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เมื่่�อมื่องย้อ้นกลับัไปในปี 2020 เราไมื่เ่พียี้งแต่จ่ะ
จดจำาว่า่ปีนี�เป็นปีที่ี�เกดิเหต่กุารณ์ผ์ิดิปกต่เิที่า่นั�น 
แต่เ่ป็นเพีราะว่า่ปีนี�เป็นจดุเปลัี�ย้นของการดำาเนนิ
งานของบรษัิัที่ดว้่ย้ เมื่่�อต่อ้งเผิชิญิกบัโรคระบาด
ที่ั�ว่โลักแลัะผิลักระที่บที่ี�ต่ามื่มื่าดา้นเศรษัฐกจิ 
คว่ามื่ไมื่ส่งบสขุของสงัคมื่ แลัะสถานการณ์อ์นั
เป็นผิลักระที่บจากการเปลัี�ย้นแปลังสภาพีภมูื่ิ
อากาศที่ี�มื่ตี่อ่ชิวี่ติ่แลัะคว่ามื่เป็นอยู้ข่องพีว่กเรา 
บรษัิัที่จงึต่อ้งต่อ่สูก้บัคว่ามื่ที่า้ที่าย้อย้า่งที่ี�ไมื่เ่คย้
เป็นมื่ากอ่นเพี่�อต่อบสนองคว่ามื่ต่อ้งการของ

พีนักงาน ลักูคา้ แลัะชิมุื่ชิน 

ในประว่ตั่ศิาสต่รเ์กอ่บ 150 ปีของ Kohler เราไมื่เ่คย้เกรงกลัวั่ที่ี�จะเผิชิญิ
คว่ามื่ที่า้ที่าย้อย้า่งต่รงไปต่รงมื่าแลัะปี 2020 ก็ไมื่เ่ป็นขอ้ย้กเว่น้เชิน่กนั เมื่่�อ
เกดิการแพีรร่ะบาดของโคว่ดิ-19 เราไดด้ำาเนนิการเพี่�อปกป้องสขุภาพีแลัะ
คว่ามื่เป็นอยู้ท่ี่ี�ดขีองพีนักงานของเราโดย้ที่นัที่ ีโดย้ ย้เปลัี�ย้นรปูแบบการ
ผิลัติ่ของเราไปเป็นการผิลัติ่อปุกรณ์ป้์องกนัสว่่นบคุคลั (PPE) แลัะจัดสรร
ที่รัพีย้ากรต่า่งๆ เพี่�อชิว่่ย้เหลัอ่หลัาย้ๆ ชิมุื่ชินเมื่่�อพีว่กเขาเผิชิญิหนา้ต่อ่สูก้บั
ผิลักระที่บที่ี�เกดิขึ�นจรงิแลัะคว่ามื่ไมื่แ่น่นอนของโรคระบาดนี� ในขณ์ะเดยี้ว่กนั 
เราย้งัคงใหค้ว่ามื่สำาคญักบัคว่ามื่คบ่หนา้เพี่�อบรรลัเุป้าหมื่าย้เร่�องคว่ามื่ย้ั�งย้น่
ดา้นสิ�งแว่ดลัอ้มื่ของเราต่อ่ไป คน้หาแลัะใหท้ี่นุสนับสนุนแนว่คดิใหมื่่ๆ  จาก
พีนักงานของเราเพี่�อแกปั้ญหาต่า่งๆ ของโลัก ดว้่ย้แผินงานรเิริ�มื่แนว่คดิ
ใหมื่่ๆ  ภาย้ในของเราที่ี�เรยี้กว่า่ Innovation for Good® แลัะสมื่คัรเป็น
สมื่าชิกิในการกอ่ต่ั �งโครงการ 50L Home (บา้น 50 ลัติ่ร) รว่่มื่กบั P&G, 
Electrolux แลัะบรษัิัที่อ่�นๆ เพี่�อขบัเคลั่�อนนว่ตั่กรรมื่เกี�ย้ว่กบัการใชิน้ำ�าอย้า่ง
มื่ปีระสทิี่ธิภิาพี

แนว่ที่างของ Kohler ในการเป็นบรษัิัที่ที่ี�มื่คีว่ามื่รับผิดิชิอบเป็นไปต่ามื่
แนว่คดิที่ี�ว่า่ เราสามื่ารถที่ำาสิ�งที่ี�ดกีว่า่ไดเ้สมื่อ แมื่ว้่า่เราต่อ้งเผิชิญิกบัคว่ามื่
ที่า้ที่าย้ในปี 2020 แต่นั่�นคอ่สาเหต่ทุี่ี�เรามื่ารว่มื่ต่วั่กนัเป็นที่มีื่เพี่�อกำาหนดว่า่
เราจะใชิป้ระโย้ชินจ์ากสิ�งที่ี�เราไดเ้รยี้นรูใ้นปีนี�เพี่�อที่ำาประโย้ชินท์ี่ี�มื่ากขึ�นให ้
กบัโลักของเราแลัะผิูค้นที่ี�เกี�ย้ว่ขอ้งกบัเราไดอ้ย้า่งไร ที่กุสิ�งที่กุอย้า่งต่ั �งแต่่
รอ่งรอย้การปลัอ่ย้มื่ลัพีษิัของเราไปจนถงึผิลัติ่ภณั์ฑ์ท์ี่ี�เราผิลัติ่แลัะบรกิารที่ี�
เราจัดหาจะถกูประเมื่นิ เพี่�อรับรองว่า่เราสามื่ารถสรา้งผิลักระที่บเชิงิบว่กให ้
กบัโลักที่ี�เราอาศยั้แลัะที่ำางานอยู้ ่เราย้อมื่รับว่า่ไมื่ม่ื่คีำาต่อบสำาหรับที่ั �งหมื่ด 
แต่เ่รารูด้วี่า่เรามื่พัีีนธิกจิที่ี�ต่อ้งพีย้าย้ามื่คน้หาว่ธิิแีกปั้ญหาแลัะมื่คีว่ามื่ต่ั �งใจ
จรงิที่ี�จะลังมื่อ่แกปั้ญหาในจดุที่ี�เราสามื่ารถสรา้งผิลักระที่บไดม้ื่ากที่ี�สดุ

เมื่่�อมื่องไปขา้งหนา้ เรารูด้วี่า่การแกปั้ญหาของโลักในว่นันี�แลัะในอนาคต่นั�น
ไมื่ใ่ชิเ่ร่�องงา่ย้ แต่เ่ราก็ต่่�นเต่น้ที่ี�จะลัองพีย้าย้ามื่ เราจะย้ดึมื่ั�นในนว่ตั่กรรมื่ที่ี�
อาจเกดิขึ�นจากการเปลัี�ย้นแปลังของย้คุสมื่ยั้ แลัะเราย้งัคงต่่�นต่วั่อยู้เ่สมื่อใน
การใชิค้ว่ามื่รู ้ที่รัพีย้ากร แลัะพีลังังานของเราเพี่�อที่ำาใหโ้ลักเป็นสถานที่ี�ที่ี�ดี
กว่า่นี�

 

เส้น้ทางของเราส้่�ส้ ่�งท่�ดีก่ว่�า

Believing in Better
Kohler มีร่ากฐานอยู่่�บนแนว่คิด่ีว่�ามีาตรฐาน
คิว่ามีเป็็นเลิศ่ของเราส้ามีารถยู่กระดีบัข้�นไป็ไดี้
อก่เส้มีอ ทม่ี Environmental Sustainability 
(คิว่ามียู่ ั�งยู่นืดีา้นส้่�งแว่ดีลิอ้มี) Stewardship 
(การดีแ่ลิ) แลิะ Innovation for Good 
(นว่ตักรรมีถาว่ร) ภายู่ในของเรานำาคิว่ามี
เชี่่�ยู่ว่ชี่าญแลิะคิว่ามีต ั�งใจจรง่ในการคิน้พบแลิะ
ป็รบัใชี่แ้นว่ทางต�างๆ เพื�อดีแ่ลิโลิกของเรา 
ชุี่มีชี่นของเรา แลิะชี่ว่่ต่ของผู้่ค้ินท่�เก ่�ยู่ว่ขอ้งกบั
เราให้ด้ียู่่ ่�งข ้�น

DAVID KOHLER
ประธิานแลัะ CEO, KOHLER CO.
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เราคิอื KOHLER CO.
เราเชี่ื�อว่�าธุรุกจ่ท่�ดีก่ว่�าแลิะโลิกท่�ดียู่่ ่�งข ้�นเป็็นส้่�งท่�กา้ว่ไป็
พรอ้มีๆ กนัไดี ้คิว่ามีเชี่ื�อน่�มีผู่้ลิกบัการดีำาเนน่งานใน
ทกุๆ ดีา้นของเรา ท ั�งแบรนดี ์ผู้ลิต่ภณัฑ์ ์แลิะบรก่าร
ของเรา ไมี�ว่�าจะเป็็นการส้รา้งส้รรคิห์้อ้งคิรวั่แลิะส้ขุ
ภณัฑ์ส์้ว่ยู่ๆ เคิรื�องยู่นตห์้รอืเคิรื�องกำาเนด่ีไฟฟ้าท่�ท ่�เป่็� ยู่มี
ไป็ดีว้่ยู่นว่ตักรรมี ป็ระส้บการณ์ในการรบับรก่ารท่�น�า
จดีจำา ห้รอืการพฒันาแห้ลิ�งนำ �าส้ะอาดี การดีแ่ลิดีา้นส้ขุ

อนามียัู่ ตลิอดีจนแนว่ทางแกป้็ญัห้าเพื�อการพฒันา
ชุี่มีชี่นในพื�นท่�ต�างๆ ท ั�ว่โลิก กลิ�าว่โดียู่ส้รปุ็คิอื เรามีุ�ง
มี ั�นพฒันาคิณุภาพชี่ว่่ต่ส้ำาห้รบัคินในป็จัจบุนัแลิะลิก่
ห้ลิานในอนาคิตผู้�านการออกแบบ การพฒันาฝ่ีมีอื แลิะ
นว่ตักรรมี ซึ่้�งขบัเคิลิื�อนโดียู่คิว่ามีรกัในงานท่�ทำาของ
พนกังานของเราท ั�ว่โลิก

Kohler กำาหนดเป้าหมื่าย้ต่ามื่เป้าหมื่าย้การพัีฒนาที่ี�ย้ั�งย้น่ของสหประชิาชิาต่ ิ(UN Sustainable Development Goals, SDG) 
ขอ้ 6, 7 แลัะ 12 ซึ่ึ�งสะที่อ้นถงึกลัย้ทุี่ธิท์ี่างธิรุกจิแลัะว่ธิิกีารดำาเนนิโครงการของเรา

ห้มีายู่เห้ต:ุ ห้ากไมี�ไดีร้ะบไุว่เ้ป็็นอยู่�างอื�น ขอ้มีล่ิอา้งอง่เก่�ยู่ว่กบัผู้ลิการดีำาเนน่งานท ั�งห้มีดีเป็็นขอ้มีล่ิระห้ว่�างว่นัท่� 1 มีกราคิมี 2020 ถง้ 31 ธุนัว่าคิมี 2020

*นบัต ั�งแต� EPA เป่็ดีตวั่ WaterSense ในป่็ 2007

กระแส้ไฟฟ้าจากแห้ลิ�งพลิงังาน
ทดีแทนในป่็ 2020

53%

ยู่อดีขายู่จากผู้ลิต่ภณัฑ์ท์่�เป็็น
มีต่รต�อส้่�งแว่ดีลิอ้มีในป่็ 2020

$1B+

ลิดีป็รม่ีาณการป็ลิ�อยู่กา๊ซึ่เรอืน
กระจกต ั�งแต�ป่็ 2008

48%

ลิดีป็รม่ีาณการใชี่น้ำ �าต ั�งแต�ป่็ 
2008

46%

ลิดีป็รม่ีาณขยู่ะลิงส้่�ห้ลิมุีฝีงักลิบ
ต ั�งแต�ป่็ 2008

47%

ชี่ว่่ต่ไดีร้บัผู้ลิจากโคิรงการรเ่ร ่�มี
ดีา้นนำ �าท่�ป็ลิอดีภยัู่แลิะการดีแ่ลิ

ส้ขุอนามียัู่

1.3M

ลิดีการใชี่พ้ลิงังานในการดีำาเนน่
งานต ั�งแต�ป่็ 2008

22%

ป็ระห้ยู่ดัีนำ �าดีว้่ยู่ผู้ลิต่ภณัฑ์ ์
KOHLER® WaterSense® ท่�

จำาห้น�ายู่ในส้ห้รฐัฯ*

388B
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กว่า่หนึ�งที่ศว่รรษั เรามื่พัีีนธิกจิในการบรรลัเุป้าหมื่าย้ที่ี�
จะที่ำาใหก้ารดำาเนนิงานของเรามื่กีารปลัอ่ย้กา๊ซึ่เรอ่น
กระจกสทุี่ธิเิที่า่กบัศนูย้แ์ลัะไมื่ม่ื่ขีย้ะฝัังกลับเลัย้
ภาย้ในปี 2035 ต่ั �งแต่ปี่ 2016 เราดำาเนนิพัีนธิกจิอย้า่ง
เจาะลักึขึ�นผิา่นที่างโครงการการออกแบบเพี่�อสิ�ง
แว่ดลัอ้มื่ (Design for Environment, DfE) โดย้
พีจิารณ์าผิลักระที่บต่ลัอดว่งจรชิวี่ติ่ที่ั �งหมื่ดของ
ผิลัติ่ภณั์ฑ์แ์ลัะกระบว่นการอย้า่งลัะเอยี้ดรอบคอบ 
ในปี 2020 เราดำาเนนิโครงการ DfE สำาเร็จกว่า่จำานว่น
โครงการ DfE ในปี 2019 ถงึ 4 เที่า่ แลัะโครงการ 
DfE ที่ี�สำาเร็จในปี 2020 เพียี้งปีเดยี้ว่นั�นกม็ื่จีำานว่นมื่าก
กว่า่ที่กุๆ ปีที่ี�ผิา่นที่ั �งหมื่ดรว่มื่กบั ต่ั �งแต่เ่ริ�มื่มื่กีาร
ดำาเนนิงานโครงการ DfE ในปี 2016

