
ประจ�ำตัวผู้เสียภำษี  (3)  ผู้ประกอบกำรค้ำที่ประสงค์ถอนตัวจำกกลุ่มบุคคลใน
ควำมตกลงระงับข้อพิพำทตำมกฎข้อ 23(b)(3) และต�ำแหน่งใดหรอือ�ำนำจใดที่
ท่ำนต้องกำรเพิกถอนส�ำหรับผู้ประกอบกำรค้ำนัน้ และ (4) ชื่อธุรกิจ ชื่อแบรนด์ 
และที่อยู่ของร้ำนค้ำหรอืสถำนที่ตัง้ของกำรค้ำ  ซึ่งเป็นกำรค้ำที่ผู้ประกอบกำร
ค้ำต้องกำรเพิกถอน นอกจำกนี้คุณยังต้องระบุชื่อธุรกิจหรอืชื้อแบรนด์ดังกล่ำว 
หำกมีตำมสมควร: ชื่อทำงกฎหมำยของบรษัิทแม่ (ถ้ำมี) วันที่เร ิ่มรับบัตร Visa 
หรอื Mastercard (หำกหลังจำกวันที่ 1 มกรำคม 2004) และสิ้นสุดลง (หำก
ก่อนวันที่ 25 มกรำคม 2019) ชื่อของธนำคำรทัง้หมดที่รับธุรกรรมบัตร Visa 
หรอื Mastercard และหมำยเลขประจ�ำตัวผู้ประกอบกิจกำรค้ำที่รับ

• คัดค้านความตกลงระงับข้อพิพาทนี้   ก�ำหนดสิ้นสุดกำรคัดค้ำนคือ
วันที่   23  กรกฎาคม  2019   เพื่ อ ศึกษำวธิีกำรคัดค้ำน  กรุณำดู ท่ี  
www.PaymentCardSettlement.com  หรอืโทรติดต่อ  1-800-625-
6440  หมำยเหตุ:  หำกท่ำนถอนตัวจำกกลุ่มบุคคลในควำมตกลงระงับข้อพิพำ
ทตำมกฎข้อ 23(b)(3) ท่ำนจะไม่สำมำรถคัดค้ำนควำมตกลงระงับข้อพิพำทนี้ได้

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิและตัวเลือกเหล่ำนี้ กรุณำดูที่:  
www.PaymentCardSettlement.com 

หากศาลอนุมัติความตกลงระงับข้อพิพาทขั้น
สุดท้าย

สมำชิกของกลุ่มบุคคลในควำมตกลงระงับข้อพิพำทตำมกฎข้อ  23(b)(3)  ที่ไม่ได้เพิก
ถอนกำรเรยีกร้องของตนภำยในก�ำหนดสิ้นสุด  จะมีภำระผูกพันตำมเงื่อนไขของ
ควำมตกลงดังกล่ำว  ซึ่งรวมถึงกำรเห็นพ้องที่จะไม่ท�ำกำรเรยีกร้องใด  ๆ  กับฝ่ำยที่ได้
รับกำรปลดเปลื้องตำมที่ระบุไว้ในข้อตกลงระงับคดี  ไม่ว่ำสมำชิกเหล่ำนัน้จะได้ยื่นส่ง
กำรเรยีกร้องเพื่อรับช�ำระเงินนี้หรอืไม่ก็ตำม
ควำมตกลงระงับข้อพิพำทนี้จะเป็นวธิีกำรที่น่ำพอใจในกำรจัดกำรกับควำมขัดแย้ง
และปลดเปล้ืองกำรเรยีกร้องโดยสมำชิกของกลุ่มเพื่อรับค่ำตอบแทนเป็นเงินหรอืค�ำ
สัง่ศำลให้จ�ำเลยหยุดกำรกระท�ำกำรต่อ Visa, Mastercard,  หรอืจ�ำเลยอื่น  ๆ  กำร
ปลดเปลื้องจะป้องกันตำมกฎหมำยไม่ให้ด�ำเนินกำรเรยีกร้องดังต่อไปนี้:
•  กำรเรยีกร้องที่มีพื้นฐำนตำมกำรด�ำเนินกำรและกฎที่ถูกกล่ำวหำหรอืยกขึ้นใน

