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This past year, PSS Group has invested significantly
in achieving our vision of providing Asset Management
and Energy Efficiency solutions to our valued customers
which enhance customer profitability, sustainability
while reducing carbon foot-print.

The most important ingredient to achieving this vision is our people - experienced and
knowledgeable people. Earlier we had announced about Mr. Scott Torgusson who has
joined us as our Director for Technical Service. Now we are pleased to introduce the
addition of another important individual in PSS - Mr. Vishwanath (Vish) Kulkarni - as our
Engineering Manager.
Vishwanath has a Master's degree in Mechanical Engineering and a total experience of
16 years primarily in design, R&D, and troubleshooting of pumps and other equipment in
the rotating machinery industry. Prior to this, VIshwanath has worked in important
functions for Sulzer, Kirloskar, and ITT. In ITT, VIsh grew from a Rotating Engineer at their
Technology Center to becoming the Engineering Head for aftermarket business for Asia
Pacific. VIsh has reengineered hundreds of pumps with special solutions which include rerates, drop-ins, retrofits and upgrades. Together with Scott and our CEO Sam who has built
pump manufacturing plants and technology centers, PSS now has the best knowledge base
in Thailand to provide “World Class” solutions to customers.
Mr. Vishwanath has ambitions of moving beyond the world of pumps
into the world of thermal equipment and other Turbomachinery in the
future - both in Thailand and in our neighboring countries. It will be our
intention to nurture his growth and make him successful in all his ventures.
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ในช่วงปีที่ผ่านมา PSS Group ได้ลงทุนอย่างมากเพื่อที่จะบรรลุ
วิสัยทัศน์ของเราในส่งมอบการจัดการสินทรัพย์และการมีโซลูชั่นที่ยก
ระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้กับลูกค้าที่มีค่าของเราอย่างมีนัย
สำคัญ ซึ่งแน่นอนว่านี่จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบ
อีกทั้งยังเพิ่มความยั่งยืนให้ลูกค้า ในขณะเดียวกันก็ยังช่วยลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาอีกด้วย

ส่วนที่สำคัญที่สุดในการบรรลุวิสัยทัศน์ข้อนี้ก็คือบุคลากรของเรา
หรือกล่าวคือการมีผู้ที่มี
ประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถนั่นเอง โดยก่อนหน้านี้เราได้ประกาศไปแล้วว่า คุณ Scott
Torgusson ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ PSS ในตำแหน่ง Director for Technical Services
และในครั้งนี้ เรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบถึงอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่จะเข้ามาร่วมงานกับเรา นั่นคือ
คุณ Vishwanath Kulkarni ในตำแหน่ง Engineering Manager นั่นเอง
คุณ Vishwanath สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องกลและมีประสบการณ์การทำงานกว่า 16 ปีในด้านการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา รวมถึง
การแก้ปัญหาต่างๆของปั๊ มและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรแบบหมุน โดยก่อนหน้านี้ คุณ
Vishwanath ได้ร่วมงานกับ Sulzer, Kirloskar และ ITT โดยที่ ITT นั้น คุณ Vishwanath
เริ่มต้นจากการเป็น Rotating Engineer และก้าวขั้นขึ้นมาเป็น Engineering Head for
aftermarket business ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค คุณ Vishvanath มีประสบการในการปรับรื้อ
ระบบปั๊ มและเครื่องสูบน้ำต่างๆมากกว่าร้อยเครื่องด้วยโซลูชั่นที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Re-rates,
Drop-ins, Retrofits and upgrades
คุณ Vishwanath มีความมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะก้าวข้ามโลกของ
ปั๊ มไปสู่โลกของอุปกรณ์ระบายความร้อนและเครื่องจักรเทอร์โบอื่นๆ ในอนาคต ไม่
ว่าจะทั้งในประเทศไทยและในประเทศเพื่อนบ้านของเราก็ตาม และนี่ก็ถือเป็นความ
มุ่งมั่นตั้งใจของเราที่จะเป็นส่วนหนึ่งในที่จะผลักดันการเติบโตของเขาและทำให้เขา
ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น
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