เราไดม้ืุ่ง่เนน้ไปย้งัประสทิี่ธิภิาพีของการออกแบบ
ต่ลัอดว่งจรชิวี่ติ่ที่ั �งสี�ชิว่่ง ไดแ้ก ่ซึ่พัีพีลัาย้เออร ์การ
ดำาเนนิงานของ Kohler การใชิข้องผิูบ้รโิภค แลัะการ
สิ�นสดุการใชิ ้เป้าหมื่าย้ของเราคอ่เพี่�อออกแบบ
ผิลัติ่ภณั์ฑ์ห์รอ่กระบว่นการที่ี�เป็นมื่ติ่รต่อ่สิ�งแว่ดลัอ้มื่
มื่ากขึ�น โดย้ใชิม้ื่าต่รฐานที่ี�มืุ่ง่เนน้ผิลัลัพัีธิซ์ึ่ ึ�งเป็นที่ี�
ย้อมื่รับจากเหลัา่นักว่ทิี่ย้าศาสต่ร์

•  ลัดกา๊ซึ่เรอ่นกระจก
• รว่่มื่กนัดแูลัแหลัง่นำ�า
•  ลัดของเสยี้โดย้ใชิท้ี่รัพีย้ากรอย้า่งมื่ปีระสทิี่ธิภิาพี

มื่ากขึ�น
• ลังที่นุเลัอ่กใชิว้่สัดทุี่ี�มื่คีว่ามื่ปลัอดภยั้มื่ากกว่า่

บคุลัากรของเราใชิค้ว่ามื่รูค้ว่ามื่สามื่ารถที่ี�เปี�ย้มื่ดว้่ย้
พีลังังานแหง่คว่ามื่ต่ั �งใจจรงิ แนว่คดิการออกแบบเพี่�อ
สิ�งแว่ดลัอ้มื่ (Design for Environment) ของเราจะ
ชิว่่ย้ใหเ้รากา้ว่ลัำ�าเกนิกว่า่เป้าหมื่าย้ปี 2035 ของเรา นี�
คอ่คำามื่ั�นสญัญาของเราที่ี�จะคดิพีจิารณ์าว่ธิิกีารออกแบบ 
ของเราอกีครั �ง นี�คอ่เสน้ที่างของเราเพี่�อไปสูโ่ลักที่ี�ดี
กว่า่ ดว้่ย้การรว่่มื่มื่อ่กนัเพี่�อลัดผิลักระที่บดา้นสิ�ง
แว่ดลัอ้มื่ของเราต่ลัอดที่ั �งว่งจรชิวี่ติ่ของผิลัติ่ภณั์ฑ์ ์
กระบว่นการ แลัะประสบการณ์ต์่า่งๆ เราสามื่ารถชิว่่ย้
ออกแบบเสน้ที่างขา้งหนา้สำาหรับคนรุน่หลังัแลัะที่ำาให ้
ผิูบ้รโิภคของเราต่ดัสนิใจเลัอ่กต่วั่เลัอ่กที่ี�เป็นมื่ติ่รต่อ่
สิ�งแว่ดลัอ้มื่ไดง้า่ย้ขึ�น 

โลิกท่�ดีก่ว่�า
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ของเสยีสทุธิ (2008 = 100)

Absolute EmissionsEmissions/Revenue

การปลอ่ยมลพษิสทุธสิมับรูณ์การปลอ่ยมลพษิ/รายได ้

การบรโิภคสมับรูณ์การใชนํ้�า/รายได ้
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ลัดปริมื่าณ์การปลั่อย้ก๊าซึ่เร่อนกระจกต่ั้งแต่่ปี 2008 48%
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47% ลัดปรมิื่าณ์ของเสยี้สทุี่ธิติ่ั �งแต่ปี่ 2008

เป่็ดีเส้น้ทางให้มี�ของเราเพื�อไป็ส้่�โลิกท่�ดีก่ว่�า โดียู่ทำาให้ก้ารดีำาเนน่งานท ั�งห้มีดีทะลิุ
เป้็าห้มีายู่ในการป็ลิ�อยู่มีลิพษ่ส้ทุธุเ่ท�ากบัศน่ยู่ภ์ายู่ในป่็ 2035
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IN 2020
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นว่ตักรรมีการใชี่น้ำ �าอยู่�างมี่
ป็ระส้ท่ธุภ่าพ

พนัธุกจ่ในการอนรุกัษ:์  
50L Home (บา้น 50 ลิต่ร)
ปัจจบุนันี� เมื่อ่งที่ี�ใหญท่ี่ี�สดุในโลัก 14 จาก 20 เมื่อ่ง
ประสบปัญหาขาดแคลันนำ�า แลัะคาดว่า่สองในสามื่
ของประชิากรโลักจะต่อ้งอาศยั้อยู้ใ่นพี่�นที่ี�ที่ี�ขาดแคลัน
นำ�าในปี 2025 ในฐานะสว่่นหนึ�งของพัีนธิกจิของเราใน
การอนุรักษ์ันำ�า เรารว่่มื่กอ่ต่ั �งโครงการ 50L Home 
(บา้น 50 ลัติ่ร) ซึ่ึ�งเป็นคว่ามื่รว่่มื่มื่อ่ระหว่า่งบรษัิัที่แลัะ
องคก์รพัีฒนาเอกชิน (NGO) ที่ั�ว่โลัก เพี่�อกำาหนดภาพี
ลักัษัณ์ใ์หมื่ข่องคว่ามื่สมัื่พัีนธิข์องผิูค้นแลัะนำ�า เป้า
หมื่าย้ของคว่ามื่รว่่มื่มื่อ่นี�คอ่เพี่�อขบัเคลั่�อนนว่ตั่กรรมื่
การใชิน้ำ�าในที่ี�อยู้อ่าศยั้เพี่�อลัดการบรโิภคนำ�าใหเ้หลัอ่ 
50 ลัติ่ร/คน/ว่นั ว่สิยั้ที่ศันข์องเราคอ่เพี่�อพัีฒนา
โซึ่ลัชูินัของ 50L Home (บา้น 50 ลัติ่ร) โดย้ไมื่ล่ัด
ที่อนประสบการณ์ท์ี่ี�ย้อดเย้ี�ย้มื่ของผิูบ้รโิภค ดว้่ย้การ
ใชิส้ ิ�งที่ี�ไดเ้รยี้นรูจ้ากบา้นต่วั่อย้า่งในหลัาย้พี่�นที่ี� 50L 
Home (บา้น 50 ลัติ่ร) พีย้าย้ามื่พัีฒนาโซึ่ลัชูินัที่ี�แก ้
ปัญหาเกี�ย้ว่กบัประสทิี่ธิภิาพีการใชิน้ำ�าแลัะพีลังังาน 
แลัะสรา้งแนว่ที่างสำาหรับใชิใ้นระดบัโลัก
สำาหรับขอ้มื่ลูัเพีิ�มื่เต่มิื่ กรณุ์าไปที่ี� 50Lhome.org

ชี่นะรางว่ลัิ WaterSense® ป็ระจำาป่็ 2020
ในปี 2020 Kohler ภมูื่ใิจที่ี�ไดรั้บรางว่ลัั WaterSense 
Sustained Excellence ครั �งที่ี�หก โครงการ 
WaterSense เป็นโครงการที่ี�จัดที่ำาโดย้ U.S. 
Environmental Protection Agency เพี่�อสง่เสรมิื่การ
พัีฒนาแลัะการใชิผ้ิลัติ่ภณั์ฑ์ ์บา้น แลัะกระบว่นการที่ี�
ใชิน้ำ�าอย้า่งมื่ปีระสทิี่ธิภิาพี ในปี 2008 เราไดรั้บรางว่ลัั 
WaterSense Manufacturing Partner of the Year 
Award (รางว่ลััผิูผ้ิลัติ่ประหย้ดันำ�าแหง่ปี) เป็นครั �งแรก 
แลัะเป็นเว่ลัา 11 ปี ที่ี�ไดเ้ลั่�อนขั �นจากรางว่ลัั 
Manufacturing Partner of the Year (ผิูผ้ิลัติ่แหง่ปี) 
มื่าเป็นรางว่ลัั Sustained Excellence Partner Award 
(รางว่ลััผิูเ้ป็นเลัศิดา้นคว่ามื่ย้ั�งย้น่) ต่ลัอดระย้ะเว่ลัานี� 
โถสขุภณั์ฑ์ ์ฝัักบวั่อาบนำ�า แลัะกอ๊กนำ�าที่ี�ต่ดิฉลัาก 
WaterSense ของ KOHLER เป็นต่วั่เรง่ปฏิกิริยิ้าใน
การขบัเคลั่�อนคว่ามื่ต่ระหนักรูแ้ลัะการชิว่่ย้ใหล้ักูคา้
แลัะคูค่า้ของเราลัดการใชิน้ำ�า

การปลัอ่ย้กา๊ซึ่เรอ่นกระจกในสว่่นการที่ำางาน
ต่า่งๆ
กระบว่นการผิลัติ่ของเราต่อ้งใชิพ้ีลังังาน ซึ่ึ�งที่ำาใหเ้กดิการปลัอ่ย้กา๊ซึ่เรอ่น
กระจก (GHG) เราว่ดัคา่การปลัอ่ย้คารบ์อนไดออกไซึ่ด ์มื่เีที่น ไนต่รัส
ออกไซึ่ด ์โดย้ใชิบ้นัที่กึการปลัอ่ย้กา๊ซึ่เรอ่นกระจก (GHG Protocol) แลัะ
พีจิารณ์าสิ�งต่อ่ไปนี�:

ส้�ว่นท่� 1 – เชิ่�อเพีลังิที่ี�ใชิใ้นการผิลัติ่

ส้�ว่นท่� 2 –  เชิ่�อเพีลังิที่ี�ใชิโ้ดย้ผิูผ้ิลัติ่ไฟฟ้าของเราเพี่�อผิลัติ่
พีลังังานที่ี�เราใชิ ้

Em
issions by Region

Em
issions by Source

Em
issions by Business

การปลัอ่ย้
มื่ลัพีษิั  

แย้กต่ามื่
กลัุม่ื่ธิรุกจิ

ครัว่แลัะหอ้งนำ�า
พีลังังาน
บรษัิัที่
ธิรุกจิบรกิาร

โพีรเพีน
นำ�ามื่นัดเีซึ่ลั
นำ�ามื่นัเบนซึ่นิ
นำ�ามื่นัเคร่�องบนิ
อ่�นๆ
กา๊ซึ่ธิรรมื่ชิาต่ิ

Em
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issions by Source

Em
issions by Business

การปลัอ่ย้
มื่ลัพีษิั 

แย้กต่ามื่ที่ี�มื่า
(สว่่นที่ี� 1)

ไฟฟ้า  
(สหรัฐฯ)

ไฟฟ้าจากพลิงังานทดีแทน
53% ไฟฟ้ารว่มื่ที่ั�ว่โลัก
100% ไฟฟ้าในสหรัฐฯ แลัะแคนาดา

ไฟฟ้า  
(นอกสหรัฐฯ)

Emissions by Region Emissions by SourceEmissions by Business

การปลัอ่ย้
มื่ลัพีษิั 

แย้กต่ามื่ที่ี�มื่า
(ส่ว่นที่ี่ 2)

Emissions by RegionEmissions by Source Emissions by Business

Em
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Em
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Em
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53%
ทดีแทน



6 โลักที่ี�ดกีว่า่

โลิกท่�ดีก่ว่�า
ต่แีผิค่ว่ามื่จรงิ

เพื�อรกัษาโลิกท่�น�าอยู่่� ทม่ี Environmental Sustainability (คิว่ามียู่ ั�งยู่นืดีา้นส้่�ง
แว่ดีลิอ้มี) ของเรากำาลิงัลิดีป็รม่ีาณการป็ลิ�อยู่กา๊ซึ่เรอืนกระจกพรอ้มีท ั�งส้รา้งส้รรคิ์
ผู้ลิต่ภณัฑ์แ์ลิะบรก่ารท่�ยู่ ั�งยู่นืมีากข้�นคิว่บคิ่�ไป็ดีว้่ยู่

การออกแบบเพื�อส้ ่�งแว่ดีลิอ้มี

การออกแบบเพี่�อสิ�งแว่ดลัอ้มื่มื่คีว่ามื่หมื่าย้
ต่รงต่วั่ เราออกแบบผิลัติ่ภณั์ฑ์ข์องเรา
โดย้คำานงึถงึสิ�งแว่ดลัอ้มื่ ผิสานคว่ามื่
ย้ั�งย้น่เขา้กบันว่ตั่กรรมื่ของผิลัติ่ภณั์ฑ์ข์อง
เรา แลัะใหป้ระโย้ชินแ์กผ่ิูบ้รโิภคใน
กระบว่นการ 