กำรด�ำเนินคดีหรอืที่อำจถูกกล่ำวหำหรอืยกขึ้นในกำรด�ำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นนี้  ซึ่งรวมถึงกำรเรยีกร้องใด  ๆ  ที่มีพื้นฐำนตำมค่ำธรรมเนียมกำรแลก
เปลี่ยน ค่ำธรรมเนียมเครอืข่ำย ค่ำธรรมเนียมส่วนลดของผู้ประกอบกิจกำรค้ำ 
กฎไม่ลดรำคำ  กฎกำรยอมรับทุกบัตรในเครอืข่ำย  และกำรด�ำเนินกำรและกฎ
อื่น  ๆ  บำงประกำร  กำรเรยีกร้องเหล่ำนี้จะได้รับกำรปลดเปลื้องหำกมีอยู่แล้ว
หรอืจะเกิดขึ้นในอนำคตไม่เกินห้ำปีนับจำกที่ศำลอนุมัติควำมตกลงระงับข้อ
พิพำทและกำรระงับกำรอุทธรณ์ทัง้หมด

•  กำรเรยีกร้องที่มีพื้นฐำนตำมกฎในอนำคตที่มีควำมคล้ำยคลึงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ
กับ  –  กล่ำวคือ  ไม่เปล่ียนแปลงลักษณะส�ำคัญของกฎที่กล่ำวถึงข้ำงต้น  – 
เนื่องจำกมีอยู่เมื่อได้รับกำรอนุมัติควำมตกลงระงับข้อพิพำทเบื้องต้น  กำรเรยีก
ร้องที่มีพื้นฐำนตำมกฎที่คล้ำยกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญในอนำคตเหล่ำนี้จะได้รับกำร
ปลดเปลื้องหำกได้รับไม่เกินห้ำปีนับจำกที่ศำลอนุมัติควำมตกลงระงับข้อพิพำท
และกำรระงับกำรอุทธรณ์ทัง้หมด

กำรแก้ไขและปลดเปล้ืองของควำมตกลงระงับข้อพิพำทในข้อเรยีกร้องเหล่ำนี้มี
เจตนำเพื่อให้สอดคล้องกับและไม่มีขอบเขตที่กว้ำงกว่ำกฎหมำยของรัฐบำลกลำง
เกี่ยวกับหลักกำรแสดงข้อเท็จจรงิที่ต้องตรงกัน
กำรปลดเปลื้องจะไมย่กเลิกกำรเรยีกร้องดังต่อไปนี้:
•  กำรเรยีกร้องที่มีพื้นฐำนตำมกำรด�ำเนินกำรหรอืกฎระเบียบซึ่งไม่สำมำรถถูก

กล่ำวหำหรอืที่ยกขึ้นในกำรด�ำเนินคดี
•  กำรเรยีกร้องที่มีพื้นฐำนตำมกฎในอนำคตที่ไม่มีควำมคล้ำยคลึงกันอย่ำงมีนัย

ส�ำคัญกับกฎที่เคยมีหรอืได้รับกำรกล่ำวหำหรอืยกขึ้นในกำรด�ำเนินคดี
•  กำรเรยีกร้องใด  ๆ  ที่เกิดขึ้นเกินกว่ำห้ำปีนับจำกที่ศำลอนุมัติควำมตกลงระงับ

