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เกี่ยวกับเรา
DR.ISARAPORN & PARTNERS

องคกรของเราไดรับความไววางใจใหเปนที่ปรึกษากฎหมาย
แกองคกรธุรกิจและบุคคลในขอหารือที่หลากหลาย เราสง
มอบคำแนะนำทางกฎหมายทั้งในประเด็นกฎหมายพื้นฐาน
ภายในประเทศและกฎหมายระหวางประเทศ เราคำนึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในเศรษฐกิจและสังคมโลก
และนั่นทำใหเรายึดมั่นในการพัฒนาองคความรูดาน
กฎหมายที่เกิดขึ้นใหมในทุกวินาทีซึ่งทำใหลูกความของเรา
ไดรับคำแนะนำที่ถูกตอง แมนยำ ดำเนินการไดทันทวงที 

เรามีประสบการณในการเปนตัวแทนลูกความซึ่งดำเนิน
กิจการเกี่ยวกับการนำเขาและจำหนายอุปกรณรถไฟฟาใน
ประเทศไทยในการเจรจาและทำสัญญาตัวแทนจำหนายแต
เพียงผูเดียวกับคูคาในประเทศเยอรมนี อาทิ โบกี้รถไฟ 
นอกจากนี้เราไดใหคำแนะนำและรางขอตกลงทางการคา
ลักษณะนี้กับคูคาในประเทศจีน อังกฤษ และญี่ปุน องคกร
ของเราไดรับการแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษากฎหมายของ
กิจการรวมคาผูเปนคูสัญญากับรัฐในโครงการซอมบำรุง
ใหญรถไฟฟาแอรพอรต เรล ลิงค ซึ่งมีมูลคารวมกวา 300 
ลานบาท

นอกจากนี้เราไดใหคำแนะนำดานกฎหมายแกผูผลิตและจัด
จำหนายเครื่องสำอางคของไทยในการขยายกิจการสงออก
ไปยังประเทศในกลุมอาเซียน อเมริกาใต และยุโรป ตามลำดับ

องคกรของเราบริหารงานโดย ดร.อิสราพร บูรณอรรจน 
ผูมีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษในกฎหมายการคาระหวาง
ประเทศเนื่องมาจากผลงานการวิจัยกฎหมายและ
ดุษฎีนิพนธในระดับปริญญาเอกที่สหราชอาณาจักร ทั้งนี้ 
ยังมีความเขาใจเชิงลึกในกฎหมายไทยจากการศึกษา
และเปนทนายความผูไดรับอนุญาตจากสภาทนายความใน
พระบรมราชูปถัมภ เราจึงเปนหนึ่งในที่ปรึกษากฎหมายครบ
วงจรที่ดีที่สุดของประเทศไทย
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ดร.อิสราพร แอนด พารทเนอรส มุงเนน
การเปนคูคิดทางธุรกิจระยะยาวแกลูกความ วิสัยทัศน
นี้นำมาซึ่งคำแนะนำไมเพียงแตในทางทฤษฎี ที่บางครั้ง
อาจนำมาปฏิบัติไมไดจริง ทำใหลูกความเสียประโยชน 
แตเราใหสิ่งที่คุมคาตอการปฏิบัติและทำใหองคกรของ
ทานขับเคลื่อนไปไดอยางประสบความสำเร็จ เราเชื่อวา
งานที่ดีจำเปนตองมีความหลงใหลในสิ่งนั้นเปนองค
ประกอบ การเปนที่ปรึกษากฎหมายแนวหนาของไทย
ไดนั้นเราตองไมเพียงแตสงมอบงานที่มีคุณภาพไรที่ติ
และมีทีมที่ปรึกษาที่แกปญหาไดอยางรวดเร็วเทานั้น 
แตเราตองมีความรักที่จะเรียนรูและเขาใจในเปาหมาย
และธุรกิจของลูกความ

“ผมรูสึกโชคดีมากๆที่ไดคุณอิสราพรมาดูแลกฎหมาย
ใหธุรกิจของผมครับ” เปนขอความหนึ่งจากลูกความ
ที่เราจำไดขึ้นใจและทำใหเรามุงมั่นในคุณคาหลักของ
องคกรเราใหหยั่งรากลึกยิ่งขึ้นเพื่อสงมอบสิ่งที่ดีที่สุด
ใหลูกความของเราในทุกสถานการณและทำใหลูกความ
เชื่อมั่นวาการจัดการดานกฎหมายอยูในมือของเรา
อยางปลอดภัย