นว่ตั่กรรมื่โถสขุภณั์ฑ์ล์ัา่สดุของเราเริ�มื่ขึ�น
เพี่�อต่อบสนองคว่ามื่ต่อ้งการในการลัด
เว่ลัาที่ำาคว่ามื่สะอาดแลัะผิลักระที่บที่ี�เกดิ
จากพีษิัสารเคมื่ ีดว้่ย้การใชิป้รัญชิาการ

ออกแบบเพี่�อสิ�งแว่ดลัอ้มื่ ที่มีื่ออกแบบ
แลัะที่มีื่ว่ศิว่กรรมื่ของเราสรา้ง 
ContinuousClean ซึ่ึ�งเป็นเที่คโนโลัย้ทีี่ี�
จา่ย้นำ�าย้าที่ำาคว่ามื่สะอาดออกมื่าโดย้
อตั่โนมื่ตั่เิมื่่�อที่ำาการกดชิกัโครกแต่ล่ัะครั � ง 
เพี่�อใหโ้ถสขุภณั์ฑ์เ์พีิ�มื่คว่ามื่สะอาดมื่าก
ขึ�นระหว่า่งการกดชิกัโครกในแต่ล่ัะครั � ง 
ซึ่ึ�งนานกว่า่โถสขุภณั์ฑ์แ์บบเดมิื่ถงึ 5 เที่า่ 
นอกจากนี� ย้งัออกแบบลักัษัณ์ะแลัะ
เที่คโนโลัย้กีารชิำาระลัา้งโถสขุภณั์ฑ์เ์พี่�อ
เพีิ�มื่พีลังัแลัะประสทิี่ธิผิิลัในการชิำาระลัา้ง

โถสขุภณั์ฑ์ ์พีรอ้มื่ที่ั � งใชิก้ารรักษัาพี่�นผิวิ่ 
CleanCoat™ เพี่�อป้องกนัการย้ดึเกาะของ
เชิ่�อแบคที่เีรยี้ เชิ่�อรา แลัะคราบแรธ่ิาตุ่
ดว้่ย้ ผิลักค็อ่การชิำาระลัา้งโถสขุภณั์ฑ์์
สะอาดขึ�น ใชิน้ำ�าย้าที่ำาคว่ามื่สะอาดนอ้ย้
ลัง แลัะลัดการสมัื่ผัิสกบัสารเคมื่ทีี่ี�เป็นพีษิั 
หรอ่เรยี้กอกีอย้า่งว่า่นอกจากจะลัด 
ผิลักระที่บต่อ่สิ�งแว่ดลัอ้มื่แลัว้่ ผิูบ้รโิภคย้งั
ไดรั้บประสบการณ์ท์ี่ี�ย้อดเย้ี�ย้มื่เพีิ�มื่ขึ�นดว้่ย้

มื่าต่รฐานสิ�งแว่ดลัอ้มื่ (Environmental Product Declaration, 
EPD) แลัะฉลัากดา้นสิ�งแว่ดลัอ้มื่บง่บอกว่า่ผิลัติ่ภณั์ฑ์ข์องเราถกู
ผิลัติ่ขึ�นมื่าอย้า่งไร ประกอบดว้่ย้ว่สัดอุะไรบา้ง แลัะว่สัดเุหลัา่นั�น
มื่ากจากไหน กระบว่นการนี�ไดรั้บการต่รว่จสอบคว่ามื่ถกูต่อ้งโดย้
บคุคลัภาย้นอก แลัะฉลัากไดอ้ธิบิาย้ถงึสว่่นผิสมื่ที่างเคมื่ขีอง
ผิลัติ่ภณั์ฑ์ ์อาย้กุารใชิง้านที่ี�คว่รจะเป็น แลัะราย้การว่สัดตุ่า่งๆ ที่ี�
อาจเป็นอนัต่ราย้ต่อ่สขุภาพีหรอ่กอ่ใหเ้กดิมื่ลัพีษิัในสิ�งแว่ดลัอ้มื่ซึ่ึ�ง
เปรยี้บไดก้บัฉลัากบง่บอกปรมิื่าณ์สารอาหารของผิลัติ่ภณั์ฑ์์

คำารอ้งใหต้่ดิฉลัาก EPD เพีิ�มื่ขึ�นอย้า่งกา้ว่กระโดด โดย้มื่คีำารอ้ง
มื่ากกว่า่ 700 คำารอ้งในปี 2020 EPD แลัะฉลัากดา้นสิ�งแว่ดลัอ้มื่
เป็นสิ�งที่ี�สถาปนกิ นักออกแบบ แลัะผิูใ้ชิป้ลัาย้ที่างรอ้งขอมื่ากขึ�น
เพี่�อใหไ้ดรั้บใบรับรอง LEED แลัะต่ดัสนิใจซึ่่�อโดย้อาศยั้ขอ้มื่ลูั
เกี�ย้ว่กบัคว่ามื่รับผิดิชิอบต่อ่สขุภาพีแลัะสิ�งแว่ดลัอ้มื่สำาหรับ
ผิลัติ่ภณั์ฑ์ใ์นบา้นแลัะพี่�นที่ี�เชิงิพีาณ์ชิิย้ข์องพีว่กเขา ต่ั �งแต่ปี่ 

2014 Kohler ไดรั้บคำารอ้งใหต้่แีผิร่าย้ลัะเอยี้ดของผิลัติ่ภณั์ฑ์เ์พี่�อ
สรา้งคว่ามื่โปรง่ใสกว่า่ 2,000 คำารอ้ง ในปี 2020 รอ้ย้ลัะ 65 ของ
คำารอ้งใหต้่แีผิร่าย้ลัะเอยี้ดของผิลัติ่ภณั์ฑ์เ์พี่�อคว่ามื่โปรง่ใสเป็น
คำารอ้ง EPD แลัะรอ้ย้ลัะ 35 เป็นคำาขอฉลัากดา้นสิ�งแว่ดลัอ้มื่ 
โดย้ที่ี�รอ้ย้ลัะ 71 ของคำารอ้งมื่าจากที่ว่ปีอเมื่รกิาเหนอ่แลัะอกีรอ้ย้
ลัะ 29 มื่าจากประเที่ศอ่�นๆ

ในฐานะสว่่นหนึ�งของพัีนธิกจิของเราในการสนับสนุนอาคาร
ประหย้ดัพีลังังานแลัะการออกแบบเพี่�อสิ�งแว่ดลัอ้มื่ Kohler มื่ ี
EPD กว่า่ 5,000 ราย้การ ซึ่ึ�งมื่ากกว่า่ผิูผ้ิลัติ่ผิลัติ่ภณั์ฑ์ส์ำาหรับใชิ ้
ในอาคารราย้อ่�นๆ เริ�มื่ดว้่ย้ผิลัติ่ภณั์ฑ์ท์ี่ี�ที่ำาจากเซึ่รามื่กิชินดิว่เิที่รยี้ส
ไชินาในปี 2014 เราไดข้ย้าย้ EPD ไปที่ั�ว่ที่ั �งต่ลัาดแลัะสาย้
ผิลัติ่ภณั์ฑ์ ์ซึ่ึ�งลัา่สดุเราไดเ้พีิ�มื่รหสัผิลัติ่ภณั์ฑ์ก์อ๊กนำ�ากว่า่รอ้ย้ลัะ 
80 ลังในโครงการในปี 2020 

80%
ของรห้สั้ผู้ลิต่ภณัฑ์ก์อ๊กนำ �าท ั�ว่โลิก
ไดีร้บัการเพ่�มีลิงในโคิรงการ EPD

คิว่ามีคิบืห้นา้ดีา้นคิว่ามีโป็ร�งใส้
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เราเชิ่�อว่า่ของเสยี้จะเป็นของเสยี้กต็่อ่เมื่่�อเราใหน้ยิ้ามื่สิ�งนั�นว่า่เป็น
แบบนั�น ซึ่ึ�งจรงิๆ แลัว้่อาจเป็นสิ�งที่ี�เราย้งัคดิไมื่อ่อกว่า่จะจัดการ
กบัสิ�งนั�นอย้า่งไรดี

โดย้ไดรั้บแรงบนัดาลัใจจากหลักัการของการออกแบบโดย้การ
เลัยี้นแบบสิ�งมื่ชีิวี่ติ่ พีนักงานของ Kohler ที่ี�มื่คีว่ามื่หลังใหลัในสิ�ง
แว่ดลัอ้มื่แลัะมืุ่ง่มื่ั�นที่ี�จะสรา้งคว่ามื่แต่กต่า่งจงึไดพั้ีฒนา 
WasteLAB ขึ�นมื่า ซึ่ึ�งเป็นแนว่คดิที่ี�เกดิจากแผินงานรเิริ�มื่แนว่คดิ
ใหมื่่ๆ  ภาย้ในองคก์รของเราที่ี�เรยี้กว่า่ Innovation for Good ที่ี� 
Kohler นักออกแบบแลัะผิูเ้ชิี�ย้ว่ชิาญดา้นคว่ามื่ย้ั�งย้น่ใชิว้่สัดจุาก
ของเสยี้ เชิน่ ฝัุ่ นจากกระบว่นการหลัอ่ เศษัเคร่�องปั�นดนิเผิา แลัะ
ผิงว่สัดเุคลัอ่บ เพี่�อสรา้งผิลัติ่ภณั์ฑ์ช์ินดิอ่�น เชิน่ กระเบ่�องแลัะ
จานรองแกว้่ 

คว่ามื่ที่า้ที่าย้ลัา่สดุของ WasteLAB คอ่การหาว่ธิิทีี่ี�จะเปลัี�ย้น
ต่ะกอนนำ�าเสยี้ ซึ่ึ�งเป็นของเสยี้ที่ี�เราปลัอ่ย้ออกมื่ามื่ากที่ี�สดุ ให ้
กลัาย้เป็นว่สัดพุี่�นฐานสำาหรับผิลัติ่ภณั์ฑ์ท์ี่ี�ใชิง้านเชิงิพีาณ์ชิิย้ใ์น
อนาคต่ไดโ้ดย้เป็นที่ี�ต่อ้งการอย้า่งย้ิ�งของลักูคา้ไดอ้ย้า่งไร ต่อนนี�
ที่มีื่กำาลังัที่ำาการว่จัิย้แลัะการพัีฒนาโครงการเกี�ย้ว่กบัต่ะกอน เพี่�อ
พัีฒนากระบว่นการที่ี�ที่ำาใหเ้ราสามื่ารถนำาต่ะกอนกลับัมื่าใชิใ้หมื่่
เพี่�อผิลัติ่ผิลัติ่ภณั์ฑ์อ์ย้า่งเชิน่ กระเบ่�อง 

มื่ตี่วั่อย้า่งการแปรรปูดงักลัา่ว่มื่ากอ่นหนา้นี� แลัว้่ ในปี 2019 
KOHLER WasteLAB จับมื่อ่กบั ANN SACKS ในการเปิดต่วั่ 
The Crackle Collection ซึ่ึ�งเป็นรุน่ของกระเบ่�องที่ี�ผิลัติ่จากเศษั
เคร่�องปั�นดนิเผิาแหง้รไีซึ่เคลิั ต่ั �งแต่ก่ารกอ่ต่ั �งแลัะการเปิดต่วั่ 
WasteLAB ในปี 2019 ไดข้าย้กระเบ่�องรุน่ Crackle Collection 
ไปแลัว้่คดิเป็นพี่�นที่ี�กว่า่ 6,000 ต่ารางฟตุ่ การผิลัติ่แลัะการขาย้ที่ี�
ประสบคว่ามื่สำาเร็จอย้า่งต่อ่เน่�องของกระเบ่�องรุน่ Crackle 
Collection ที่ี�เป็นที่ี�นยิ้มื่นั�นไดต้่อ่ย้อดคว่ามื่เชิ่�อของเราที่ี�ว่า่ ของ
เสยี้สามื่ารถสรา้งคณุ์คา่แลัะโอกาสใหมื่่ๆ  ในการเต่บิโต่ได ้

ต่ั �งแต่ ่KOHLER WasteLAB เปิดต่วั่ The Crackle Collection 
ในปี 2019 กไ็ดรั้บการย้กย้อ่งจากที่ั �งชิมุื่ชินการออกแบบแลัะ
คว่ามื่ย้ั�งย้น่ ลัา่สดุ ชิดุกระเบ่�องที่ี�เปี�ย้มื่ไปดว้่ย้นว่ตั่กรรมื่ไดรั้บ 
World Changing Ideas Awards 2020 (รางว่ลััแนว่คดิเปลัี�ย้น
โลักประจำาปี 2020) จาก Fast Company ในหมื่ว่ดศลิัปะแลัะ
การออกแบบ ซึ่ึ�งไดรั้บการย้กย้อ่งว่า่เป็น “โครงการที่ี�ใชิก้าร
ออกแบบเป็นเคร่�องมื่อ่เพี่�อกอ่ใหเ้กดิการโต่เ้ถยี้งในว่งสงัคมื่
เกี�ย้ว่กบัประเด็นที่ี�กำาลังัเป็นปัญหาเรง่ดว่่นที่ี�สดุ” 