ข้อพิพำทและกำรระงับกำรอุทธรณ์ใด ๆ
นอกจำกนี้กำรปลดเปลื้องยังจะมีผลในกำรยกเลิกกำรเรยีกร้องที่คล้ำยกันหรอืทับ
ซ้อนกันทั้งหมดในกำรด�ำเนินคดีอ่ืนใด  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงกำรเรยีกร้องที่อ้ำง
ถึงในกำรฟ้องคดีในนำมกลุ่มบุคคลในชั้นศำลของรัฐแคลิฟอร์เนียท่ีกระท�ำขึ้นในนำม
ของผู้ประกอบกิจกำรค้ำชำวแคลิฟอร์เนียและบรรยำยลักษณะตำมคดี  Nuts for 
Candy v. Visa, Inc., et al., No. 17-01482 (ศำลสูงแห่งเทศมณฑลซำนมำเทโอ)  
ตำมข้อตกลงระหว่ำงคู่กรณีในคดี Nuts for Candy ภำยใต้และเมื่อได้รับอนุมัติขัน้
สุดท้ำยของกลุ่มบุคคลในควำมตกลงระงับข้อพิพำทตำมกฎข้อ 23(b)(3)  โจทก์ในคดี 
Nuts for Candy  จะขอให้ศำลของรัฐแคลิฟอร์เนียยกฟ้องกำรด�ำเนินคดีใน  Nuts 
for Candy ทนำยควำมของโจทก์ในคดี Nuts for Candy อำจรับเงินที่ตัดสินในคดี 
Nuts for Candy  เป็นค่ำธรรมเนียมทนำยควำมที่ไม่เกิน 6,226,640.00 ดอลลำร์
และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่เกิน  493,697.56  ดอลลำร์  ค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใช้จ่ำยใด  ๆ  ที่

สัง่ในคดี  Nuts for Candy  จะได้รับเป็นกองทุนโดยแยกต่ำงหำกและจะไม่ลดเงิน
กองทุนควำมตกลงระงับข้อพิพำทให้แก่สมำชิกในกลุ่มบุคคลในควำมตกลงระงับข้อ
พิพำทตำมกฎข้อ 23(b)(3)
กำรปลดเปลื้องจะไม่ให้ด�ำเนินกำรกำรเรยีกร้องที่เป็นค�ำสั่งศำลให้จ�ำเลยหยุดกำรกระ
ท�ำกำร  หรอืกำรเรยีกร้องที่เป็นค�ำสัง่แสดงสิทธิของโจทก์  ซึ่งเป็นกำรยืนยันส�ำหรับ
กำรเรยีกร้องที่เป็นค�ำสั่งศำลให้จ�ำเลยหยุดกำรกระท�ำกำรที่ถูกอ้ำงในควำมตกลง
ระงับข้อพิพำทในนำมกลุ่มบุคคลตำมกฎข้อ  23(b)(2)  ซึ่งอยู่ในระหว่ำงพิจำรณำใน
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”)  กำรเรยีกร้องค�ำสัง่
ศำลให้จ�ำเลยหยุดกำรกระท�ำกำรคือกำรเรยีกร้องเพื่อห้ำมหรอืให้ด�ำเนินกำรบำงอย่ำง  
ซึ่งไม่รวมถึงกำรเรยีกร้องให้ช�ำระเงิน  เช่น  ค่ำเสียหำย  กำรชดใช้ควำมเสียหำย  หรอื
กำรคืนผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรกระท�ำผิด    ส�ำหรับกำรเรยีกร้องดังกล่ำวทัง้หมดที่
เป็นค�ำสั่งชั่วครำวแสดงสิทธิของโจทก์หรอืค�ำสั่งศำลให้จ�ำเลยหยุดกำรกระท�ำกำร
ในคดี Barry’s ผู้ประกอบกิจกำรค้ำจะรักษำสิทธิ์ทัง้หมดตำมกฎข้อ 23 ของกฎแห่ง
กระบวนกำรทำงแพ่งของรัฐบำลกลำงซ่ึงตนมีตัวแทนโจทก์ที่มีชื่อหรอืสมำชิกของ
กลุ่มโดยไม่ปรำกฎตัวในคดี  Barry’s  ยกเว้นผู้ประกอบกิจกำรค้ำที่เหลืออยู่ในกลุ่ม
บุคคลในควำมตกลงระงับข้อพิพำทตำมกฎข้อ  23(b)(3)  จะปลดเปลื้องสิทธิของตน
ในกำรเร ิ่มต้นกำรด�ำเนินคดีใหม่และแยกต่ำงหำกส�ำหรับระยะเวลำนำนถึงห้ำ (5) ปีนับ
จำกที่ศำลอนุมัติควำมตกลงระงับข้อพิพำทและหมดซึ่งกำรอุทธรณ์ทัง้ปวง
นอกจำกนี้กำรปลดเปลื้องยังจะไม่ป้องกันตำมกฎหมำยไม่ให้ด�ำเนินกำรเรยีกร้อง
บำงอย่ำงที่อ้ำงถึงในกำรบรรยำยในกำรฟ้องคดีในนำมกลุ่มบุคคลในคดี  B&R 
Supermarket, Inc., et al. v. Visa, Inc., et al., No. 17-CV-02738 (E.D.N.Y.) 
หรอืกำรเรยีกร้องตำมข้อพิพำททำงกำรค้ำมำตรฐำนบำงอย่ำงที่เกิดขึ้นในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจตำมปกติ
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกำรปลดเปลื้อง  ให้ดูกำรบอกกล่ำวทำงไปรษณีย์ฉบับ
เต็มไปยังสมำชิกของกลุ่มบุคคลในควำมตกลงระงับข้อพิพำทตำมกฎข้อ 23(b)(3) 
และข้อตกลงระงับคดีที่: www.PaymentCardSettlement.com 