การสงมอบงานที่เสร็จสิ้นใหกับลูกความไมใชหมุด
หมายสุดทายในการทำงาน เรายังคงติดตอลูกความ
เปนประจำเพื่อสอบถามความคืบหนาวากิจการดำเนิน
ไปไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เรามุงเนนการสง
มอบวิธีการทางกฎหมายที่ตอบโจทยลูกความและ 
Stand By ใหคำปรึกษาในทุกชวงเวลาเมื่อลูกความเกิด
ขอขัดของ และสิ่งเหลานี้คือคุณคาหลักขององคกร
เรา



ผลงานสำคัญลาสุด
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•  ที่ปรึกษากฎหมายพรรคการเมืองและเลือกตั้งพรรคประชาธิปตย

•  ใหคำแนะนำและตรวจเอกสารแกองคกรไทยผูเปนคูสัญญาในโครงการเขื่อนน้ำเทิน ประเทศลาว

•  เจรจาและรางขอตกลง Joint Venture ใหองคกรเอกชนในโครงการรถไฟฟา Airport Rail Link 

•  ใหคำแนะนำดานขอสัญญาระหวางองคกรไทยกับรัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศจีน (CRRC)

•  จัดทำรางสัญญาการจำหนายสินคาและขอตกลงตั้งตัวแทนจำหนายใหแกองคกรธุรกิจที่หลากหลาย
 ในกลุมความงามและสุขภาพในประเทศไทยไปยังกลุมประเทศ CLMV 
 

•  จัดทำและแกไขขอสัญญาอันเกี่ยวกับการบริการพื้นที่ ใหเชา และเชาชวงในพื้นที่
 โครงการรอยัลซิตี้อเวนิว (RCA) ถนนพระราม 9 โดยบริษัท นารายณรวมพิพัฒน จำกัด 

•  ออกแบบรางสัญญาหามแขงขันทางการคาและความลับทางการคาแกธุรกิจบริการเฉพาะทาง

•  ใหคำปรึกษาเกี่ยวกับสัญญาดานการนำเขาชิ้นสวนอะไหลรถไฟแกบริษัทผูชนะการเสนอราคา
 ในการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ของการรถไฟแหงประเทศไทย 
 เพื่อสงมอบตามกำหนด

•  ดำเนินการในฐานะตัวแทนของนิติบุคลไทยในคดีเกี่ยวกับการลมละลายของ บริษัท NEWAG GmbH 
 โดยศาลแขวงเมืองดุสบูรก ประเทศเยอรมนี พรอมฟองคดีตอศาลปกครองไทย

•  ตรวจความถูกตองของเอกสารทางกฎหมายใหแกบริษัทที่จะเขาประมูลในการจัดซื้อจัดจาง
 การซอมบำรุงใหญ (Overhauling) รถไฟฟา Airport Rail Link กอนการเสนอราคา

•  ใหคำปรึกษาดานการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใหแกองคกรผูจำหนายผลิตภัณฑครีมบำรุงผิว
 เพื่อการสงออกไปยังประเทศกัมพูชา

•  เปนตัวแทนเจรจารรางสัญญาและระงับขอพิพาทอันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

หมายเหตุ: ในบางกรณีไมสามารถเปดเผยชื่อลูกความไดเนื่องจากอยูภายใตสัญญาจำกัดการเผยแพรขอมูล
 ระหวางที่ปรึกษากฎหมายและลูกความ



บริการกฎหมายของเรา
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การคาระหวางประเทศ

เทคโนโลยีการเงินการเงินการธนาคาร

ธุรกิจและการควบรวมกิจการ

แรงงานและการจางงาน

โครงสรางพื้นฐานและคมนาคม

ภาษีอากร

โทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี

ทรัพยสินทางปญญา

ระงับขอพิพาท

ลมละลายและฟนฟูกิจการ

การลงทุนภาครัฐ-เอกชน
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การคาระหวางประเทศ

 
องคกรของเราบริหารงานและขับเคลื่อนโดย ดร.อิสราพร บูรณอรรจน 
ผูมีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษในกฎหมายการคาระหวางประเทศทั้งยังมีความเขาใจเชิงลึก
ในธุรกรรมการคาในประเทศและระหวางประเทศ ไมวาจะเปนขอตกลงทางการคาจำเพาะ
ที่ทำขึ้นในระดับภูมิภาคหรือระดับโลกรวมไปถึงการบังคับใชรายละเอียดขอตกลงดังกลาว 

