettlement.com หรือโทรติดต่อ 

1-800-625-6440 หมำยเหตุ: หำกท่ำนได้ถอนตัวจำก Cash 

Settlement Class ท่ำนจะไม่สำมำรถคัดค้ำนเงื่อนไขในส่วนของ

ควำมตกลงนี้

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิและตัวเลือกเหล่ำนี้ กรุณำดูที่:  

www.PaymentCardSettlement.com 

หากศาลแห่งนี้อนุมัติความตกลงขั้นสุดท้าย

สมำชิกของ Rule Changes Settlement Class มีข้อผูกพันตำมเงื่อนไข

ของควำมตกลงนี้ สมำชิกของ Cash Settlement Class ซึ่งมิได้เป็นผู้ที่

ถอนตัวภำยในก�ำหนดเวลำสิ้นสุด มีผลผูกพันตำมเงื่อนไขของควำม

ตกลงนี้ ไม่ว่ำพวกเขำจะได้ท�ำกำรยื่นฟ้องส�ำหรับกำรช�ำระเงินนี้หรือ

ไม่ก็ตำม สมำชิกของทั้งสองกลุ่มที่ปลดเปลื้องกำรเรียกร้องทั้งหมด

ตำมรำยชื่อของฝ่ำยที่ได้ท�ำกำรปลดเปลื้องทั้งหมดในข้อตกลงควำม

ตกลงนี้ ควำมตกลงนี้จะลงควำมเห็นชี้ขำดและปลดเปลือ้งข้อเรยีก

ร้องต่ำงๆ ของผูป้ระกอบกจิกำรค้ำกบั Visa, MasterCard หรอืจ�ำเลย

อื่นๆ ที่ ได้ถูกหรืออำจถูกกล่ำวหำในคดีพิพำทนี้ รวมถึงกำรเรียกร้อง

ใดๆ ที่มีพื้นฐำนบนกำรแลกเปลี่ยนหรือค่ำธรรมเนียมอื่นๆ กฎข้อ

บังคับ no-surcharge (ไม่เก็บเงินเพิ่ม), กฎข้อบังคับ no-discounting 

(ไม่มีส่วนลด), กฎข้อบังคับ honor-all-card (เคำรพบัตรทั้งหมด) และ

กฎข้อบังคับอื่นๆ ควำมตกลงนี้ยังจะลงควำมเห็นชี้ขำดเรื่องกำรเรียก

ร้องต่ำงๆ ของผู้ประกอบกิจกำรค้ำที่มีพื้นฐำนบนกฎข้อบังคับที่จะ

มีผลใช้บังคับในอนำคตของ Visa หรือ MasterCard นับตั้งแต่วนัที่ 

27 พฤศจกิำยน 2555 และจะไม่มกีำรแก้ไขตำมควำมตกลงนี ้กฎข้อ

บงัคบัทีไ่ด้รับกำรแก้ไขตำมที่ได้ระบุไว้ในควำมตกลงนี้ หรือกฎข้อ

บังคับอื่นที่คล้ำยคลึงอย่ำงส�ำคัญกับกฎข้อบังคับใดๆ ดังกล่ำว กำร

ปลดเปลื้องนี้จะไม่เป็นสิ่งขวำงกั้นกำรเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับข้อ

พิพำทของมำตรฐำนกำรพำณิชย์ที่ได้ระบุไว้โดยเฉพำะซึ่งเกิดขึ้นใน

กำรด�ำเนินกำรปกติของธุรกิจ

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรปลดเปลื้องนี้ โปรดดูที่ข้อตกลงกำร

ประนีประนอมยอมควำมที่: www.PaymentCardSettlement.com

การพิจารณาคดีของศาลเกี่ยวกับความตกลงนี้

ในวันที่ 12 กันยำยน 2556 จะมีกำรพิจำรณำคดีของศำลเพื่อพิพำกษำ

ตัดสินในกำรอนุมัติควำมตกลงที่ได้มีกำรน�ำเสนอ โดยที่ปรึกษำของ

กลุ่มบุคคลที่ร่วมฟ้องได้ร้องขอค่ำทนำยและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ และเงิน

รำงวัลส�ำหรับตัวแทนของกลุ่ม กำรพิจำรณำคดีจะด�ำเนินกำรที่:

United States District Court for the  
Eastern District of New York 
225 Cadman Plaza 
Brooklyn, NY 11201

ท่ำนไม่จ�ำเป็นต้องไปร่วมฟังกำรพิจำรณำคดีของศำลหรือว่ำจ้ำงทนำย 

แต่ท่ำนสำมำรถเข้ำร่วมได้หำกต้องกำร ด้วยค่ำใช้จ่ำยของตนเอง ศำล

แห่งนี้ได้แต่งตั้งบริษัทกฎหมำยของ Robins, Kaplan, Miller & Ciresi 

LLP, Berger & Montague, PC, และ Robbins Geller Rudman & 

Dowd LLP เพื่อเป็นที่ปรึกษำของกลุ่ม (“Class Counsel”)

ในกรณีที่มีข้อสงสัย?

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีนี้ (In re Payment Card 

Interchange Fee and Merchant Discount Antitrust Litigation, MDL 

1720) ท่ำนสำมำรถ:

โทรฟรี: 1-800-625-6440

ไปที่: www.PaymentCardSettlement.com 

ส่งจดหมำยไปที่ Class Administrator: 
Payment Card Interchange Fee Settlement
P.O. Box 2530
Portland, OR 97208-2530

อีเมล: info@PaymentCardSettlement.com

กรุณำตรวจสอบที่www.PaymentCardSettlement.com ส�ำหรับ 

ข้อมูลล่ำสุดที่เกี่ยวข้องกับควำมตกลงนี้หรือขั้นตอนกำรอนุมัติของ 

ควำมตกลงนี้

ประกาศ เอกสำรนี้เป็นกำรแปลเอกสำรจำกเอกสำรภำษำอังกฤษที่

ได้รับอนุมัติอย่ำงถูกต้อง และเพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่ำนั้น ในกรณีที่มี

ควำมขัดแย้งใดก็ตำมระหว่ำงข้อควำมของกำรแปลนี้และข้อควำม

ของเอกสำรต้นฉบับภำษำอังกฤษ ให้ยึดถือตำมข้อควำมของเอกสำร

ต้นฉบับภำษำอังกฤษเป็นหลัก

www.PaymentCardSett lement.com
1-800-625-6440 • info@PaymentCardSett lement.com


