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Thai litigator Warathorn Wongsawangsiri joins leading global law ﬁrm
Herbert Smith Freehills today as a partner in Bangkok.
A recognised leader in the Thai legal market, Warathorn advises on domestic and
international dispute resolution, working on many of the country's most complex commercial
cases.
"We are delighted to add Warathorn's expertise and experience to our market-leading Asia
disputes team," said Justin D'Agostino, Executive Partner, Asia, Disputes and the US. "He will
work closely with Bangkok managing partner Chinnawat Thongpakdee and Southeast Asia
disputes head Alastair Henderson to further expand our Thai and regional disputes practice
for local and international clients."
"Warathorn's appointment demonstrates the ﬁrm's commitment to Thailand and our ongoing
investment in both Southeast Asia and our Asia disputes practice. We warmly welcome him
to our ﬁrm."
ABOUT OUR NEW PARTNER
Fluent in Thai and English, Warathorn Wongsawangsiri was admitted to practice in 2004. He
received a bachelor's degree in law from Chulalongkorn University and masters' degree in
law from Northwestern University School of Law in the United States and is a Thai Barrister at
Law. He joined Weerawong C&P in Bangkok (formerly White & Case) in 2004 and became a
partner in 2016.
Warathorn advises many of Thailand's largest companies and noted international companies
investing in the country. His expertise includes administrative law, banking, bankruptcy and
business reorganisation, construction, corporate and commercial, class action, director
liability, energy, oil and gas, hotels and real estate, insurance, product liability, and
telecommunications.

Warathorn is a member of the new Young SIAC (YSIAC) Committee at the Singapore
International Arbitration Centre (SIAC), a facilitator of the Thai Institute of Directors (IOD),
and guest lecturer at several Thai national law schools.

บริษัท เฮอร์เบิร์ธ สมิธ ฟรีฮิลส์ ได้ทนายความหุ้นส่วนด้านการระงับข้อพิพาทและคดี
ความเข้าร่วมงานที่สํานักงานกรุงเทพฯ
วันที่ 2 กันยายน 2562
ในวันนี้ คุณวราธร วงศ์สว่างศิริ ทนายความไทยด้านการระงับข้อพิพาทและคดีความฟ้อง
ร้องดําเนินคดีชาวไทย ได้เข้าร่วมงานกับบริษัท เฮอร์เบิร์ธ สมิธ ฟรีฮิลส์ ซึ่งเป็น
สํานักงานกฎหมายระหว่างประเทศชั้นนําของโลกในฐานะทนายความหุ้นส่วนประจําสํานักงาน
กรุงเทพฯ
คุณวราธรเป็นทนายความที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกฎหมายไทย โดยเป็น
ทนายว่าความที่มีประสบการณ์ทางคดีทั้งในประเทศไทยและประเทศ และมีประสบการณ์ทํางาน
ในคดีพิพาททางพาณิชย์ที่ซับซ้อนระดับประเทศหลายคดี
"เรามีความยินดีที่จะต้อนรับคุณวราธรมาร่วมงานกับเรา ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ของคุณวราธรจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมงานด้านการระงับข้อพิพาทของเราซึ่งเป็น
หนึ่งในทีมชั้นนําของภูมิภาคเอเชีย" คุณจัสติน ดาโกสติโน หุ้นส่วนผู้บริหารด้านการ
ระงับข้อพิพาทประจําภูมิภาคเอเชียและสหรัฐอเมริกากล่าว "คุณวราธรจะทํางานอย่าง
ใกล้ชิดกับคุณชินวัฒน์ ทองภักดี ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของสํานักงานกรุงเทพ และ
คุณอลาสแตร์ เฮนเดอร์สัน ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมด้านการระงับข้อพิพาทประจําภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อพัฒนาและขยายงานด้านการระงับข้อพิพาทในประเทศไทยและ
ภูมิภาคเอเชียของเราให้สามารถรองรับลูกความทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้อย่างดี
ยิ่งขึ้น"
"การได้คุณวราธรเข้ามาร่วมทีมในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสํานักงาน
ที่จะให้บริการทางกฎหมายในประเทศไทย รวมถึงการลงทุนในงานด้านการระงับข้อพิพาทใน
ภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง เราขอต้อนรับคุณวราธรเข้า
ร่วมงานกับสํานักงานของเราด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง”
เกี่ยวกับทนายความหุ้นส่วนคนใหม่
คุณวราธร วงศ์สว่างศิริ มีความเชี่ยวชาญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คุณวราธรได้รับใบ
อนุญาตให้เป็นทนายความในปี พ.ศ. 2547 คุณวราธรสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท
ด้านกฎหมาย (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็น
เนติบัณฑิตไทย คุณวราธรเริ่มทํางานกับบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส ใน
กรุงเทพฯ (เดิมชื่อ บริษัท ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จํากัด) ในปี พ.ศ.2547 และได้รับ
การแต่งตั้งเป็นทนายความหุ้นส่วนในปี พ.ศ. 2559

คุณวราธรมีประสบการณ์ให้คําปรึกษาแก่องค์กรขนาดใหญ่ในประเทศไทยและบริษัทข้ามชาติ
ที่มาลงทุนในประเทศไทย คุณวราธรมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ หลากหลายด้าน อาทิเช่น
กฎหมายปกครอง การเงินการธนาคาร ล้มละลายและการปรับโครงสร้างองค์กร ก่อสร้าง บริษัท
และการพาณิชย์ การดําเนินคดีแบบกลุ่ม ความรับผิดของกรรมการ พลังงาน นํ้ามันและก๊าซ
ธรรมชาติ โรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ ประกันภัย ความรับผิดอันเกิดจากความเสียหายจาก
สินค้าไม่ปลอดภัย และการสื่อสารและโทรคมนาคม
คุณวราธรเป็นคณะกรรมการของ the new Young SIAC (YSIAC) แห่งสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ระหว่างประเทศ ประเทศสิงคโปร์, เป็นวิทยากร (facilitator) ให้กับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) และยังเป็นอาจารย์พิเศษให้กับคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ชั้นนําในประเทศไทยอีกหลายแห่งด้วย
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