การพิจารณาคดีของศาลเกี่ยวกับความตกลง
ระงับข้อพิพาทนี้

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2019 จะมีกำรพิจำรณำคดีของศำลเพื่อพิจำรณำว่ำจะอนุมัติ
ควำมตกลงระงับข้อพิพำทที่เสนอหรอืไม่  นอกจำกนี้  กำรพิจำรณำคดียังจะกล่ำวถึง
ค�ำร้องขอของปรกึษำคดีของกลุ่มตำมกฎข้อ  23(b)(3)  ส�ำหรับค่ำธรรมเนียมและค่ำ
ใช้จ่ำยของทนำยควำม  และค่ำตอบแทนส�ำหรับโจทก์ในนำมของกลุ่มบุคคลตำมกฎ
ข้อ 23(b)(3) ส�ำหรับกำรเป็นตัวแทนของผู้ประกอบกิจกำรค้ำในคดี MDL 1720 ซึ่ง
ถึงที่สุดในข้อตกลงกำรระงับคดีในนำมกลุ่มบุคคล กำรพิจำรณำคดีจะด�ำเนินกำรที่:
United States District Court for the
Eastern District of New York
225 Cadman Plaza
Brooklyn, NY 11201

ท่ำนไม่จ�ำเป็นต้องไปร่วมฟังกำรพิจำรณำคดีของศำลหรอืว่ำจ้ำงทนำยควำม  แต่
ท่ำนสำมำรถท�ำได้หำกต้องกำร  ด้วยค่ำใช้จ่ำยของตนเอง  ศำลแห่งนี้ได้แต่งตัง้บรษัิท
กฎหมำยของ  Robins  Kaplan  LLP,  Berger Montague  PC  และ  Robbins 
Geller Rudman & Dowd LLP  เพื่อเป็นที่ปรกึษำคดีของกลุ่มตำมกฎข้อ  23(b)
(3) ในกำรเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลในควำมตกลงระงับข้อพิพำทตำมกฎข้อ 23(b)(3)

หากมีข้อสงสัย
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีนี้ (In re Payment Card Interchange Fee and 
Merchant Discount Antitrust Litigation, MDL 1720) ท่ำนสำมำรถ:
โทรติดต่อฟร:ี 1-800-625-6440
ไปที่: www.PaymentCardSettlement.com 
ส่งจดหมำยไปที่เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรงำนกลุ่มบุคคล:
Payment Card Interchange Fee Settlement
P.O. Box 2530
Portland, OR 97208-2530

อีเมล: info@PaymentCardSettlement.com
กรุณำตรวจสอบที่ www.PaymentCardSettlement.com ส�ำหรับข้อมูลล่ำสุดที่
เกี่ยวข้องกับควำมตกลงนี้หรอืขัน้ตอนกำรอนุมัติของควำมตกลงนี้