The Crackle Collection เปลัี�ย้นเศษัเคร่�องปั�นดนิเผิารไีซึ่เคลิัให ้
กลัาย้เป็นกระเบ่�องที่ี�ผิลัติ่ดว้่ย้มื่อ่ที่ี�มื่ผีิวิ่มื่นัว่าว่ที่ี�เป็นเอกลักัษัณ์ ์
ซึ่ึ�งออกแบบโดย้รว่มื่ว่สัดเุขา้ดว้่ย้กนัแลัว้่ที่ำาใหพ้ี่�นผิวิ่กระเบ่�องแต่ก
ออกในระหว่า่งการเผิา ผิลัที่ี�ไดก้ค็อ่ลัาย้แต่กที่ี�ลัะเมื่ยี้ดลัะไมื่ที่ั�ว่ที่ั �ง
ผิวิ่หนา้ของกระเบ่�องแลัะสทีี่ี�เขม้ื่สดใส 

8.7
จำานว่นตนัของของเส้ยู่่ 
ซึ่ึ�งฝ่ัาย้ขาย้แลัะฝ่ัาย้พัีฒนาผิลัติ่ภณั์ฑ์ข์อง 
KOHLER นำาไปใชิแ้ที่นที่ี�จะนำาไปฝัังกลับในปี 
2020

KOHLER WasteLAB™ – เร่�องราว่แหง่คว่ามื่สำาเร็จของ An Innovation 
for Good®

แนว่คดิเปลัี�ย้นโลัก

การย้กย้อ่ง: The Crackle Collection ไดร้างว่ลัั World 
Changing Ideas Awards 2020 จาก Fast Company
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$9.5M
ในรป่็แบบผู้ลิต่ภณัฑ์แ์ลิะการ
บรจ่าคิส้่�งของ

80K
อปุ็กรณป้์็องกนัส้�ว่นบคุิคิลิ 
(PPE) ท่�จดัีห้า 
แลิะบรจ่าคิ

$14M
การบร่จาคิส้่�งของแลิะเง่นชี่�ว่ยู่
เห้ลิือเป็็นป็ระจำาทุกป็่ 

$600K
ทนุการศก้ษา

22.6K
มีื�ออาห้าร 
ให้แ้ก�พนกังาน

$510K
UNITED WAY (ส้ห้รฐัอเมีรก่า)

3.5K
ห้อ้งอาบนำ �า 
ให้ผู้้่ไ้รบ้า้น

การดแูลัเป็นพัีนธิกจิของเราในการใชิ ้
ที่รัพีย้ากรที่ี�มื่ผีิลักระที่บต่อ่เมื่ต่ต่าธิรรมื่แลัะ
สงัคมื่อย้า่งรับผิดิชิอบแลัะย้ั�งย้น่ โดย้มื่เีป้า
หมื่าย้เพี่�อสรา้งการเปลัี�ย้นแปลังเชิงิบว่กใน
ชิมุื่ชินที่ี�เราอาศยั้แลัะที่ำางานอยู้ ่ในชิว่่งการ
แพีรร่ะบาดไปที่ั�ว่โลักของโคว่ดิ-19 พัีนธิ
กจินี�มื่คีว่ามื่สำาคญัมื่ากกว่า่ที่ี�เคย้เป็นมื่า
เพีราะเราต่อ้งเผิชิญิกบัว่กิฤต่ที่างเศรษัฐกจิ 
สงัคมื่ แลัะสาธิารณ์สขุที่ี�รา้ย้แรงมื่าก ต่อน
นี�เรากำาลังัใชิแ้นว่ที่างที่ี�ปรับแต่ง่มื่าเป็น
พีเิศษัเพี่�อชิว่่ย้เหลัอ่ชิมุื่ชิน 55 แหง่ที่ั�ว่โลัก
ในระดบัที่อ้งถิ�น ดว้่ย้คว่ามื่ชิว่่ย้เหลัอ่ของ
พัีนธิมื่ติ่รดา้นมื่นุษัย้ธิรรมื่แลัะพีลังัจาก
คว่ามื่ต่ั �งใจจรงิแลัะคว่ามื่เชิี�ย้ว่ชิาญของ
พีนักงานของเราที่ั�ว่โลัก พีว่กเราสามื่ารถ
รว่่มื่กนัสรา้งคว่ามื่แต่กต่า่งได ้

เงน่บรจ่าคิของ Kohler ถก่แจกจ�ายู่ไป็ท่�:

ชุี่มีชี่นท่�ดีก่ว่�า

การบรจ่าคิของบรษ่ทั

มีุ�งเนน้ไป็ยู่งัการศก้ษา 
ส้ขุภาพ แลิะคิว่ามีเป็็น
อยู่่�ท ่�ดี ่}

ทม่ี Stewardship (การดีแ่ลิ) ของ Kohler กลิ ั�นกรองคิว่ามีต ั�งใจจรง่ของ
พนกังานของเราให้ก้ลิายู่เป็็นแนว่คิด่ีรเ่ร ่�มีในชุี่มีชี่นท่�เราอาศยัู่แลิะทำางานอยู่่�

กองทนุบรรเทาทกุขพ์นกังานท่�มีอบคิว่ามีมี ั�นคิงในชี่�ว่งเว่ลิาแห้�งคิว่ามีไมี�แน�นอน

พีนักงานของ Kohler มื่สีว่่นรว่่มื่ใน
ประว่ตั่ศิาสต่รอ์นัย้าว่นานของการให ้
อย้า่งมื่นีำ�าใจเพี่�อชิว่่ย้เหลัอ่เพี่�อนรว่่มื่
งานของพีว่กเขา เมื่่�อผิลักระที่บที่าง
เศรษัฐกจิของโคว่ดิ-19 ไดแ้ผิข่ย้าย้
ออกไปเป็นว่งกว่า้ง ก็ไดม้ื่กีารจัดต่ั �ง
กองที่นุบรรเที่าที่กุขพ์ีนักงานของ 
Kohler ขึ�นในสหรัฐฯ เพี่�อชิว่่ย้ให ้

พีนักงานของ Kohler สามื่ารถชิว่่ย้
เหลัอ่ซึ่ึ�งกนัแลัะกนัไดใ้นระหว่า่ง
ว่กิฤต่ดา้นการเงนิที่ี�เกี�ย้ว่เน่�องกบัโรค
ระบาด 

กองที่นุนี� ไดรั้บเงนิจากการบรจิาคที่ี�
พีนักงานสามื่ารถนำาไปลัดหย้อ่นภาษีั
ได ้โดย้ Kohler Co. จะจา่ย้เงนิสมื่ที่บ

เป็นจำานว่นเที่า่กบัย้อดบรจิาค 
โครงการจะใหเ้งนิ 1,000–2,500 
เหรยี้ญสหรัฐฯ ครั �งเดยี้ว่แบบไมื่ต่่อ้ง
เสยี้ภาษีัแกผ่ิูท้ี่ี�มื่คีณุ์สมื่บตั่เิหมื่าะสมื่ 
ที่กุๆ การมื่สีว่่นรว่่มื่ลัว้่นมื่คีว่ามื่หมื่าย้
แลัะเมื่่�อนำามื่ารว่มื่กบัเงนิบรจิาคของคน
อ่�นๆ กส็ามื่ารถชิว่่ย้เพี่�อนรว่่มื่งานของ
เราในการเผิชิญิกบัเหต่ไุมื่ค่าดคดิได ้

Grant County  
Unified Community 
Resource Council

Central Delta  
Community Action 

Agency

HOUSE of HOPE

Mary’s Cupboard 
Food Pantry

FED
F o o d  Ba n k

FE
ED

 ENDERBY & DISTRICT
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ต่ั �งแต่เ่ริ�มื่มื่โีรคระบาด ก็มื่กีารขาดแคลันอปุกรณ์ป้์องกนัสว่่นบคุคลั (PPE) ใน
พี่�นที่ี�ที่ี�มื่กีารระบาดอย้า่งหนัก ที่มีื่ของเราในจนีต่อบสนองโดย้การสง่หนา้กาก
อนามื่ยั้ 80,000 ชิิ�น ชิดุป้องกนั แว่น่ต่านริภยั้ นำ�าย้าฆ่า่เชิ่�อโรค แลัะ
เที่อรโ์มื่มื่เิต่อรใ์หแ้กโ่รงพีย้าบาลัที่ี�ต่อ้งการที่ั�ว่ที่ว่ปีเอเชิยี้ ย้โุรป แลัะสหรัฐฯ

ปกป้องเจา้หนา้ที่ี�สาธิารณ์สขุของเรา

ในการต่อบสนองต่อ่คว่ามื่ขาดแคลันอปุกรณ์น์ริภยั้ พีนักงาน Kohler ที่ั�ว่โลัก
ไดใ้ชิค้ว่ามื่พีย้าย้ามื่ระดบัรากหญา้เพี่�อสรา้งต่น้แบบแลัะผิลัติ่อปุกรณ์ป้์องกนั
ใบหนา้ ดว้่ย้การใชิค้ว่ามื่เชิี�ย้ว่ชิาญดา้นหว่่งโซึ่อ่ปุที่านแลัะคว่ามื่สามื่ารถใน
การผิลัติ่ของเรา ที่มีื่ของเราสามื่ารถนำาว่ธิิกีารออกแบบอปุกรณ์ป้์องกนั
ใบหนา้จากแหลัง่ที่ี�เปิดเผิย้ขอ้มื่ลูัมื่ากำาหนดแนว่คดิแลัะสรา้งต่น้แบบสำาหรับ
การผิลัติ่ปรมิื่าณ์มื่ากไดใ้นเพียี้งไมื่ก่ี�ว่นั คว่ามื่พีย้าย้ามื่ในการผิลัติ่อปุกรณ์์
ป้องกนัใบหนา้เกดิขึ�นที่ั�ว่ที่ั �งที่ว่ปีเอเชิยี้ ย้โุรป แลัะอเมื่รกิาเหนอ่ โดย้มื่กีาร
บรจิาคอปุกรณ์ป้์องกนัใบหนา้ 279,120 ชิิ�นใหแ้กช่ิมุื่ชินที่ั�ว่โลัก 

อปุกรณ์ป้์องกนัใบหนา้สำาหรับพีนักงานที่ี�อยู้่
แนว่หนา้

การตอบส้นองต�อโคิว่ด่ี-19

อาบนำ�าใหส้ดชิ่�น
ในเดอ่นเมื่ษัาย้นปี 2020 มื่กีารสง่ Relief Showering Trailer 
(รถหอ้งอาบนำ�า) ของ KOHLER ไปใหโ้รงพีย้าบาลัสนามื่
ชิั�ว่คราว่ใน Javits Center ในนครนวิ่ย้อรก์ ซึ่ึ�งมื่หีอ้งอาบนำ�า
สำาหรับเจา้หนา้ที่ี�สาธิารณ์สขุแลัะอาสาสมื่คัรที่ี�รับมื่อ่กบัโรค
ระบาดอยู้ใ่นแนว่หนา้นับรอ้ย้ราย้ไดอ้าบนำ�าเพี่�อเพีิ�มื่คว่ามื่
สดชิ่�นแลัะเพีิ�มื่พีลังั จากจดุนั�น รถหอ้งอาบนำ�ากเ็ดนิที่างไปย้งั
นครลัอสแองเจลัสิ ซึ่ึ�งเป็นเมื่อ่งที่ี�มื่ปีระชิากรผิูไ้รบ้า้นแลัะผิู ้
อาศยั้ในบา้นที่ี�แออดัมื่ากที่ี�สดุในประเที่ศ ดว้่ย้ขอ้จำากดัที่ี�มื่อียู้่
แลัว้่ของสถานที่ี�อาบนำ�าแลัะการรักษัาสขุอนามื่ยั้ก็ลัดลังเป็น
อย้า่งมื่ากเน่�องจากการปิดสถานที่ี�ต่า่งๆ ในชิว่่งโคว่ดิ-19 รถ
หอ้งอาบนำ�าไดใ้หโ้อกาสในการลัา้งมื่อ่แลัะจัดหาหอ้งอาบนำ�า 
3,500 หอ้งใหแ้กผ่ิูด้อ้ย้โอกาส

อาหารที่ี�อ ิ�มื่สบาย้ที่อ้ง
ในชิว่่งเว่ลัาแหง่คว่ามื่ไมื่แ่น่นอน อาหารดีๆ  สกัมื่่�อสามื่ารถสรา้ง
คว่ามื่สบาย้แลัะคว่ามื่ที่รงจำาที่ี�ดขีองครอบครัว่แลัะเพี่�อนฝังูที่ี�นั�ง
รว่มื่กนัอยู้ร่อบโต่ะ๊ แต่ส่ ิ�งที่ี�ดยี้ ิ�งกว่า่นั�นกค็อ่อาหารที่ี�จัดเต่รยี้มื่
โดย้เชิฟระดบัหา้ดาว่ของ Destination Kohler ดว้่ย้โครงการ
อาหารสำาหรับพีนักงานของ Kohler (Kohler Associate Meal 
Program) พีนักงานแลัะครอบครัว่ของพีว่กเขาสามื่ารถ
เพีลัดิเพีลันิไปกบัมื่่�ออาหารชิั �นย้อดแบบนำากลับัไปที่านที่ี�บา้น 
ซึ่ึ�งปรงุจากว่ตั่ถดุบิสดจากรา้นอาหารของ Kohler ที่ี�ถกูปิด
ชิั�ว่คราว่ ในชิว่่งที่ี�ยุ้ง่วุ่น่ว่าย้ที่ี�สดุของโครงการนี� เชิฟงานเลัี�ย้ง
ต่อ้นรับของเราต่อ้งปรงุอาหาร 4,600 ชิดุต่อ่สปัดาหส์ำาหรับ
พีนักงานแลัะการบรจิาคมื่่�ออาหารเพีิ�มื่เต่มิื่ใหแ้กก่ลัุม่ื่ชิมุื่ชินอย้า่ง 
Boys & Girls Club of Sheboygan แลัะ Safe Harbor โดย้รว่มื่
แลัว้่มื่กีารแจกอาหารถงึ 22,600 ชิดุใหแ้กพ่ีนักงาน
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6.3M
กโ่ลิเมีตรท่�บนัทก้ 
ในการว่ิ�งเพี่�อการกศุลั