เนื่องจากผลงานการวิจัยกฎหมายและดุษฎีนิพนธในระดับปริญญาเอกที่สหราชอาณาจักร
ของ ดร.อิสราพร บูรณอรรจน มีความเฉพาะเจาะจงในเรื่องกฎหมายการทุมตลาด 
การเปลี่ยนแปลงตนกำเนิดสินคา การแขงขันทางการคา โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเหล็ก ผาทอ 
และแกว ประกอบกับการศึกษาในระดับปริญญาโททางดานกฎหมายการคาและการเงินระหวางประเทศ 
ทำใหประเด็นทางกฎหมายในเรื่องเหลานี้ของลูกความถูกแนะนำและแกไขดวยความเชี่ยวชาญเชิงลึก
อยางแทจริง

โครงสรางนิติกรรมทางธุรกิจที่สงมอบโดยที่ปรึกษากฎหมายของเราถูกออกแบบและปรับแตง
ใหเหมาะสมกับสภาพทางธุรกิจของลูกความและปจจัยเฉพาะในอุตสาหกรรมแขนงนั้นๆ ทั้งนี้
ที่ปรึกษากฎหมายของเรามุงเนนการรับฟงความตองการของลูกความเพื่อสะทอนออกมา
เปนการสงมอบงานที่ดีและตอบโจทยสูงสุด

ดวยความเชี่ยวชาญเชิงลึกในกฎหมายการคาระหวางประเทศ หนึ่งในจุดที่ดีที่สุดของคำแนะนำ
ทางกฎหมายในเรื่องเหลานี้ในประเทศไทยจึงอยูที่องคกรของเรา
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ธุรกิจ & ควบรวมกิจการ

 
เรามีประสบการณในการเปนตัวแทนและใหคำแนะนำกฎหมายแกองคกรธุรกิจทั้งขนาดกลาง
และขนาดใหญ โดยครอบคลุมธุรกรรมในประเทศและระหวางประเทศ เราดูแลการขยายกิจการ
และการลงทุนของภาคธุรกิจไทยไปยังประเทศในกลุมอาเซียน ยุโรป และอเมริกา

เราไดมีสวนรวมในการใหคำปรึกษากฎหมายและจัดทำขอตกลง Joint ventures ระหวางบริษัท
ชั้นนำดานการคมนาคมระบบรางของไทยในการเขารวมเสนอราคาโครงการซอมบำรุงใหญ
รถไฟฟาแอรพอรต เรล ลิงค โดย Joint Ventures ที่จัดตั้งขึ้นเปนผูชนะราคาในการประมูลดังกลาว 

ในดานการควบรวมกิจการเราคำนึงถึงสภาพแวดลอมเฉพาะทางของกฎหมายในแตละประเทศ
เพื่อรังสรรควิธีการทางกฎหมายที่เปนระบบทำใหการเปลี่ยนผานองคกรเปนไปอยางราบรื่น 
ควบคุมตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ อันนำมาซึ่งขอตกลงทางธุรกิจที่เปนประโยชนสูงสุดของ
องคกรที่เปนลูกความของเรา
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คมนาคม
 
ดวยความชำนาญเชิงลึกในอุตสาหกรรมดานนี้และความไววางใจจากภาคธุรกิจรายใหญที่เราไดรับ
ตลอดมา ประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจคมนาคมจึงถือเปนอีกหนึ่งงานสำคัญที่เราไดรับโอกาส
ใหคำแนะนำและดำเนินการในทุกป เราสงมอบคำแนะนำและดำเนินการใหแกลูกความเฉพาะทางดวย
ความรวดเร็ว ถูกตองในขอมูล และแมนยำในวิธีการ

เรามีประสบการณในการเปนตัวแทนลูกความซึ่งเปนองคกรอันดำเนินกิจการเกี่ยวกับการนำเขาและ
จำหนายอุปกรณรถไฟและรถไฟฟาในประเทศไทยในการเจรจาและทำสัญญาตัวแทนจำหนาย
แตเพียงผูเดียวกับคูคาในประเทศเยอรมนีซึ่งประกอบไปดวยสินคาที่หลากหลาย อาทิ โบกี้รถไฟ 
นอกจากนี้เรายังไดมีโอกาสใหคำแนะนำและจัดทำขอตกลงทางการคาในลักษณะนี้กับองคกร
ในประเทศจีน อังกฤษ และญี่ปุน

องคกรของเรายังไดรับการแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษากฎหมายของกิจการรวมคาผูเปนคูสัญญากับรัฐ
ในโครงการซอมบำรุงใหญรถไฟฟาแอรพอรต เรล ลิงค ซึ่งมีมูลคารวมกวา 300 ลานบาท

นอกเหนือไปจากการใหคำปรึกษาทางกฎหมายแกอุตสาหกรรมขางตน เรายังมีความสามารถใน
การใหคำแนะนำแกลูกความในธุรกิจโลจิสติกสทั้งในกรณีมีขอพิพาทและไมมีขอพิพาทไมวาจะเปน
การขนสงทางอากาศ ทางทะเล หรือทางบก และองคกรของเรายังสามารถใหคำแนะนำเกี่ยวกับ
การประกันภัยที่เกี่ยวของกับธุรกิจดังกลาว

ขอกฎหมายทางการเงินที่เกี่ยวของกับการคมนาคมเปนอีกสิ่งหนึ่งที่ทางองคกรของเราใหการดูแล 
เราใหคำแนะนำลูกความในเรื่องสัญญาและแผนการเงินสำหรับซื้อ ขาย หรือใหเชาทรัพยสินที่เกี่ยวของ 
อีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญในยุคปจจุบันและกอใหเกิดปญหาทางกฎหมายมากมายคือ
กฎหมายสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจเกิดจากการทำธุรกิจขนสงทางบกและทางทะเลอันอาจกอใหเกิด
น้ำทะเลปนเปอนหรือมลพิษในอากาศ เราในฐานะที่ปรึกษากฎหมายสามารถดำเนินการในขอหารือ
เหลานี้แกลูกความได
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ตลาดทุน

 
การระดมทุนในตลาดแรกและตลาดรองผานตราสารหนี้หรือตราสารทุนนับเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
อยางมากในการขยายธุรกิจใหเติบโตขึ้น นอกเหนือไปจากการกูยืมเงินปกติผานสถาบันการเงิน 
การนำกิจการเขาสูตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งจัดตั้งภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยจึงถือวาเปนอีกหนึ่งปจจัยสำคัญในการทำใหองคกรเติบโตสูแนวหนาของอุตสาหกรรม

จำนวนบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) ในประเทศไทยไดเพิ่มขึ้น
อยางมากในชวงหลายปที่ผานมา สิ่งนี้นำไปสูการทำงานรวมกันระหวางบริษัทดังกลาวและที่ปรึกษา
กฎหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามกฎเกณฑที่ทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยกำหนดไวอยางถูกตอง

นอกเหนือไปจากตลาดตราสารทุนในประเทศไทยดังที่ไดกลาวมาแลว บางองคกรไดเล็งเห็นและตัดสินใจ
นำกิจการเขาสูตลาดทุนในตางประเทศ ความซับซอนของธุรกรรมดังกลาวเปนสิ่งที่เปนอุปสรรคตอ
ทุกองคกรซึ่งสามารถรวมกับที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญในการแกไขปญหาดังกลาวได

การจัดการกับประเด็นทางกฎหมายและขอยกเวนที่ซับซอนและไมคุนเคยในตลาดตางประเทศเปนสิ่งที่ตอง
กระทำโดยผูเชี่ยวชาญทางกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักการในขอกำหนด 144A ของตลาดหุนสหรัฐ
เปนตน



COMPANY PROFILE 08

การเงินและการธนาคาร

 
องคกรของเรามีความสามารถในการใหคำแนะนำทางกฎหมายแกผูใหกูยืม ผูกูยืม 
และผูจัดสรรเงินทุนอื่นๆ เชน สถาบันการเงิน หรือ วาณิชธนกิจ ตั้งแตในเรื่องกฎเกณฑและวิธีการ 
เทคโนโลยีทางการเงิน การจัดการความเสี่ยง ไปจนถึงโครงการลงทุนขนาดใหญอันเกี่ยวกับ
การรวมทุนระหวางภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership หรือ PPP) ในการพัฒนา
สาธารณูปโภคและอสังหาริมทรัพย 