ค�ำบอกกล่ำวทำงกฎหมำย

ถึงผู้ประกอบกิจการค้าที่ได้รับช�าระด้วย Visa และ Mastercard ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2004 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2019: ค�าบอกกล่าวเรื่องความตกลงระงับข้อ
พิพาทในการฟอ้งคดีในนามกลุ่มบุคคลมูลค่าประมาณ 5.54-6.24 พันล้านดอลลาร์ 

ค�ำบอกกล่ำวเร ื่องควำมตกลงระงับข้อพิพำทในกำรฟ้องคดีในนำมกลุ่มบุคคลซึ่งได้รับ
มอบหมำยอ�ำนำจด�ำเนินกำรจำกศำลแขวงสหรัฐฯ แห่งเขตตะวันออกของรัฐนิวยอร์ก
ค�ำบอกกล่ำวฉบับนี้ได้รับมอบอ�ำนำจจำกศำลแห่งนี้เพื่อแจ้งให้ท่ำนทรำบเกี่ยวกับข้อ
ตกลงในกำรระงับคดีพิพำทตำมกำรฟ้องคดีในนำมกลุ่มบุคคลที่อำจมีผลต่อท่ำน  คดี
พิพำทนี้อ้ำงว่ำ  Visa  และ  Mastercard  โดยแยกต่ำงหำกจำกกัน  และพร้อมด้วย
ธนำคำรต่ำง  ๆ  บำงแห่งได้ละเมิดกฎหมำยต่อต้ำนกำรผูกขำด  และเป็นสำเหตุท�ำให้ผู้
ประกอบกิจกำรค้ำทั้งหลำยต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมจ�ำนวนสูงเกินกว่ำควรส�ำหรับกำร
ยอมรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิต Visa และ Mastercard รวมทัง้โดย:
•  กำรตกลงในกำรจัดตัง้  น�ำไปใช้  และบังคับใช้กฎระเบียบต่ำง  ๆ  เกี่ยวกับค่ำ

ธรรมเนียมผู้ประกอบกิจกำรค้ำ  (ที่เรยีกว่ำ  ค่ำธรรมเนียมมำตรฐำนส�ำหรับกำร
แลกเปลีย่น)

•  กำรจ�ำกัดส่ิงที่ผู้ประกอบกิจกำรค้ำสำมำรถท�ำได้เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้ำใช้รูป
แบบกำรช�ำระเงินอื่น ๆ และ

•  กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวต่อเนื่องต่อไปหลังจำกที่  Visa  และ  Mastercard  ได้
เปลี่ยนโครงสร้ำงองค์กรของตน

จ�ำเลยกล่ำวว่ำพวกตนไม่ได้ท�ำสิ่งใดผิด  พวกเขำกล่ำวว่ำกำรปฏิบัติทำงธุรกิจของ
ตนถูกต้องตำมกฎหมำยและเป็นผลมำจำกกำรแข่งขัน  และดังนัน้จึงเป็นประโยชน์ทัง้
กับผู้ประกอบกิจกำรค้ำและผู้บรโิภค  ศำลแห่งนี้ยังไม่ได้ตัดสินควำมว่ำใครเป็นฝ่ำย
ถูกเพรำะทั้งสองฝ่ำยได้เห็นด้วยในควำมตกลงระงับข้อพิพำท  ศำลแห่งนี้ได้ท�ำกำร
อนุมัติกำรเบื้องต้นส�ำหรับควำมตกลงระงับข้อพิพำทนี้