11.2K
ชี่ว่่ต่เป็ลิ่�ยู่นไป็ 
ดว้่ย้โครงการนำ�าที่ี�ปลัอดภยั้ของ 
KOHLER

ชิมุื่ชินที่ี�ดกีว่า่

นำ�าคอ่หวั่ใจสำาคญัของที่กุอย้า่งที่ี�เราที่ำา 
นำ�าที่ี�ปลัอดภยั้เป็นสิ�งที่ี�สำาคญัอย้า่งย้ิ�ง
สำาหรับชิวี่ติ่ประจำาว่นั แลัะคว่ามื่จรงิที่ี�ว่า่ 
หนึ�งในสามื่ของประชิากรโลักต่อ้งดำารง
ชิวี่ติ่โดย้ไมื่ม่ื่นีำ�าที่ี�ปลัอดภยั้เป็นเร่�องที่ี�
ย้อมื่รับไมื่ไ่ด ้แนว่คดิรเิริ�มื่ที่ี�สำาคญัของเรา
ที่ี�เรยี้กว่า่ นำ�าที่ี�ปลัอดภยั้สำาหรับที่กุคน 
ผิสมื่ผิสานคว่ามื่ต่ั �งใจจรงิของพีนักงาน 
Kohler เขา้กบัจดุเดน่แลัะคว่ามื่เชิี�ย้ว่ชิาญ

ของบรษัิัที่เพี่�อต่อบสนองคว่ามื่ต่อ้งการที่ี�
กำาลังัเป็นปัญหารา้ย้แรงไปที่ั�ว่โลักนี� 
ผิลัติ่ภณั์ฑ์แ์ลัะนว่ตั่กรรมื่ดา้นว่ศิว่กรรมื่
ของเรารว่่มื่กบัเครอ่ขา่ย้นักมื่นุษัย้ธิรรมื่ที่ี�
ลังพี่�นที่ี�ไดเ้ปลัี�ย้นชิวี่ติ่ของผิูค้นกว่า่ 
900,000 ราย้มื่าต่ั �งแต่ปี่ 2017 

เมื่่�อรว่่มื่มื่อ่กนั เราสามื่ารถที่ำาใหน้ำ�าที่ี�
ปลัอดภยั้สำาหรับที่กุคนกลัาย้เป็นจรงิได ้

ชุี่มีชี่นท่�ดีก่ว่�า
ทม่ี Stewardship (การดีแ่ลิ) ของ Kohler กลิ ั�นกรองคิว่ามีต ั�งใจจรง่ของพนกังานของเราให้ก้ลิายู่
เป็็นแนว่คิด่ีรเ่ร ่�มีในชุี่มีชี่นท่�เราอาศยัู่แลิะทำางานอยู่่�

66.3K
ผู้่เ้ขา้ร�ว่มีท ั�ว่โลิกว่่�งเพื�อโคิรงการ
นำ �าท่�ป็ลิอดีภยัู่

$200K
การส้นบัส้นนุ 
โครงการ/แนว่คดิรเิริ�มื่นำ�าที่ี�
ปลัอดภยั้สำาหรับที่กุคน

นำ �าท่�ป็ลิอดีภยัู่ส้ำาห้รบัทกุคิน

การจัดหานำ�าที่ี�ปลัอดภยั้แลัะการดแูลัสขุอนามื่ยั้ใหแ้กผ่ิูด้อ้ย้
โอกาสที่ั�ว่โลัก เพียี้งโครงการเดยี้ว่อาจไมื่ใ่ชิโ่ครงการที่ี�เหมื่าะ
สำาหรับที่กุชิมุื่ชิน แต่ล่ัะชิมุื่ชินแต่กต่า่งกนัแลัะต่อ้งการว่ธิิแีก ้
ปัญหาที่ี�เหมื่าะกบัคว่ามื่ต่อ้งการเฉพีาะของชิมุื่ชินของต่น จงึ
ต่อ้งพีจิารณ์าต่วั่แปรต่า่งๆ ดว้่ย้ เชิน่ แหลัง่นำ�า โครงสรา้งพี่�น
ฐาน ภมูื่ศิาสต่ร ์แลัะธิรรมื่เนยี้มื่ปฏิบิตั่ใินที่อ้งถิ�น โครงการลัด
ผิลักระที่บเกี�ย้ว่กบัที่รัพีย้ากรนำ�าของเราไปหาชิมุื่ชินถงึที่ี� 
ที่ำางานรว่่มื่กบัผิูค้นที่ี�อาศยั้อยู้ใ่นที่อ้งถิ�นเพี่�อระบคุว่ามื่ต่อ้งการ 
นำาผิูเ้ชิี�ย้ว่ชิาญที่ี�เกี�ย้ว่ขอ้งมื่าชิว่่ย้คน้หาว่ธิิแีกปั้ญหา เก็บ
รว่บรว่มื่ขอ้มื่ลูัเชิงิปรมิื่าณ์เพี่�อว่เิคราะหผ์ิลักระที่บของโครงการ 
แลัะแบง่ปันผิลัลัพัีธิข์องโครงการกบัผิูอ้่�นเพี่�อใหท้ี่ำาซึ่ำ�า 

เราไดร้ว่่มื่มื่อ่กบัองคก์รดา้นมื่นุษัย้ธิรรมื่ เชิน่ World Vision แลัะ 
Water Mission เพี่�อชิว่่ย้ชิมุื่ชินที่ั�ว่ประเที่ศจนี อนิเดยี้ เกาหลั ี
แลัะฟิลัปิปินส ์ในการซึ่อ่มื่แซึ่มื่แลัะปรับปรงุโครงสรา้งพี่�นฐานที่ี�มื่ี
อยู้เ่ดมิื่ แลัะสรา้งซึุ่ม้ื่กรองนำ�าเพี่�อจัดหาการเขา้ถงึนำ�าที่ี�ปลัอดภยั้
ใหก้บัผิูค้นที่ั �งหมืู่บ่า้น ในประเที่ศฮอนดรัูส เราต่ดิต่ั �งโถสขุภณั์ฑ์์
แบบราดนำ�าในพี่�นที่ี�ที่ี�ไมื่ม่ื่นีำ�าประปาสำาหรับการสขุาภบิาลั แลัะที่ี�
คา่ย้ผิูล้ัี�ภยั้ในประเที่ศแที่นซึ่าเนยี้ เราสรา้งระบบประปาที่ี�ใชิ ้
พีลังังานจากเคร่�องกำาเนดิไฟฟ้า KOHLER-SDMO เพี่�อจัดหาการ
เขา้ถงึนำ�าที่ี�ปลัอดภยั้ใหแ้กผ่ิูค้น 150,000 ราย้ 

โครงการนำ�าที่ี�ปลัอดภยั้ ครั �งลัะหนึ�ง
ชิมุื่ชิน

นำ �าท่�ป็ลิอดีภยัู่ส้ำาห้รบัทกุคิน
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นำ �าท่�ป็ลิอดีภยัู่ส้ำาห้รบัทกุคิน

ในเดอ่นต่ลุัาคมื่ปี 2020 นักว่ิ�งหลัาย้พัีนคนจากที่ั�ว่โลักเขา้รว่่มื่ใน
การว่ิ�งเพี่�อนำ�าที่ี�ปลัอดภยั้ของ Kohler ประจำาปีของเรา ในชิว่่ง
กจิกรรมื่เสมื่อ่นจรงิที่ี�ย้าว่นานหนึ�งเดอ่น ผิูเ้ขา้รว่่มื่กว่า่ 65,000 คน
ไดบ้นัที่กึระย้ะที่างในการว่ิ�ง/เดนิ/ปีนเขา/เคลั่�อนที่ี�ดว้่ย้รถเข็นไดถ้งึ 
6.3 ลัา้นกโิลัเมื่ต่ร ซึ่ึ�งที่ำาใหไ้ดเ้งนิบรจิาคเขา้โครงการนำ�าที่ี�
ปลัอดภยั้สำาหรับที่กุคนถงึ 200,000 เหรยี้ญสหรัฐฯ ที่ำางานรว่่มื่กบั
พัีนธิมื่ติ่รดา้นมื่นุษัย้ธิรรมื่ เราใหท้ี่นุกบัโครงการนำ�าที่ี�ปลัอดภยั้ใน
เขต่ชินบที่ของสหรัฐฯ สนับสนุนสถานลีัา้งมื่อ่ในโรงเรยี้น 20 แหง่
ในเมื่อ่ง Jhagadia ประเที่ศอนิเดยี้ สนับสนุนโครงการลัดผิลักระที่บ
เกี�ย้ว่กบัที่รัพีย้ากรนำ�าสี�โครงการรว่่มื่กบั World Vision ในประเที่ศ
จนีแลัะเอเชิยี้ต่ะว่นัออกเฉีย้งใต่ ้แลัะแกปั้ญหาการเขา้ถงึนำ�าที่ี�
ปลัอดภยั้สำาหรับเหย้่�อภยั้พีบิตั่ดินิถลัม่ื่ในเขต่อนุรักษ์ัธิรรมื่ชิาต่ ิ
Opalaca ประเที่ศฮอนดรัูสดว้่ย้โครงการ Water Mission 

การว่ิ�งที่ี�มื่วี่ตั่ถปุระสงค์

ดว้่ย้นทิี่รรศการนำ�าที่ี�ปลัอดภยั้สำาหรับที่กุคน เรามื่จีดุมืุ่ง่หมื่าย้เพี่�อสรา้ง
คว่ามื่ต่ระหนักรูเ้กี�ย้ว่กบัว่กิฤต่นำ�าของโลัก จำานว่นผิูท้ี่ี�ต่อ้งการใชิน้ำ�าใน
ชิวี่ติ่ประจำาว่นั แลัะแนว่ที่างแกปั้ญหาเชิงิบว่กที่ี�สรา้งผิลักระที่บ หอ้ง
จัดแสดงแบบมื่ปีฏิกิริยิ้าโต่ต้่อบที่ี�อยู้ใ่นศนูย้ก์ารออกแบบของ Kohler 
จัดแสดงการออกแบบผิลัติ่ภณั์ฑ์ ์เที่คโนโลัย้ ีแลัะประว่ตั่ศิาสต่ร ์ซึ่ึ�ง
สามื่ารถเขา้ชิมื่แบบเสมื่อ่นจรงิไดจ้ากที่ั�ว่โลัก มื่ชีิดุภาพีถา่ย้แลัะว่ดิโีอ
ที่ี�บนัที่กึเร่�องราว่ของชิวี่ติ่ที่ี�ปราศจากนำ�าที่ี�ปลัอดภยั้ โดย้เฉพีาะอย้า่ง
ย้ิ�งภาระใหญห่ลัว่งที่ี�เด็กแลัะสต่รตี่อ้งแบกรับเน่�องจากการขาดแคลัน
นำ�า เราที่ำางานรว่่มื่กบัภณั์ฑ์ารักษ์ัแลัะนักถา่ย้ภาพีว่ารสารศาสต่รช์ิ่�อ 
Prashant Panjiar เพี่�อนำาเสนอเร่�องราว่แต่ล่ัะเร่�องในพี่�นที่ี�ที่รุกนัดาร
ในประเที่ศอนิเดยี้ จนี เปอรโ์ต่รโิก แลัะอกูนัดา 

แบง่ปันเร่�องราว่เกี�ย้ว่กบันำ�า

ผิูค้นกว่า่สองพัีนลัา้นคนที่ั�ว่โลักไมื่ม่ื่นีำ�าที่ี�ปลัอดภยั้แลัะอกีสี�พัีนลัา้นคนไมื่ม่ื่กีาร
สขุาภบิาลัที่ี�ถกูสขุลักัษัณ์ะ จากขอ้มื่ลูัขององคก์รย้นูเิซึ่ฟ เด็กแลัะสต่รทีี่ั�ว่โลักใชิ ้
เว่ลัารว่มื่กนั 200 ลัา้นชิั�ว่โมื่งที่กุว่นัเพี่�อจัดหานำ�า เพี่�อต่อบสนองต่อ่จำานว่นที่ี�ว่กิฤต่นี� 
นักฟตุ่บอลัแลัะผิูฝึ้ักสอนจากสโมื่สรแมื่นเชิสเต่อรย์้ไูนเต็่ดจงึออกมื่าเรยี้กรอ้ง ใน
ฐานะพัีนธิมื่ติ่รหลักัของสโมื่สรแมื่นเชิสเต่อรย์้ไูนเต็่ด เราใชิแ้พีลัต่ฟอรม์ื่ชิอ่งที่างรว่่มื่
ของเรานี�เพี่�อเพีิ�มื่คว่ามื่ต่ระหนักรูข้องสาธิารณ์ชินเกี�ย้ว่กบันำ�าที่ี�ปลัอดภยั้สำาหรับที่กุ
คนอย้า่งต่อ่เน่�อง รว่มื่ที่ั �งการเขา้ถงึนำ�า คณุ์ภาพีนำ�า แลัะการอนุรักษ์ันำ�าดว้่ย้ ดว้่ย้การ
รว่่มื่มื่อ่กนั เราสามื่ารถเขา้ถงึแฟนๆ ที่ั�ว่โลักหลัาย้ลัา้นคนเพี่�อชิว่่ย้ใหค้ว่ามื่รูแ้ลัะ
กระตุ่น้ใหเ้กดิการดำาเนนิงานที่ี�จะแกปั้ญหาเหลัา่นี�ในชิมุื่ชินที่อ้งถิ�น 

