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ว�ศร�ต มห�ท��วา��ชชา หน��มอ�นด��น�าเ��าอาหารคล�น
ความเป�นเพ��อนท��คบก�นมาแต�เด�ก เม��อมาท�างานร�วมก�นก�ยอ
� มให�เก�ยรต�ก�น
ท�างานด�วยใจร�กก�บคนท��รก
� ส�งผลให�ผบ
� ร�หารหน��ม “ว�ศร�ต มห�ท��วาณ�ชชา” ประสบความส�าเร�จใน��รก�จน�า
เข�าอาหาร โดยผ�ร� ว� ม งานได�ใช�ความสามารถของแต� ละคนท�างานร�วม ก�นอย�างแข�งข�น พร�อมท�ง
� ล�ยงาน
ก�นด�วยความเข�าใจและให�เก�ยรต�ซ�งก�นและก�น
ว�ศร�ต หร�อ “แบง” เล�าถ�งช�วต
� และการท�างานว�า เขาเป�นล�กโทนของค�ณแม�เล��ยงเด��ยว “ณ�ฎฐน�นท� มห�ท��
วาณ�ชชา” เจ�าของบร�ษ�ทโลจ�สต�ส Cargo Network and Service เร�ยนจบจาก ร.ร.ประชาคมนานาชาต�
(International Community School) จากน�น
� ตามเพ��อนไปเร�ยนท�� Mahidol University International
College ในสาขา Tourism and Hospitality Management พอจบได�มาท�างานเก��ยวก�บโรงแรมท��
Accor อย�ค
� ร�ง
� ป� แล�วได�ทดลองท�างานข�ดเข�ยนในแมกกาซ�น ด�จท
� �ล อย�� 3 เด�อน ก�อนกล�บไปช�วยงานท��
บ�าน ต�ดต�อด�แลล�กค�าอย�� 4 ป� จนเพ��อน (มาค�ส เล�ศโกมลส�ข) ซ��งไปเร�ยนท��ฮาวาย และเป�นคนท��ชอบอาหาร
คล�น ไปเจอขนมหวานส�าหร�บส�ขภาพ ท��ใช� Acai Berry (อาซาอ� เบอร�ร)� ซ��งเป�นท��รจ
� ก
� ก�นด�ในต�างประเทศ
โดยเฉพาะอเมร�กาใต� เลยค�ดวางแผนท��จะน�าเข�าอาซาอ� เบอร�ร � จากบราซ�ล มาในเม�องไทย จ�งร�วมก�นเป�ด
บร�ษ�ท Vitatrade เพ��อน�าเข�าอาหาร เม��อ 3 ป�ท�แล�ว จากน�น
� ก
� กว�างข��น จ�งเป�ดร�าน
� อยากให�คนได�รจ
MAKAI AÇaí& Superfood Bar ท��อโศก ส�ข�มว�ท 23 และท��ชอ
� งนนทร� และช�น
� G ส�ลมคอนเนค
“เราอยากเปล��ยนม�มมองของคนไทยเก��ยวก�บอาหารคล�น ซ��งไม�จา� เป�นต�องรสชาต�จด
� ช�ด อาหารคล�
นสามารถอร�อยและก�นได�ทก
� ว�น โดยไม�ต�อง��นต�วเอง และท��สา� ค�ญเม�องไทยย�งไม�ม� เราเลยคร�เอตเมน�
ขนมหวาน ท��เอาอาซาอ� เบอร�ร � มาใช� ซ��ง อาซาอ� เบอร�ร � เป�นเบอร�รท
� �มแ
� หล�งก�าเน�ดจากป�าอเมซอน เป�นท��
น�ยมมากในหม�เ� ซเลบฮอลล�ว�ด ค�ณสมบ�ต�ท�โดดเด�นของผลไม�ชน�ดน�� ช�วยต�อต�านอน�ม�ลอ�สระส�ง ค�อต�อง
ก�นมะเข�อเทศถ�ง 188 ผล จ�งจะเท�าก�บก�นอาซาอ�เบอร�ร � 10 กร�ม พร�อมก�นน��เราย�งน�าเข�าอาซาอ� เบอร�ร �
ส�งร�านอาหารและร�านคาเฟ�ต�างๆด�วย ส�าหร�บร�าน MAKAI AÇaí & Superfood Bar ท��อโศก เป�นร�าน
แรกท��เป�ดเพ�ง
� ก
� ค�าเข�ามาช�มจนเป�นล�กค�า
� ใจจะท�าเป�นโชว�ร�มและออฟฟ�ศ แต�มล
� จะครบป� ซ��งตอนแรกต�ง
ประจ�า เลยกลายเป�นร�านให�บร�การและม�ด�ล�เวอร�ด�วย ซ��งในส�วนน��ผมด�แลก�บมาค�ส ท�าท�ง
� ด�านโอเปอเรช�น
และ HR เราวางเป�าไว�วา� บร�ษ�ทเราจะขยายไปในภ�มภ
� าคอ��นๆ รวมท�ง
� ประเทศเพ��อนบ�านด�วย” แบง เล�าเร��อง
งานของเขาอย�างม�ความส�ข
ในส�วนของการท�างานก�บเพ��อนๆ แบง บอกว�า ล�วนเป�นเพ��อนท��สน�ทก�นต�ง
� แต�เด�กๆ เราโตมาด�วยก�น เช��อ
ใจก�น ไม�กล�วท��จะแตกคอก�น เราค�อนข�างให�เก�ยรต�ก�น ถ�าม�การต�ดส�นใจใหญ�ๆ เราจะแจ�งก�น ถ�าใครไม�มาก�
ต�องยอมร�บการต�ดส�นใจน�น
� หมายเด�ยว
� ๆ และท��สา� ค�ญม�อะไรเราจะเป�ดใจค�ยก�นตรงๆ เพราะท�กคนม�จ�ดม�ง
ก�น ท��อยากให�บร�ษ�ทโตไปอย�างย�ง� ย�น
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ส�วนสไตล�การบร�หารของ แบง หน��มอ�นด��คนน�� บอกว�า ไม�อยากค�มคนด�วยความย�าเกรง อยากให�ทก
� คนใน
บร�ษ�ทท�างานด�วยความเอนจอย เราท�าอาหารส�ขภาพ ก�อยากให�ชว� ต
� เขาม�คณ
� ภาพ ท�างานด�วยความส�ข ม�
ป�ญหาอะไรค�ยก�นได�โดยไม�ต�องเกรงใจ...
ว�ศร�ต มห�ท��วาณ�ชชา
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