ความตกลงระงับข้อพิพาท
ภำยใต้ควำมตกลงระงับข้อพิพำท Visa, Mastercard,  และจ�ำเลยธนำคำรได้ตกลง
ที่จะจัดกองทุนควำมตกลงระงับข้อพิพำทในนำมกลุ่มบุคคลประมำณ  6.24  พันล้ำน
ดอลลำร์  เงินกองทุนเหล่ำนัน้จะถูกหักออกจำกบัญชีส�ำหรับผู้ประกอบกิจกำรค้ำบำง
แห่งที่ถอนตัวออกจำกกลุ่มบุคคลในควำมตกลงระงับข้อพิพำทตำมกฎข้อ  23(b)(3) 
แต่ไม่ว่ำในกรณีใดที่กำรหักเงินจะมำกกว่ำ  700  ล้ำนดอลลำร์  กองทุนควำมตกลง
ระงับข้อพิพำทในนำมกลุ่มบุคคลสุทธิจะถูกใช้เพื่อช�ำระค่ำเรยีกร้องท่ีถูกต้องของผู้
ประกอบกิจกำรค้ำที่รับบัตรเครดิตหรอืบัตรเดบิต  Visa  หรอื Mastercard  เมื่อใด
ก็ตำมระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2004 ถึง 25 มกรำคม 2019
ควำมตกลงระงับข้อพิพำทน้ีก่อให้เกิดกลุ่มบุคคลในควำมตกลงระงับข้อพิพำทตำม
กฎข้อ  23(b)(3)  ดังต่อไปนี้:  บุคคล  ธุรกิจ  และนิติบุคคลอื่น  ๆ  ทัง้หมดที่ยอมรับ
บัตรท่ีประทับตรำเคร ื่องหมำย  Visa  และ/หรอืบัตรท่ีประทับตรำเคร ื่องหมำย 
Mastercard  ในสหรัฐอเมรกิำเมื่อใดก็ตำมตัง้แต่วันที่  1  มกรำคม  2004  ถึง  25 
มกรำคม  2019  ยกเว้นกลุ่มบุคคลในควำมตกลงระงับข้อพิพำทตำมกฎข้อ  23(b)
(3) จะไม่รวมถึง  (ก)  โจทก์ที่ถูกยกฟ้อง  (ข)  รัฐบำลสหรัฐอเมรกิำ  (ค) จ�ำเลยที่มีชื่อใน
กำรด�ำเนินคดีนี้หรอืกรรมกำร  เจ้ำหน้ำที่  หรอืสมำชิกในครอบครัวของตน  หรอื  (ง) 
สถำบันกำรเงินที่ได้ออกบัตรที่ประทับตรำเคร ื่องหมำย  Visa  หรอืบัตรที่ประทับตรำ
เคร ื่องหมำย  Mastercard  หรอืได้รับธุรกรรมของบัตรที่ประทับตรำเคร ื่องหมำย 
Visa  หรอืธุรกรรมของบัตรที่ประทับตรำเคร ื่องหมำย  Mastercard  เมื่อใดก็ตำม
ตัง้แต่วันที่  1  มกรำคม  2004  ถึง  25  มกรำคม  2019  โจทก์ที่ถูกยกฟ้องคือโจทก์
ที่เคยได้รับควำมตกลงระงับข้อพิพำทมำก่อนแล้วและยกฟ้องคดีของตนเองต่อ
จ�ำเลยและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโจทก์เหล่ำนั้น  หำกท่ำนไม่แน่ใจว่ำท่ำนอำจเป็น
โจทก์ที่ถูกยกฟ้องหรอืไม่  ท่ำนควรโทรไปที่  1-800-625-6440  หรอืไปที่  www.
PaymentCardSettlement.com ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ส่ิงที่ผู้ประกอบกิจการค้าจะได้รับจากความ
ตกลงระงับข้อพิพาทนี้

ผู้ประกอบกิจกำรค้ำทั้งหมดในกลุ่มบุคคลในควำมตกลงระงับข้อพิพำทตำมกฎ
ข้อ  23(b)(3)  ที่ไม่ได้ถอนตัวจำกกลุ่มภำยในก�ำหนดสิ้นสุดที่ระบุไว้ด้ำนล่ำงและกำร
ยื่นฟ้องเพื่อเรยีกร้องยังคงมีผลตำมกฎหมำย  จะได้รับเงินจำกกองทุนควำมตกลง
ระงับข้อพิพำทในนำมกลุ่มบุคคล  มูลค่ำของกำรเรยีกร้องแต่ละรำยจะยึดตำมค่ำ
ธรรมเนียมกำรแลกเปลี่ยนจรงิหรอืที่ประมำณกำรไว้ที่สำมำรถอ้ำงอิงได้ส�ำหรับ
ธุรกรรมของกำรช�ำระเงินด้วยบัตร Mastercard และ Visa ตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม 
2004  ถึง  25  มกรำคม  2019  กำรช�ำระเงินตำมสัดส่วนให้กับผู้ประกอบกำรค้ำ
ที่ท�ำกำรยื่นฟ้องเพ่ือเรยีกร้องซึ่งยังคงมีผลตำมกฎหมำยส�ำหรับส่วนที่เป็นกองทุน