เมื่่�อรว่มื่ต่วั่กนั เราสามื่ารถสรา้งคว่ามื่แต่กต่า่งได ้
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ชี่ว่่ต่ท่�ดีก่ว่�า

นว่ตั่กรรมื่ฝ่ัาว่กิฤต่

เราเชิ่�อว่า่ภาคเอกชินมื่บีที่บาที่สำาคญัในการพัีฒนาโซึ่ลัชูินัที่ี�
ผิลัติ่ซึ่ำ�าในปรมิื่าณ์มื่ากได ้ซึ่ึ�งชิว่่ย้ปรับปรงุคณุ์ภาพีชิวี่ติ่ของ
ผิูค้น แลัะเรามื่พัีีนธิกจิในการที่ำาหนา้ที่ี�ในสว่่นของเรา ต่ั �งแต่ปี่ 
2011 IfG ไดน้ำาผิูค้นจากอตุ่สาหกรรมื่ต่า่งๆ ที่ี�มื่ทีี่กัษัะแลัะมื่มุื่
มื่องที่ี�แต่กต่า่งกนัเขา้มื่ารว่่มื่ในแนว่คดิรเิริ�มื่ดา้นนว่ตั่กรรมื่ที่ี�
ออกแบบมื่าเพี่�อสำารว่จผิลัติ่ภณั์ฑ์แ์ลัะแนว่ที่างแกปั้ญหา
สำาหรับจัดการกบัปัญหาดา้นสงัคมื่แลัะสิ�งแว่ดลัอ้มื่ของโลัก 

เราสนับสนุนเป้าหมื่าย้การพัีฒนาที่ี�ย้ั�งย้น่ของสหประชิาชิาต่ ิ
(UN Sustainable Development Goals) โดย้การมืุ่ง่เนน้เร่�อง

ที่ี�เราสามื่ารถสรา้งผิลักระที่บไดม้ื่ากที่ี�สดุ ซึ่ึ�งไดแ้ก ่นำ�า 
พีลังังาน แลัะการผิลัติ่ โครงการของเราอย้า่งเชิน่ ระบบกรอง
นำ�า KOHLER Clarity® ที่ำาใหผ้ิูค้นที่ี�ขาดแคลันสามื่ารถเขา้ถงึ
นำ�าที่ี�ปลัอดภยั้ได ้ในขณ์ะเดยี้ว่กนั KOHLER WasteLAB™ ก็
กำาลังัที่ำางานอย้า่งหนักเพี่�อสำารว่จหาว่ธิิทีี่ี�จะเปลัี�ย้นของเสยี้
จากการผิลัติ่ใหก้ลัาย้เป็นผิลัติ่ภณั์ฑ์ท์ี่ี�มื่ปีระโย้ชิน ์เราเชิ่�อ
ว่า่การดำาเนนิธิรุกจิอย้า่งย้ั�งย้น่แลัะผิลัติ่ภณั์ฑ์ท์ี่ี�ย้ั�งย้น่เป็นว่ธิิทีี่ี�ดี
ที่ี�สดุที่ี�เราจะสรา้งผิลักระที่บอย้า่งถาว่รได ้

เมื่่�อเกดิโรคระบาดที่ั�ว่โลักในชิว่่งต่น้ปี 2020 หน่ว่ย้งาน
สาธิารณ์สขุที่ั�ว่โลักต่อ้งประสบกบัภาว่ะขาดแคลันอปุกรณ์์
ป้องกนัสว่่นบคุคลั (PPE) ที่ี�จำาเป็นอย้า่งย้ิ�ง เมื่่�อหมื่ดหว่งักบั
การหาที่างออก เจา้หนา้ที่ี�สาธิารณ์สขุบางราย้ก็หนัไปพีึ�งส่�อ
สงัคมื่ออนไลันเ์พี่�อสรา้งคว่ามื่ต่ระหนักรูแ้ลัะขอคว่ามื่ชิว่่ย้เหลัอ่ 

เพี่�อต่อบสนองการเรยี้กรอ้ง ที่มีื่ Innovation for Good ของ 
Kohler จงึรว่่มื่มื่อ่กบั Badger Shield ซึ่ึ�งเป็นพัีนธิมื่ติ่รของ
มื่หาว่ทิี่ย้าลัยั้ Wisconsin-Madison ที่ี�เชิ่�อมื่โย้งองคก์รต่า่งๆ ที่ี�
ต่อ้งการอปุกรณ์ป้์องกนัแลัะมื่คีว่ามื่สามื่ารถในการผิลัติ่อปุกรณ์์
ดงักลัา่ว่ ดว้่ย้การใชิศ้กัย้ภาพีของหว่่งโซึ่อ่ปุที่าน ว่ศิว่กรรมื่ 
แลัะการผิลัติ่ของเรา ที่มีื่ของเราสามื่ารถใชิแ้บบอปุกรณ์์
ป้องกนัใบหนา้จากแหลัง่ที่ี�เปิดเผิย้ขอ้มื่ลูัมื่ากำาหนดแนว่คดิ
แลัะสรา้งต่น้แบบสำาหรับการผิลัติ่ปรมิื่าณ์มื่ากไดใ้นเว่ลัาอนั
รว่ดเร็ว่ 

เมื่่�อเรง่การผิลัติ่ นว่ตั่กรรมื่ก็ดำาเนนิต่อ่ไป แลัะที่มีื่ผิลัติ่ของเราก็
ระบวุ่ธิิปีระกอบอปุกรณ์ป้์องกนัใบหนา้ที่ี�มื่ปีระสทิี่ธิภิาพีสงูที่ี�สดุ
ใหก้บัผิูค้นนับพัีน ฝ่ัาย้ผิลัติ่ไดรั้บกำาลังัใจจากเร่�องราว่ที่ี�พีว่ก
เขาไดม้ื่สีว่่นชิว่่ย้ไปแลัว้่ ภาย้ในไมื่ก่ี�ว่นัโรงงานผิลัติ่ของเราใน
เมื่อ่ง Kohler รัฐว่สิคอนซึ่นิแลัะในเมื่อ่งฉางโจว่ ประเที่ศจนี ก็
สามื่ารถผิลัติ่อปุกรณ์ป้์องกนัใบหนา้ไดร้ว่มื่ 5,000 ชิิ�นต่อ่ว่นั 
แมื่ว้่า่ที่ั �งธิรุกจิแลัะผิูค้นต่อ้งเผิชิญิกบัชิว่่งเว่ลัาที่ี�ที่า้ที่าย้ แต่่
พีนักงานของเราก็รว่่มื่มื่อ่กนัเพี่�อสรา้งสรรคผ์ิลัติ่ภณั์ฑ์ท์ี่ี�เป็นที่ี�
ต่อ้งการมื่ากที่ี�สดุในชิว่่งเว่ลัาว่กิฤต่ของชิมุื่ชิน 

3
เป้็าห้มีายู่ SDG 
ที่ี�เราต่ั �งไว่ ้

2
นว่ตักรรมีจาก I-PRIZE 
ที่ี�กลัาย้มื่าเป็น 
ธิรุกจิ

5K
ห้อ้งอาบนำ �าท่�จดัีห้า
โดย้รถหอ้งอาบนำ�า RELIEF SHOWER 
ของ KOHLER

292K
อปุ็กรณป้์็องกนัใบห้นา้ท่�ผู้ลิต่ 

Innovation for Good® (IfG) เป็็นบรษ่ทัจดัีต ั�งให้มี�ในองคิก์รท่�ป็ระกอบดีว้่ยู่ผู้่ป้็ระกอบท่�
ดีำาเนน่งานเชี่ง่พาณช่ี่ยู่เ์พื�อการส้รา้งโอกาส้ทางธุรุกจ่โดียู่มีว่่ตัถปุ็ระส้งคิเ์พื�อส้งัคิมี
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ในฐานะสว่่นหนึ�งของแนว่คดิรเิริ�มื่ Innovation for Good ของเรา 
การแขง่ขนั I-Prize ประจำาปีเชิญิชิว่นพีนักงานของเราที่ั�ว่โลักให ้
มื่านำาเสนอผิลัติ่ภณั์ฑ์ใ์หมื่่ๆ  แลัะโอกาสที่างธิรุกจิเพี่�อแกปั้ญหา
ดา้นสิ�งแว่ดลัอ้มื่หรอ่สงัคมื่ เพี่�อต่อบสนองต่อ่โคว่ดิ-19 เรา
เปลัี�ย้นหวั่ขอ้ของ I-Prize ปี 2020 ไปเป็นหวั่ขอ้ “สะอาดแลัะถกู

สขุลักัษัณ์ะ” ซึ่ึ�งเป็นเร่�องที่ี�มื่คีว่ามื่สำาคญัเพีิ�มื่มื่ากขึ�นในชิวี่ติ่
ประจำาว่นัของเรา คว่ามื่รว่ดเร็ว่ในการเปลัี�ย้นจดุมืุ่ง่เนน้ของเรากอ่
ใหเ้กดินว่ตั่กรรมื่แลัะโอกาสที่างธิรุกจิบางอย้า่งที่ี�เกี�ย้ว่กบันสิยั้
แลัะการปฏิบิตั่ติ่นดา้นการที่ำาคว่ามื่สะอาดในบา้น สถานที่ี�ที่ำางาน 
แลัะชิมุื่ชินของเรา 

102
พนกังาน 
เขา้รว่่มื่ใน I-PRIZE

4
การแข�งขนั I-PRIZE  
ที่ั�ว่โลัก

26
ทม่ี 
จากที่ั�ว่โลักเขา้รว่่มื่แขง่ขนั 
I-PRIZE

2,200
ชี่ ั�ว่โมีง 
ถกูใชิไ้ปในการพัีฒนาแนว่คดิรเิริ�มื่

$200K
ส้นบัส้นนุการพฒันาแนว่คิด่ีรเ่ร ่�มี 

4 
ทม่ี I-PRIZE  
ในการพัีฒนาแนว่คดิรเิริ�มื่

14,400
ชี่ว่่ต่ท่�ไดีร้บัป็ระโยู่ชี่นจ์ากผิลัติ่ภณั์ฑ์ ์
I-PRIZE ต่ั �งแต่ปี่ 2019

2
นว่ตักรรมีจาก I-PRIZE ที่ี�กลัาย้มื่า
เป็นธิรุกจิต่ั �งแต่ปี่ 2019

การกำาห้นดีแนว่คิด่ี I-PRIZE*

การพฒันาแนว่คิด่ีรเ่ร ่�มี I-PRIZE

การพฒันาธุรุกจ่*

นว่ตักรรมีท่�แข็งแกร�ง

เมื่่�อประสบกบัโรคระบาด I-Prize ปี 
2020 จงึแต่กต่า่งไปจากปีกอ่นๆ 
กจิกรรมื่ประจำาปีครั �งที่ี�สามื่กลัาย้เป็น
กจิกรรมื่แบบเสมื่อ่นจรงิ ในขณ์ะที่ี�
พีนักงานหลัาย้คนต่อ้งรับผิดิชิอบต่อ่
งานแลัะครอบครัว่แต่กต่า่งกนัไป แต่่
คว่ามื่ที่า้ที่าย้กท็ี่ำาใหเ้กดิการเต่บิโต่

ที่มีื่ 26 ที่มีื่ที่ี�ประกอบดว้่ย้พีนักงาน 
97 คนจากสหรัฐฯ เม็ื่กซึ่โิก สหราชิ

อาณ์าจักร เบลัเย้ยี้มื่ เนเธิอรแ์ลันด ์
จนี แลัะอนิเดยี้ ที่ี�เขา้รว่่มื่ในรอบรอง
ชินะเลัศิในเดอ่นต่ลุัาคมื่ ไดน้ำาเสนอ
ผิลัติ่ภณั์ฑ์ท์ี่ี�เปี�ย้มื่นว่ตั่กรรมื่แลัะ
โซึ่ลัชูินัที่างธิรุกจิเพี่�อแกปั้ญหาภาย้ใต่ ้
หวั่ขอ้ “สะอาดแลัะถกูสขุลักัษัณ์ะ” 
เรามื่ผีิูเ้ขา้รว่่มื่จากหลัากหลัาย้ประเที่ศ
อย้า่งที่ี�ไมื่เ่คย้มื่มีื่ากอ่น โดย้มื่กีารนำา
เสนอของพีนักงานผิูห้ญงิแลัะชิดุ
ที่กัษัะหลัากหลัาย้สาขาว่ชิิา กลัุม่ื่