เรายังสามารถใหคำแนะนำและดำเนินการทางกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการจายและรับชำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกสที่ซับซอนและธุรกรรมทางการเงินระหวางประเทศ ในเรื่องการเงินและการธนาคาร
นี้บอยครั้งการปรับโครงสรางทางการเงินขององคกรมักเกี่ยวกับการควบรวมกิจการและประเด็น
กฎหมายในทางการเงินของบริษัท

เมื่อพิจารณาถึงการเติบโตและพัฒนาอยางกาวกระโดดของเทคโนโลยีการเงิน บล็อกเชนและ
คริปโตเคอเรนซีมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงภาพของการเงินโลกจนทำใหผลิตภัณฑ
ทางการเงินถูกพัฒนาเปลี่ยนโฉมและนำมาใชในธุรกิจโลกมากขึ้น 

องคกรของเราในฐานะที่ปรึกษากฎหมายจึงเนนการทำงานอยูบนพื้นฐานของการกาวไป
พรอมกับการพัฒนาของโลก เราใหความสำคัญกับการศึกษาและรวบรวมขอมูลของ
กฎเกณฑที่เปลี่ยนแปลงในประเทศเศรษฐกิจหลักขนาดใหญและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม
รวมไปถึงประเทศไทยเพื่อที่จะสงมอบคำแนะนำและวิธีการทางกฎหมายลาสุดอยางถูกตอง
แมนยำ และมีประสิทธิภาพตอองคกรของลูกความ
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การระงับขอพิพาทในประเทศ
และอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ
 
เราดำเนินการเกี่ยวกับขอพิพาทในศาลไทยไมวาจะเปนการฟองคดี
หรือแกตางคดีในศาลชั้นตน อุทธรณ หรือฎีกา 

อยางไรก็ตาม การระงับขอพิพาททางเลือกโดยอนุญาโตตุลาการ
เปนสิ่งที่หลายองคกรใชเปนวิธีการจัดการกับขอพิพาทแทนการฟองคดี
และตอสูกันในชั้นศาลเนื่องมาจากระยะเวลาที่สั้นกวา คาใชจายที่ต่ำกวา 
และสามารถรักษาชื่อเสียงขององคกรไวได 

เราสามารถใหคำแนะนำและดำเนินการในเรื่องการระงับขอพิพาททางเลือก
ทั้งในประเทศและระหวางประเทศในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ไมวาจะเปน
การประกันภัย การคมนาคม เทคโนโลยี โทรคมนาคม หรือธุรกิจการคา

องคกรของเรามีความพรอมในการเปนตัวแทนของภาคธุรกิจไทยและ
ตางประเทศในการระงับขอพิพาทในเขตอำนาจศาลในตางประเทศ

ผูใหบริการการระงับขอพิพาททางเลือก ณ ขณะนี้มีอยูในหลายประเทศ
และเปดรับขอพิพาทจากทั้งภาครัฐและเอกชน องคกรของเรามีความสามารถ
ในการเปนที่ปรึกษาและชวยเหลือลูกความในกระบวนการดังกลาว รวมถึง
การดำเนินเรื่องบังคับใชผลของคำตัดสินดังกลาวในประเทศไทย
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ลมละลายและฟนฟูกิจการ

 
ในชวงปที่ผานมานี้ ความสามารถทางการเงินของภาคเอกชน
ถูกทาทายอยางมากอันเนื่องมาจากสถานการณการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งสงผลกระทบตอ
ระบบเศรษฐกิจอยางรุนแรง ปฏิเสธไมไดวาภาคธุรกิจบางสวน
อาจประสบกับอุปสรรคทางการเงินที่รุนแรงและนำไปสูการลมละลาย

ในฐานะที่องคกรของเราเปนที่ปรึกษากฎหมายครบวงจร 
เรามีความสามารถในการเปนตัวแทนทั้งฝายเจาหนี้และลูกหนี้
ในกระบวนการลมละลาย รวมไปถึงบุคคลภายนอกที่อาจไดรับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการที่ลูกหนี้ของตนถูกพิทักษทรัพย
เด็ดขาดจากศาลลมละลาย

เราดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวน การเจรจา การดำเนินคดีลมละลาย
และการบังคับตามคำพิพากษา มากไปกวานั้นที่ปรึกษากฎหมายของเรา
ยังใหคำแนะนำและดูแลเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการและการปรับโครงสราง
องคกรของลูกหนี้ภายใตการควบคุมของศาลโดยการฟนฟูกิจการนั้น 
ซึ่งอาจประกอบไปดวยการจายหนี้คืน การจำหนายทรัพยสินบางสวน 
เปนตน