ควำมตกลงระงับข้อพิพำทในนำมกลุ่มบุคคล จะยึดถือตำมข้อก�ำหนดดังต่อไปนี้:
•  จ�ำนวนเงินในกองทุนควำมตกลงระงับข้อพิพำทในนำมกลุ่มบุคคลหลังจำกกำร

หักเงินดังที่ได้อธิบำยไว้ด้ำนล่ำง
•  กำรหักบัญชีส�ำหรับผู้ประกอบกิจกำรค้ำบำงแห่งที่ถอนตัวออกจำกควำมตกลง

ระงับข้อพิพำทในนำมกลุ่มบุคคล
•  กำรหักเงินส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรจัดกำรควำมตกลงระงับข้อพิพำท

และกำรบอกกล่ำว  ภำษีที่เกี่ยวข้องกับกองทุนควำมตกลงระงับข้อพิพำทและ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนภำษีที่เกี่ยวข้องอื่น  ๆ  และค่ำตอบแทนส�ำหรับโจทก์ในนำมกลุ่ม
บุคคลตำมกฎข้อ  23(b)(3)  ส�ำหรับกำรให้บรกิำรของโจทก์ในนำมของกลุ่ม
บุคคล  ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยของทนำยควำม  โดยทัง้หมดนี้ตำมที่ศำลได้
อนุมัติ และ 

•  มูลค่ำรวมทัง้หมดในสกุลเงินดอลลำร์ ส�ำหรับกำรเรยีกร้องที่ได้ยื่นฟ้องซึ่งยังคง
มีผลตำมกฎหมำยทัง้หมด

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยของทนำยควำม  และค่ำตอบแทนกำรบรกิำรส�ำหรับโจทก์
ในนำมของกลุ่มบุคคลตำมกฎข้อ  23(b)(3):  ส�ำหรับกำรท�ำงำนที่ได้ด�ำเนินกำรจน
กระทัง่กำรอนุมัติขัน้สุดท้ำยของควำมตกลงระงับข้อพิพำทนี้โดยศำลแขวง  ที่ปรกึษำ
คดีของกลุ่มบุคคลตำมกฎ 23(b)(3) จะร้องขอค่ำธรรมเนียมของทนำยควำมจำกศำล
แห่งนี้เป็นจ�ำนวนเงินตำมสัดส่วนที่สมควรตำมเหตุผลจำกกองทุนควำมตกลงระงับ
ข้อพิพำทในนำมกลุ่มบุคคล  โดยสูงสุดไม่เกิน  10%  ของกองทุนควำมตกลงระงับข้อ
พิพำท  เพื่อตอบแทนทนำยทัง้หมดและส�ำนักงำนกฎหมำยที่ได้ร่วมกำรท�ำงำนในคดีที่
เป็นกำรร่วมฟ้องในนำมกลุ่มนี้ ส�ำหรับงำนเพิ่มเติมเพื่อบรหิำรจัดควำมตกลงระงับข้อ
พิพำท  แจกจ่ำยกองทุนควำมตกลงระงับข้อพิพำท  และกำรด�ำเนินคดีในชัน้อุทธรณ์
ใด  ๆ  ที่ปรกึษำคดีของกลุ่มตำมกฎข้อ  23(b)(3)  อำจร้องขอเงินชดเชยตำมอัตรำ
รำยชัว่โมงปกติ ที่ปรกึษำคดีของกลุ่มตำมกฎข้อ 23(b)(3)  จะยังขอรับ  (1)  เงินค่ำใช้
จ่ำยในกำรด�ำเนินคดีของตน  (ซึ่งไม่รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรจัดควำมตกลงระงับ
ข้อพิพำทหรอืกำรบอกกล่ำว)  ไม่เกิน  40  ล้ำนดอลลำร์  และ  (2)  กำรช�ำระเงินคืนแก่
หนึ่งในแปดของโจทก์ในนำมของกลุ่มบุคคลตำมกฎข้อ  23(b)(3)  ในค่ำตอบแทนกำร
บรกิำรส�ำหรับกำรเป็นตัวแทนในควำมตกลงระงับข้อพิพำทในนำมกลุ่มบุคคลตำมกฎ
ข้อ 23(b)(3) โดยแต่ละรำยไม่เกิน 250,000 ดอลลำร์ 