ที่รัพีย้ากรธิรุกจิ (Business 
Resource Group) ของเราสองกลัุม่ื่ 
กลัุม่ื่ไดแ้ก ่Women@Work แลัะ
กลัุม่ื่ Kohler PROUD LGBTQIA+ 
Associates and Allies ไดใ้หม้ื่มุื่มื่อง
ที่ี�ไมื่เ่หมื่อ่นใคร เน่�องจากกจิกรรมื่
เป็นกจิกรรมื่เสมื่อ่นจรงิ พีนักงานจงึ
สามื่ารถจัดต่ั �งที่มีื่ไดโ้ดย้ไมื่ม่ื่ขีอ้จำากดั
ดา้นภมูื่ศิาสต่รแ์ลัะรว่่มื่มื่อ่กบัเพี่�อน
รว่่มื่งานที่ี�อยู้ใ่นสาขาอ่�นๆ ไดท้ี่ั�ว่โลัก 

แปดที่มีื่ที่ี�เขา้รอบชิงิชินะเลัศิแขง่ขนั
กนัอย้า่งดเุดอ่ดเพี่�อชิงิที่นุสนับสนุน
การพัีฒนาแนว่คดิรเิริ�มื่สำาหรับการ
พัีฒนาแนว่คดิต่า่งๆ ต่อ่ไป หลังัจาก
การพีจิารณ์าต่ดัสนิผิลัการแขง่ขนั
อย้า่งย้ากลัำาบาก มื่สีามื่ที่มีื่ที่ี�ไดรั้บเงนิ
ที่นุสนับสนุนธิรุกจิ แลัะที่กุที่มีื่กแ็ย้ก
ย้า้ย้กนัไปโดย้ว่างเสน้ที่างสำาหรับการ
สำารว่จโครงการต่อ่ไปไว่แ้ลัว้่ผิา่น
ที่างการฝึักสอนของผิูบ้รหิาร 

3
แนว่คิด่ีท่�ไดีร้บั
รางว่ลัิ

*หมื่าย้เหต่:ุ การกำาหนดแนว่คดิ I-PRIZE ใชิต้่วั่เลัขจากเมื่ต่รกิซึ่แ์ลัะการพัีฒนาธิรุกจิของปี 2020 ซึ่ึ�งรว่บรว่มื่ขอ้มื่ลูัของปี 2019–2020

I-PRIZE แลิะ INNOVATION FOR GOOD®



14 ชิวี่ติ่ที่ี�ดกีว่า่

กลัุม่ื่ที่รัพีย้ากรธิรุกจิ
กลัุม่ื่ที่รัพีย้ากรธิรุกจิ (Business 
Resource Groups, BRG) ของ Kohler มื่ี
บที่บาที่สำาคญัในงานดา้นคว่ามื่หลัาก
หลัาย้ คว่ามื่เที่า่เที่ยี้มื่ แลัะการย้อมื่รับที่ี� 
Kohler ดว้่ย้การพัีฒนาพีนักงาน ขอ้มื่ลูั
เชิงิลักึดา้นว่ฒันธิรรมื่แลัะผิูบ้รโิภค แลัะ
การย้่�นมื่อ่ชิว่่ย้เหลัอ่ชิมุื่ชิน สิ�งเหลัา่นี�จะ
เป็นพัีนธิมื่ติ่รคว่ามื่คดิเชิงิกลัย้ทุี่ธิใ์นขณ์ะ
ที่ี�เรากำาลังัมืุ่ง่ไปขา้งหนา้ 

นำาโดย้คว่ามื่ต่ั �งใจจรงิของพีนักงานของ
เรา กลัุม่ื่ที่รัพีย้ากรธิรุกจิ (BRG) นำาผิูค้นที่ี�
มื่คีว่ามื่คดิเหมื่อ่นๆ กนัจากที่ั�ว่โลักมื่ารว่มื่
ต่วั่กนัเพี่�อสรา้งชิมุื่ชินแลัะชินกลัุม่ื่นอ้ย้
ดั �งเดมิื่มื่ปีากมื่เีสยี้งเพีิ�มื่ขึ�น ซึ่ึ�งจะเพีิ�มื่
คณุ์คา่ใหก้บัว่ฒันธิรรมื่ของเราแลัะย้ก
ระดบัคว่ามื่สำาเร็จของธิรุกจิของเรา ต่ั �งแต่่
การเปิดต่วั่ในปี 2018 กลัุม่ื่ที่รัพีย้ากรธิรุกจิ 
(BRG) ของ Kohler ไดด้งึพีนักงานกว่า่ 

1,600 ราย้ที่ั�ว่โลักเขา้มื่ามื่สีว่่นรว่่มื่โดย้
แบง่เป็นแปดกลัุม่ื่ ซึ่ึ�งแต่ล่ัะกลัุม่ื่รว่มื่ต่วั่กนั
เป็นชิมุื่ชินแลัะพัีนธิมื่ติ่รต่า่งๆ ไดแ้ก:่ 

• BLK Catalyst (พีนักงานผิวิ่ส)ี 
•  Kohler Alliance of Veterans & 

Supporters (พัีนธิมื่ติ่รที่หารผิา่นศกึ
แลัะผิูส้นับสนุนของ Kohler) 

•  Kohler PROUD (พีนักงานที่ี�มื่คีว่ามื่
หลัากหลัาย้ที่างเพีศหรอ่ LGBTQIA+) 

•  HeadsUP (คว่ามื่ต่ระหนักรูแ้ลัะการ
สนับสนุนดา้นสขุภาพีจติ่) 

• Namaste (พีนักงานชิาว่อนิเดยี้) 
•  VIVA Kohler (พีนักงานชิาว่ลัาต่นิอเมื่

รกิา) 
•  Women@Work (ผิูห้ญงิที่ี�ที่ำางาน) 
•  Young Professionals of Kohler (มื่อ่

อาชิพีีรุน่เย้าว่ข์อง Kohler) 

ชี่ว่่ต่ท่�ดีก่ว่�า 
พนัธุกจ่ของเราท่�มีต่�อ คิว่ามีห้ลิากห้ลิายู่ คิว่ามีเท�าเทยู่่มี แลิะการยู่อมีรบั เป็็นเกยู่่รตก่บัป็ระเพณ่
ของเราแลิะขยู่ายู่ภารกจ่ในการดีำารงชี่ว่่ต่อยู่�างงดีงามีในส้งัคิมีท่�เราอาศยัู่แลิะทำางานอยู่่�

ไมื่ม่ื่พีี่�นที่ี�สำาหรับคว่ามื่เกลัยี้ดชิงัที่ี�นี� เรา
เชิ่�อในสภาพีแว่ดลัอ้มื่ที่ี�ปลัอดภยั้แลัะ
ต่อ้นรับ ซึ่ึ�งคว่ามื่เกลัยี้ดชิงัแลัะการเลัอ่ก
ปฏิบิตั่จิะไมื่ม่ื่ทีี่ี�ย้น่เลัย้ เราเชิ่�อในการสง่
เสรมิื่คว่ามื่รว่่มื่มื่อ่อย้า่งสรา้งสรรคร์ะหว่า่ง
ผิูค้นที่ี�มื่าจากว่ฒันธิรรมื่ ชิาต่พัิีนธิุ ์เชิ่�อ
ชิาต่ ิเพีศ รสนยิ้มื่ที่างเพีศ แลัะศาสนาที่ี�
แต่กต่า่งกนั เราเชิ่�อว่า่ Kohler ที่ี�มื่คีว่ามื่
หลัากหลัาย้จะเป็น Kohler ที่ี�เขม้ื่แข็ง 

เราไมื่อ่าจพีงึพีอใจกบัสภาพีที่ี�เป็นอยู้แ่ลัะ
ต่อ้งดำาเนนิงานที่ี�ย้ากอย้า่งมื่รีะบบ ซึ่ึ�ง
จำาเป็นต่อ่การกำาจัดคว่ามื่อย้ตุ่ธิิรรมื่แลัะ
คว่ามื่เหลั่�อมื่ลัำ�า ในฐานะบรษัิัที่ เรา

พีจิารณ์าหลักัการที่ี�เป็นแนว่ที่าง คา่นยิ้มื่ 
แลัะคว่ามื่เชิ่�อของเรา เพี่�อชิว่่ย้ใหเ้ราเป็น
พีลังัที่ี�แข็งแกรง่กว่า่สำาหรับการ
เปลัี�ย้นแปลังเชิงิบว่กในการจัดการกบั
ปัญหาคว่ามื่เหลั่�อมื่ลัำ�าแลัะคว่ามื่กา้ว่หนา้
ของผิูด้อ้ย้โอกาสแลัะผิูท้ี่ี�ถกูเลัอ่กปฏิบิตั่ ิ
การที่ดสอบที่ี�แที่จ้รงิไมื่ใ่ชิส่ ิ�งที่ี�เราพีดู แต่่
เป็นคว่ามื่คบ่หนา้จรงิของโครงการที่ี�เรา
จะที่ำาในเดอ่นแลัะปีต่อ่ๆ ไป 

การรว่มีตวั่กนัเพื�อการ
เป็ลิ่�ยู่นแป็ลิง

ในปี 2020 พีว่กเราโดย้รว่มื่เศรา้โศกเสยี้ใจ
กบัการกระที่ำาที่ี�น่าสลัดอนัเกดิจากการ
เหย้ยี้ดผิวิ่แลัะคว่ามื่อย้ตุ่ธิิรรมื่ในสงัคมื่ที่ี�
กระที่ำาต่อ่ชิมุื่ชินคนผิวิ่สใีนสหรัฐฯ แลัะที่ั�ว่
โลัก ในเว่ลัาจดุเปลัี�ย้นของประว่ตั่ศิาสต่รน์ี� 
เราเริ�มื่เขา้ใจแลัว้่ว่า่เราปรับปรงุต่วั่ใหด้ขี ึ�น
ในสถานที่ี�ที่ำางานแลัะในชิมุื่ชินของเราได ้
อย้า่งไร เรามื่พัีีนธิกจิในการสรา้งผิลักระ
ที่บต่อ่การเปลัี�ย้นแปลังเชิงิบว่กเพี่�อให ้
คว่ามื่ย้ตุ่ธิิรรมื่แกท่ี่กุคน 

ในการต่อบสนองต่อ่คว่ามื่เหลั่�อมื่ลัำ�าที่าง
ชิาต่พัิีนธิุแ์ลัะคว่ามื่รนุแรงที่ี�กระที่ำาต่อ่
เพี่�อน เพี่�อนบา้น แลัะเพี่�อนรว่่มื่งานผิวิ่สี
ของเรา สมื่าชิกิแลัะพัีนธิมื่ติ่รของ BLK 
Catalyst Business Resource Group 
(BRG) (กลัุม่ื่ที่รัพีย้ากรธิรุกจิของผิู ้
เปลัี�ย้นแปลังผิวิ่ส)ี รว่มื่ต่วั่กนัเพี่�อดำาเนนิ
การแลัะที่ำาการเปลัี�ย้นแปลัง ดว้่ย้การรว่่มื่
มื่อ่กบั Bold Cycle พีว่กเขาเป็นเจา้ภาพีจัด
งานขี�จักรย้านเพี่�อระดมื่ที่นุใหแ้ก ่
Milwaukee Urban League ซึ่ึ�งเป็นสาขา
ที่อ้งถิ�นขององคก์รเคลั่�อนไหว่ในชิมุื่ชินที่ี�
เกา่แกแ่ลัะใหญท่ี่ี�สดุในประเที่ศ องคก์รนี� มื่ี
ไว่เ้พี่�อสง่เสรมิื่ชิาว่อเมื่รกิาผิวิ่สใีหเ้ขา้สู่
กระแสหลักัของเศรษัฐกจิแลัะสงัคมื่ 
สมื่าชิกิ พัีนธิมื่ติ่ร แลัะสมื่าชิกิในชิมุื่ชินของ 
BLK Catalyst (ผิูเ้ปลัี�ย้นแปลังผิวิ่ส)ี กว่า่ 
40 ราย้ระดมื่ที่นุได ้5,000 เหรยี้ญสหรัฐฯ 
จากกจิกรรมื่ครั � งนี� แลัะจากการขาย้เส่� อ
ย้ด่ “Hate Has No Home Here” (ไมื่ม่ื่ี
พี่�นที่ี�สำาหรับคว่ามื่เกลัยี้ดชิงัที่ี�นี�) ที่ี�จัดที่ำา
ขึ�นเพี่�อเฉลัมิื่ฉลัองว่นั Juneteenth 

แต่ส่ ิ�งที่ี�สำาคญักว่า่กค็อ่ พีว่กเขาที่ำาใหเ้กดิ
การเคลั่�อนไหว่ ซึ่ึ�งเป็นขอ้คว่ามื่ที่ี�ที่รงพีลังั
ของคว่ามื่เขม้ื่แข็ง คว่ามื่เป็นนำ�าหนึ�งใจ
เดยี้ว่กนั แลัะการเปลัี�ย้นแปลัง แมื่ว้่า่สิ�งที่ี�ส่�อ
ออกไปอาจจะแต่กต่า่งกนัไปต่ามื่ลักัษัณ์ะ
นสิยั้แลัะคว่ามื่เชิ่�อสว่่นบคุคลัของเรา แต่ส่ ิ�ง
ที่ี�เหมื่อ่นกนัคอ่เรามื่คีว่ามื่รักในงานคณุ์ภาพี
ที่ี�เราที่ำาแลัะการมื่สีว่่นรว่่มื่เชิงิบว่กในชิมุื่ชิน
ที่ี�เราใหบ้รกิาร เหนอ่สิ�งอ่�นใด การประกาศ
ต่อ่สาธิารณ์ชินว่า่ เราจะไมื่ท่ี่นกบัการ
แสดงออกต่อ่ผิูอ้่�นดว้่ย้คำาพีดูแลัะการกระที่ำา
ที่ี�เต็่มื่ไปดว้่ย้คว่ามื่เกลัยี้ดชิงัเด็ดขาด 