องคกรของเราดำเนินการและบริหารงานโดย ดร.อิสราพร บูรณอรรจน 
ผูมีประสบการณในการไดรับแตงตั้งเปนตัวแทนของบริษัทไทย
ในคดีปกครองกับการรถไฟแหงประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องคาปรับจาก
การสงมอบงานลาชาอันเนื่องมาจากการลมละลายของบริษัทคูคาใน
ประเทศเยอรมนีซึ่งมีมูลคารวม 40 ลานบาท



COMPANY PROFILE 11

อสังหาริมทรัพย
และการกอสราง

 
เราใหคำแนะนำทางกฎหมายดานอสังหาริมทรัพยแกลูกความที่หลากหลายตั้งแต
เจาของที่ดิน ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยทั้งในและตางประเทศ นักลงทุนและสถาบันการเงิน 
รวมไปถึง ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs)

เราดำเนินการดานธุรกรรมระหวางประเทศ การโอนทรัพยสิน กฎหมายสิ่งแวดลอม 
การขออนุญาตกอสราง การควบรวมกิจการอสังหาริมทรัพย สัญญาขายและใหเชา 
สัญญาการกอสรางและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย การวาความและฟองคดี รวมไปถึง
การรวมลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชนอันเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ทั้งในและนอกประเทศ

ในประเด็นทางการเงินของธุรกิจอสังหาริมทรัพย เราใหคำปรึกษาและดำเนินการเกี่ยวกับ
พอรทการลงทุนอสังหาริมทรัพย อาทิ การประเมินและจัดสรรหนี้ที่กอใหเกิดรายไดและ
หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
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โครงการภาครัฐ
และเอกชนขนาดใหญ
 
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคในประเทศมีการริเริ่มดำเนินการเพิ่มขึ้นอยางมาก
ในทศวรรษที่ผานมาโดยโครงการที่หลากหลายของรัฐบาลในแตละชุดและโครงการจากรัฐบาล
ตางประเทศ อาทิ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) 
และ ยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจและนโยบายตางประเทศที่สำคัญของจีน One Belt One Road (OBOR) 
การระดมทุนอันเกี่ยวเนื่องจากโครงการขนาดมหึมานี้นำมาซึ่งความรวมมือระหวางภาคเอกชนขนาดใหญ

โครงการเหลานี้มีองคประกอบที่หลากหลาย ไมวาจะเปนการสรางทาเรือน้ำลึก สนามบิน เสนทางรถไฟ 
ทางหลวง เหมืองแรโรงไฟฟาพลังงานทดแทน หรือ อุตสาหกรรมปโตรเคมี

ความซับซอนในโครงสรางทางการเงินของโครงการขนาดใหญเชนนี้มีความเชื่อมโยงกับประเด็นทาง
กฎหมายเรื่องรวมทุนระหวางภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership หรือ PPP) การระดมทุน
จะประกอบไปดวยหลายภาคสวน อาทิ ผูใหกูยืม ผูกูยืม ตัวแทน และผูจำหนายตราสารหนี้ ตราสารทุน 

เรามีหนาที่ในการใหคำแนะนำและดำเนินการเกี่ยวกับอุปสรรคและขอติดขัดทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจาก
โครงการที่มีความซับซอนหลานี้ ซึ่งในหลายกรณีความซับซอนไดเกิดขึ้นจากธรรมชาติของอุตสาหกรรม
นั้นๆอยูกอนแลว ทั้งนี้ ตองอาศัยความรวมมือและการสื่อสารระหวางองคกรและที่ปรึกษากฎหมาย
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
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ทรัพยสินทางปญญา

 
เราสงมอบคำแนะนำเฉพาะทางดานกฎหมายทรัพยสินทางปญญาใหแกลูกความของเรา
ไมวาจะเปนประเด็นที่มีขอพิพาทหรือไมมีขอพิพาท เชน การยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
สิทธิบัตร ความลับทางการคา สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร การออกแบบ การฟองคดีลิขสิทธิ์ 
การบังคับคดี และจัดการคดีอันเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา

ดวยการเตรียมพรอมดานขอกฎหมาย ขอสัญญา และการเตรียมคดีอยางละเอียด เราสามารถ
เปนตัวแทนลูกความในการจัดการสินคาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการคา
ไดอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนประเด็นปญหาในประเทศหรือตางประเทศ