วิธีการร้องขอการจ่ายเงิน
ผู้ประกอบกำรค้ำต้องกรอกแบบฟอร์มกำรเรยีกร้องเพื่อรับกำรช�ำระเงิน  หำกท้ำย
ที่สุดศำลได้อนุมัติควำมตกลงระงับข้อพิพำทนี้  และท่ำนไม่ได้เพิกถอนกำรฟ้องของ
ตนจำกกลุ่มบุคคลในควำมตกลงระงับข้อพิพำทตำมกฎข้อ  23(b)(3)  ท่ำนจะได้รับ
แบบฟอร์มกำรเรยีกร้องทำงไปรษณีย์หรอือีเมล  หรอืท่ำนอำจขอแบบฟอร์มได้ที่:  
www.PaymentCardSettlement.com หรอืโทรติดต่อ: 1-800-625-6440

สิทธิและทางเลือกทางกฎหมาย
ผู้ประกอบกำรค้ำที่ได้เข้ำร่วมในคดีพิพำทนี้มีสิทธิและทำงเลือกตำมกฎหมำยดังที่ได้
อธิบำยไว้ด้ำนล่ำงนี้ ท่ำนสำมำรถ:
• ยื่นฟ้องเพื่อเรยีกร้องการจ่ายเงิน  เมื่อท่ำนจะได้รับแบบฟอร์มกำรเรยีก

ร้อง  ท่ำนสำมำรถส่งได้ทำงไปรษณีย์หรอือีเมล  หรอืยื่นทำงออนไลน์ที่ :  
www.PaymentCardSettlement.com

• การถอนตัวจำกกลุ่มบุคคลในควำมตกลงระงับข้อพิพำทตำมกฎข้อ  23(b)
(3)  หำกท่ำนได้ถอนตัวจำกคดีพิพำท  ท่ำนสำมำรถฟ้องฝ่ำยจ�ำเลยได้ด้วย
ตนเองด้วยค่ำใช้จ่ำยของท่ำนเองหำกท่ำนต้องกำร  หำกท่ำนได้ถอนตัวจำกคดี
พิพำท ท่ำนจะไม่ได้รับเงินจำกควำมตกลงนี้  หำกท่ำนเป็นผู้ประกอบกำรค้ำและ
ต้องกำรถอนตัว  ท่ำนต้องท�ำเอกสำรค�ำร้องเป็นลำยลักษณ์อักษร  ใส่ค�ำร้องดัง
กล่ำวในซองจดหมำย  และส่งค�ำร้องดังกล่ำวที่มีตรำไปรษณียำกรที่ช�ำระเงิน
ล่วงหน้ำแล้วและประทับตรำไปรษณียำกรภำยในวันที่  23  กรกฎาคม  2019 
หรอืจัดส่งแบบข้ำมคืนไปที่แสดงว่ำจัดส่งภำยในวันที่  23  กรกฎาคม  2019 
ไปยัง  Class  Administrator,  Payment  Card  Interchange  Fee 
Settlement,  P.O.  Box  2530,  Portland,  OR  97208-2530  เอกสำร
กำรร้องขอท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษรของท่ำนต้องมีกำรลงชื่อโดยบุคคลท่ีมี
อ�ำนำจในด�ำเนินกำรดังกล่ำวและระบุข้อมูลทัง้หมดดังต่อไปนี้:  (1)  ค�ำว่ำ  "In 
re  Payment  Card  Interchange  Fee  and  Merchant  Discount 
Antitrust Litigation"  (2)  ชื่อเต็ม ที่อยู่  หมำยเลขโทรศัพท์  และหมำยเลข
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