กลัุม่ื่ที่รัพีย้ากรธิรุกจิ (BRG) VIVA 
Kohler (พีนักงานชิาว่ลัาต่นิอเมื่รกิา) 
เขา้รว่่มื่การดำาเนนิงานบรรเที่าที่กุขจ์าก
การแพีรร่ะบาดไปที่ั�ว่โลักของโคว่ดิ-19 
โดย้เป็นอาสาสมื่คัรประกอบอปุกรณ์์
ป้องกนัใบหนา้ 6,000 ชิิ�นที่ี�นำาไปบรจิาค
ใหก้บัโรงพีย้าบาลัแลัะหน่ว่ย้กูภ้ยั้ใน
ประเที่ศเม็ื่กซึ่โิก เปร ูกวั่เต่มื่าลัา แลัะชิลิัี

กลัุม่ื่ที่รัพีย้ากรธิรุกจิ (BRG) Kohler PROUD สง่เสรมิื่แบรนดท์ี่ี�ย้อมื่รับคว่ามื่แต่ก
ต่า่งดว้่ย้การระบโุอกาสสำาหรับการเป็นต่วั่แที่นของชิมุื่ชินผิูม้ื่คีว่ามื่หลัากหลัาย้ที่าง
เพีศหรอ่ LGBTQIA+ ในปี 2020 พีว่กเขาใหค้ำาปรกึษัาในการสรา้งงานโฆ่ษัณ์า
หอ้งอาบนำ�าใหมื่ข่อง Kohler รุน่ LuxStone® โดย้มื่คีูรั่กเพีศเดยี้ว่กนั

คิว่ามีห้ลิากห้ลิายู่ คิว่ามีเท�าเทยู่่มี 
แลิะการยู่อมีรบั
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ในฐานะบรษัิัที่ระดบัโลักที่ี�มื่กีารดำาเนนิงานใน
เกอ่บ 20 ประเที่ศแลัะมื่พีีนักงานกว่า่ 36,000 คน 
ขอ้พีจิารณ์าขอ้หนึ�งที่ี�สำาคญัที่ี�สดุของที่กุๆ ปีกค็อ่
สขุภาพีแลัะคว่ามื่เป็นอยู้ท่ี่ี�ดขีองพีนักงาน แลัะใน
ขณ์ะที่ี�เราภมูื่ใิจในต่นเองว่า่มื่วี่ฒันธิรรมื่ที่ี�มืุ่ง่เนน้
ไปที่ี�การสรา้งคว่ามื่สขุใหก้บัลักูคา้แลัะพีนักงาน 
โคว่ดิ-19 เป็นสิ�งที่ี�ย้ำ�าเต่อ่นอย้า่งชิดัเจนถงึคว่ามื่
สำาคญัของการเปลัี�ย้นแนว่ที่างการที่ำางานอย้า่ง
รว่ดเร็ว่เพี่�อต่อบสนองต่อ่คว่ามื่ที่า้ที่าย้เฉพีาะที่ี�
คาดการณ์์ไมื่ไ่ด ้เชิน่เดยี้ว่กบับรษัิัที่อ่�นๆ เราสรา้ง
ชิดุการส่�อสารอย้า่งรว่ดเร็ว่เพี่�อรับรองว่า่พีนักงาน

ของเราจะมื่ขีอ้มื่ลูัแลัะเคร่�องมื่อ่ที่ี�จำาเป็นสำาหรับการดแูลัต่นเองแลัะครอบครัว่
ของพีว่กเขา เราสง่ที่รัพีย้ากรไปชิว่่ย้ชิมุื่ชินในพี่�นที่ี�ต่า่งๆ ที่ี�เรามื่สีำานักงานอยู้่
ที่นัที่ ีเราใหก้ารชิว่่ย้เหลัอ่ต่ั � งแต่ปั่จจัย้พี่� นฐานอย้า่งเชิน่ อาหาร นำ�า แลัะหอ้ง
อาบนำ�า ไปจนถงึอปุกรณ์ป้์องกนัสำาหรับเจา้หนา้ที่ี�ที่ี�ต่อ้งการ

ที่ี� Kohler ชิ่�อเสยี้งดา้นผิลัติ่ภณั์ฑ์ท์ี่ี�มื่คีณุ์ภาพีแลัะการออกแบบที่ี�สว่ย้งามื่เป็น
ผิลังานของพีนักงานของเราแต่เ่พียี้งผิูเ้ดยี้ว่เที่า่นั� น แลัะมื่มุื่มื่องที่ี�หลัากหลัาย้
สง่เสรมิื่คว่ามื่คดิสรา้งสรรคแ์ลัะนว่ตั่กรรมื่ การรับรองสภาพีแว่ดลัอ้มื่การ
ที่ำางานที่ี�ย้อมื่รับคว่ามื่แต่กต่า่ง ที่ี�ที่กุคนรูส้กึว่า่ต่นเองมื่คีว่ามื่สำาคญัแลัะไดรั้บ
การย้อมื่รับนั�นเป็นพัีนธิกจิของเราเสมื่อมื่าแลัะจะย้งัคงเป็นเป้าหมื่าย้ของเรา
ต่อ่ไป ในปีที่ี�เราไดเ้ห็นกระแสการสนับสนุนคว่ามื่เที่า่เที่ยี้มื่แลัะคว่ามื่ย้ตุ่ธิิรรมื่
ในสงัคมื่ เราใหแ้พีลัต่ฟอรม์ื่แกพ่ีนักงานของเราเพี่�อเชิ่�อมื่ต่อ่แลัะมื่สีว่่นรว่่มื่
ผิา่นที่างกลัุม่ื่ที่รัพีย้ากรธิรุกจิ (BRG) ต่า่งๆ ของเรา กลัุม่ื่ Kohler Alliance 
of Veterans & Supporters (KAVS) (พัีนธิมื่ติ่รที่หารผิา่นศกึแลัะผิูส้นับสนุน
ของ Kohler) ชิว่่ย้สรา้งสถานพีย้าบาลัชิั�ว่คราว่สำาหรับผิูป่้ว่ย้โคว่ดิ-19 แลัะ
กลัุม่ื่ Women@Work (ผิูห้ญงิที่ำางาน) ไดร้ะดมื่ที่นุจากที่ั�ว่โลักเพี่�อจัดหาที่นุ
สนับสนุนใหแ้กอ่งคก์รไมื่แ่สว่งผิลักำาไรในที่ว่ปีอเมื่รกิา กลัุม่ื่ประเที่ศในภมูื่ภิาค
ย้โุรป ต่ะว่นัออกกลัาง แลัะแอฟรกิา (EMEA) แลัะกลัุม่ื่ประเที่ศในภมูื่ภิาค
เอเชิยี้-แปซึ่ฟิิก (APAC) เราจัดหาเงนิสนับสนุนใหแ้ก ่National 
Organization of Minority Architects and the Black Interior 
Designers Network (องคก์รระหว่า่งประเที่ศของเครอ่ขา่ย้สถาปนกิชินกลัุม่ื่
นอ้ย้แลัะมื่ณั์ฑ์นากรผิวิ่ส)ี ซึ่ึ�งเป็นองคก์รที่ี�สง่เสรมิื่คว่ามื่หลัากหลัาย้ใน

อตุ่สาหกรรมื่สถาปัต่ย้กรรมื่แลัะการออกแบบ กลัุม่ื่ที่รัพีย้ากรธิรุกจิ BLK 
Catalyst (ผิูเ้ปลัี�ย้นแปลังผิวิ่ส)ี ระดมื่ที่นุใหก้บั Milwaukee Urban League 
ดว้่ย้การขาย้เส่� อย้ด่ Hate Has No Home (คว่ามื่เกลัยี้ดชิงัไมื่ม่ื่ทีี่ี�อยู้ท่ี่ี�นี�) 
แลัะจัดกจิกรรมื่ต่า่งๆ ในชิมุื่ชิน การสนับสนุนของพีว่กเขาดำาเนนิต่อ่เน่�องมื่า
จนเขา้สูปี่ 2021 โดย้มื่กีารแจกจา่ย้ชิดุอปุกรณ์ด์า้นสขุอนามื่ยั้ใหก้บั 
Pathfinders Milwaukee แลัะ Fresh Start Learning Inc. เน่�องใน ว่นั 
Martin Luther King Jr. 

ในขณ์ะที่ี� Kohler สรรเสรญิคว่ามื่คดิสรา้งสรรค ์คว่ามื่หลัากหลัาย้ แลัะ
นว่ตั่กรรมื่ในที่กุรปูแบบ เราที่ราบดวี่า่เราสามื่ารถที่ำาไดม้ื่ากกว่า่นี� เพี่�อปกป้อง
โลัก สรา้งชิมุื่ชินที่ี�เขม้ื่แข็ง แลัะพัีฒนาคณุ์ภาพีชิวี่ติ่ของที่กุคน นี�คอ่สาเหต่ทุี่ี�
เราจะย้งัคงผิสานการออกแบบเพี่�อสิ�งแว่ดลัอ้มื่เขา้ไปในผิลัติ่ภณั์ฑ์ห์อ้งครัว่
แลัะหอ้งนำ�าของ KOHLER® ต่อ่ไป เพี่�อรับรองว่า่ผิลัติ่ภณั์ฑ์เ์หลัา่นี� จะเป็นมื่ติ่ร
ต่อ่สิ�งแว่ดลัอ้มื่มื่ากขึ�น เราเปลัี�ย้นของเสยี้จากสาย้การผิลัติ่ใหก้ลัาย้เป็น
ผิลัติ่ภณั์ฑ์ท์ี่ี�ย้ั�งย้น่ดว้่ย้ KOHLER WasteLab™ แลัะเราจะปรับปรงุคว่ามื่
โปรง่ใสดา้นผิลักระที่บต่อ่สิ�งแว่ดลัอ้มื่ของผิลัติ่ภณั์ฑ์ข์องเราต่ลัอดที่ั � งว่งจร
ชิวี่ติ่ของผิลัติ่ภณั์ฑ์์

นอกจากนี� เราจะดำาเนนิงานต่อ่ไปเพี่�อเป็นนาย้จา้งที่ี�ดทีี่ี�สดุเที่า่ที่ี�เราจะเป็นได ้
แลัะใหโ้อกาสแกพ่ีนักงานของเราในการต่ดิต่อ่เชิ่�อมื่โย้งกนัแลัะกนั ไดท้ี่ำาใน
สิ�งที่ี�พีว่กเขารัก แลัะรับฟังคว่ามื่คดิเห็นของพีว่กเขาเกี�ย้ว่กบัเร่�องที่ี�พีว่กเขาให ้
คว่ามื่สำาคญั Kohler ที่ี�ไดรั้บการสง่เสรมิื่คอ่ Kohler ที่ี�ดกีว่า่ แลัะย้ิ�งพีนักงาน
ของเรารูส้กึเป็นสว่่นหนึ�งของบรษัิัที่มื่ากขึ�นเที่า่ใด ก็ไมื่ม่ื่สี ิ�งใดที่ี�จะหย้ดุเราใน
การบรรลัเุป้าหมื่าย้ไดเ้ที่า่นั�น เมื่่�อเป็นเร่�องของการสรา้งโลักที่ี�ดขี ึ�น สงัคมื่ที่ี�ดี
ข ึ�น แลัะชิวี่ติ่ที่ี�ดขี ึ�นสำาหรับพีว่กเราที่กุคน

ส้่�งท่�ดีก่ว่�าเป็็นไป็ไดีเ้ส้มีอ

LAURA KOHLER
รองประธิานอาวุ่โส  
ฝ่ัาย้ที่รัพีย้ากรบุคคลั การดูแลั แลัะคว่ามื่ย้ั�งย้น่

ชี่ว่่ต่ท่�ดีก่ว่�า 
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เรยี้นรูเ้พีิ�มื่เต่มิื่เกี�ย้ว่กบัการดำาเนนิงานของเราไดท้ี่ี�  
KohlerCompany.com

พลิงัของคิว่ามีร�ว่มีมีอืร�ว่มีใจ
Kohler แลัะพัีนธิมื่ติ่รของเราที่ี�มืุ่ง่มื่ั�นไปสูว่่นัพีรุง่นี�ที่ี�ดกีว่า่

50L HOME COALITION
ALLIANCE FOR WATER EFFICIENCY

AMERICAN CENTER FOR LIFE CYCLE ASSESSMENT 
BUSINESS CONNECT

THE CHEMICAL FOOTPRINT PROJECT 
CHINA YOUTH DEVELOPMENT FOUNDATION

CONNECT FOR WATER
DIGDEEP

EPA WATERSENSE®

GLOBAL HANDWASHING PARTNERSHIP
GRAM VIKAS TRUST
H20 WORLDWIDE

HABITAT FOR HUMANITY
HEALTH PRODUCT DECLARATION COLLABORATIVE 

HILTON FOUNDATION
iDE

INTERNATIONAL LIVING FUTURE INSTITUTE
JOHN MICHAEL KOHLER ARTS CENTER

NATURE CONSERVANCY
OPERATION BLESSING

OUTWARD BOUND
ROTARY INTERNATIONAL

SANERGY
UNITED WAY

WATER MISSION
WORLD OF ART BRUT CULTURE

WORLD VISION
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