เรามีการประมวลขอมูล ขอกฎหมายเปนปจจุบันเสมอเพื่อใหคำแนะนำแกลูกความไดอยางถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ ลูกความของเราจึงมั่นใจไดวาจะไดรับคำแนะนำที่ถูกกลั่นกรองอยางเปนพิเศษ
เพื่อประโยชนทางธุรกิจสูงสุดของลูกความ
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 โทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี

 
เราใหคำปรึกษากฎหมายแกธุรกิจสตารทอัพ บริษัทเทคโนโลยี ภาคเอกชนขนาดใหญ และภาครัฐ 
ในแงมุมที่หลากหลาย อาทิ การดูแลขอมูลสวนบุคคล ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 
Cloud Computing ความปลอดภัยขอมูลเทคโนโลยี ธุรกรรมการคาทางอิเล็กทรอนิกส  
เทคโนโลยีทางการเงิน ซอฟตแวร สื่อดิจิตอลและความบันเทิง เชนเดียวกันกับประเด็นดาน
การโทรคมนาคม และการประจายเสียงวิทยุโทรทัศนทั้งกรณีที่มีขอพิพาท และ ไมมีขอพิพาท

เราดูแลองคกรของลูกความทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศอันเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ
เทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคม การดำรงอยูในจุดสูงสุดของอุตสาหกรรมของลูกความเรานั้น
ยอมเปนที่ประจักษ อยางไรก็ตามตองควบคูไปกับการเตรียมพรอมดานกฎหมายเทคโนโลยี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององคกรและลดความเสี่ยงจากปญหา
ทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นและนำมาซึ่งความยุงยาก
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แรงงานและการจางงาน
 
เราเปนที่ปรึกษากฎหมายใหแกลูกความในเรื่องการจางงานทั้งประเด็นที่เกิดในประเทศ
และระหวางประเทศ 

เราใหคำแนะนำและดำเนินการเกี่ยวกับปญหากฎหมายดานแรงงานและการจางงาน
ทั้งในประเด็นพื้นฐาน อาทิ การชดเชยผลประโยชนลูกจาง การรางสัญญาจาง 
ขอบังคับการทำงาน การจางพนักงานแบบชั่วคราว (Outsource) สหภาพแรงงาน
และ การสืบสวนเรื่องทุจริตคอรัปชั่นในองคกร ไปจนถึงประเด็นที่ซับซอนเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี อาทิ ความเปนสวนตัวของขอมูล และขอมูลทางเทคโนโลยีที่เปนความลับ
ขององคกร

ในขอบเขตความเชี่ยวชาญดานกฎหมายแรงงาน เราพรอมดำเนินการเกี่ยวกับ
การปรับโครงสรางองคกรในเรื่องการจางงาน การโอนสิทธิของนายจางและ
กฎเกณฑที่เกี่ยวของกรณีมีการควบรวมกิจการ
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ประกันภัย
 
องคกรของเราใหบริการทางกฎหมายประกันภัยที่หลากหลาย
แกผูรับประกันภัย ผูรับประกันภัยตอ นายหนา สถาบันการเงิน 
ในระดับประเทศและระหวางประเทศ ครอบคลุมการประกันพอรตโฟลิโอ 
กฎเกณฑที่เกี่ยวของ การประเมินและจัดการความเสี่ยง การฟองคดี 
และการระงับขอพิพาท ที่เกี่ยวของทั้งกับประกันวินาศภัยและประกันชีวิต

ในกรณีเกิดเหตุการณไมคาดฝน ที่ปรึกษากฎหมายของเราพรอมที่จะ
ใหคำแนะนำและดำเนินการในทุกขอพิพาทที่อาจเกิดขึ้นกับองคกรของคุณ

 
องคกรของเราใหคำปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นดานกฎหมายภาษีอากร
ทั้งในประเทศและตางประเทศ อาทิ การวางแผนภาษี การออกแบบ
โครงสรางองคกรและนักลงทุน ภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต 
เครดิตภาษี ภาษีศุลกากร ขอพิพาททางภาษี การดำเนินคดีอันเกี่ยวเนื่องกับ
ภาษี Transfer Pricing และหนาที่ทางภาษีภายใตอนุสัญญาระหวางประเทศ
ดานภาษีอากร

เราใหคำแนะนำเกี่ยวกับภาษีอากรดานการเงิน ภาษีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
เทคโนโลยีทางการเงินใหมๆ ภาษีในตลาดทุน ภาษีการควบรวมกิจการ 
ภาษีธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เชนเดียวกันกับภาษีทรัพยสินและหลักทรัพย

ภาษีอากร



ปร ิญญาเอกด านกฎหมาย 
มหาว ิทยาล ัยบร ู เนล ลอนดอน สหราชอาณาจ ักร

ปร ิญญาโทสาขากฎหมายการค าระหว างประเทศ 
ค ิงส คอลเลจ ลอนดอน สหราชอาณาจ ักร

ปร ิญญาตร ี ( เก ียรต ิน ิยมอ ันด ับสอง) 
คณะน ิต ิศาสตร   จ ุฬาลงกรณมหาว ิทยาล ัย

ประกาศน ียบ ัตรหล ักส ูตรประว ัต ิศาสตร   การเม ือง และส ังคม 
มหาว ิทยาล ัยออกซ ฟอร ด สหราชอาณาจ ักร

ประกาศน ียบ ัตรหล ักส ูตรกฎหมายส ัญญาอเมร ิกา 
มหาว ิทยาล ั ัย เยล สหร ัฐอเมร ิกา

ประกาศน ียบ ัตรหล ักส ูตรผ ู ประกอบการในประเทศเศรษฐก ิจเก ิดใหม   
มหาว ิทยาล ัยฮาร วาร ด สหร ัฐอเมร ิกา

ประวัติผูบริหาร
ดร.อิสราพร บูรณอรรจน
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ผู บรรยายพ ิ เศษในสถาบ ันการศ ึกษา

ท ี ่ปร ึกษาพ ิ เศษด านว ิชาการโครงการเยาวชนภ ิว ัฒน   
ณ สถาบ ันพ ัฒนาข าราชการต ุลาการศาลย ุต ิธรรม

ท ี ่ปร ึกษากฎหมายพรรคการเม ืองและสมาช ิกสภาผ ู  แทนราษฎร

 
ดร.อิสราพร แอนด พารทเนอรส มุงเนน
การเปนคูคิดทางธุรกิจระยะยาวแกลูกความ วิสัยทัศน
นี้นำมาซึ่งคำแนะนำไมเพียงแตในทางทฤษฎี ที่บางครั้ง
อาจนำมาปฏิบัติไมไดจริง ทำใหลูกความเสียประโยชน 
แตเราใหสิ่งที่คุมคาตอการปฏิบัติและทำใหองคกรของ
ทานขับเคลื่อนไปไดอยางประสบความสำเร็จ เราเชื่อวา
งานที่ดีจำเปนตองมีความหลงใหลในสิ่งนั้นเปนองค
ประกอบ การเปนที่ปรึกษากฎหมายแนวหนาของไทย
ไดนั้นเราตองไมเพียงแตสงมอบงานที่มีคุณภาพไรที่ติ
และมีทีมที่ปรึกษาที่แกปญหาไดอยางรวดเร็วเทานั้น 
แตเราตองมีความรักที่จะเรียนรูและเขาใจในเปาหมาย
และธุรกิจของลูกความ

“ผมรูสึกโชคดีมากๆที่ไดคุณอิสราพรมาดูแลกฎหมาย
ใหธุรกิจของผมครับ” เปนขอความหนึ่งจากลูกความ
ที่เราจำไดขึ้นใจและทำใหเรามุงมั่นในคุณคาหลักของ
องคกรเราใหหยั่งรากลึกยิ่งขึ้นเพื่อสงมอบสิ่งที่ดีที่สุด
ใหลูกความของเราในทุกสถานการณและทำใหลูกความ
เชื่อมั่นวาการจัดการดานกฎหมายอยูในมือของเรา
อยางปลอดภัย

การสงมอบงานที่เสร็จสิ้นใหกับลูกความไมใชหมุด
หมายสุดทายในการทำงาน เรายังคงติดตอลูกความ
เปนประจำเพื่อสอบถามความคืบหนาวากิจการดำเนิน
ไปไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เรามุงเนนการสง
มอบวิธีการทางกฎหมายที่ตอบโจทยลูกความและ 
Stand By ใหคำปรึกษาในทุกชวงเวลาเมื่อลูกความเกิด
ขอขัดของ และสิ่งเหลานี้คือคุณคาหลักขององคกร
เรา
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