
 

Kat Von D ประกาศถอนตวัจากแบรนด ์หวงัลุยธุรกจิรองเทา้วแีกนและเดนิสายโปรโมทเพลงเต็มตวั พรอ้มขายหุน้ 

Kat Von D Beauty ให ้KENDO BRANDS เปลีย่นชือ่ใหม่เป็น KVD Vegan Beauty 

หลงัจากทีเ่ป็นพนัธมติรมาอย่างยาวนานถงึ 12 

ปี KENDO ไดก้ลายเป็นพลงัขบัเคลือ่นหนึง่เดยีวของแบรนดค์วามงามแบบวแีกนแบรนดนี์ ้

ทางแบรนดจ์ะยงัคงทุ่มเทสรา้งสรรคเ์ครือ่งส าอางทีม่คีุณภาพสูง ไม่มสี่วนผสมจากสตัว ์และไม่ทดลองกบัสตัวต์่อไป 

ซานฟรานซสิโก—16 ม.ค.—พอีารนิ์วสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์

Kat Von D Beauty ประกาศในวนันีว้่า คุณ Kat Von D ผูก้อ่ตัง้ของแบรนด ์ไดถ้อนตวัออกจากแบรนดอ์ย่างเต็มรูปแบบ 

เพือ่หนัไปทุ่มเทสรา้งสรรคผ์ลงานอืน่ ๆ ในสายศลิปะต่อไป (เชน่ ธรุกจิรองเทา้วแีกนและอลับัม้ใหม่ทีก่ าลงัจะออก) ส่งผลให ้

KENDO เป็นเจา้ของและพลงัขบัเคลือ่นหน่ึงเดยีวเบือ้งหลงัแบรนดค์วามงามนี ้ทัง้นี ้แบรนดจ์ะเปลีย่นชือ่เป็น KVD Vegan 

Beauty โดยมผีลทนัท ี

บรษิทัจะน าเสนอไลนผ์ลติภณัฑเ์ดมิต่อไป พรอ้มคดิคน้นวตักรรมเครือ่งส าอางใหม่ ๆ ทีม่คีุณภาพสูง ไม่มสี่วนผสมจากสตัว ์

และไม่ทดลองกบัสตัวแ์กผู่บ้รโิภคทัว่โลก KVD Vegan 

Beauty จะยงัคงใหค้วามส าคญักบัการแสดงตวัตนของตวัเองและความเห็นอกเห็นใจ 

และจะยงัคงรุกสรา้งความรว่มมอืทีจ่ะเรยีกเสยีงฮอืฮาทัง้วงการ รว่มกบับรรดาเอ็นเตอรเ์ทนเนอร ์แบรนด ์องคก์รศลิปะ 

และองคก์รการกุศลเพือ่สตัว ์โดยการถอืก าเนิดของแบรนด ์KVD Vegan Beauty และผลติภณัฑอ์นัโดดเด่นของแบรนดน้ั์น 

เป็นผลจากความรว่มมอืทีย่าวนานถงึ 12 ปีระหว่าง Kat Von D และ KENDO 

David Suliteanu ซอีโีอของ KENDO กล่าวว่า:  

"ผมขอขอบคุณ Kat ทีไ่ดเ้ขา้มาชว่ยพลกิโฉมวงการความงามรว่มกบัเรา 

ผลติภณัฑท์ีเ่ราไดร้ว่มสรา้งกนัขึน้มานัน้ไดพ้สิูจนต์นเองผ่านกาลเวลาจนกลายเป็นผลติภณัฑย์อดฮติ ทาง 

KENDO และพนัธมติรผูค้า้ปลกีระดบัโลกของเราอย่าง SEPHORA หวงัทีจ่ะเห็นแบรนด ์KVD Vegan 

Beauty เตบิโตต่อไปโดยม ีKENDO เป็นรบัหนา้ทีเ่ป็นผูน้ า เจา้ของ และผูก้ าหนดทศิทาง 

เราพรอ้มทีจ่ะต่อยอดการเตบิโตและความกา้วหนา้ของแบรนดท์ัง้ในแง่ของตวัผลติภณัฑแ์ละการตลาด 

เราไดพ้ฒันาไลนผ์ลติภณัฑท์ีแ่ข็งแกรง่มากส าหรบัปี 2020 และปีต่อ ๆ ไป ซึง่ทมีงานของ 

KENDO ทมีเดยีวกบัทีอ่ยู่เบือ้งหลงัความส าเรจ็ของ KVD Vegan Beauty นัน้พรอ้มท าใหค้วามส าเรจ็ดงักล่าวเกดิขึน้อกีคร ัง้" 

Kat Von D ผูก้อ่ตัง้และศลิปิน กล่าวอธบิายว่า: 

"ปีทีผ่่านมานัน้เป็นปีแห่งการเปลีย่นแปลงทีย่ิง่ใหญ่มากส าหรบัดฉัิน อย่างทีห่ลาย ๆ คนทราบ 

ดฉัินไดใ้หก้ าเนิดลูกตวันอ้ยแสนน่ารกั เปิดตวัไลนร์องเทา้วแีกน 

และตอนนีก้ าลงัง่วนอยู่กบัการเตรยีมเปิดตวัอลับัม้ใหม่ในฤดูใบไมผ้ลนีิห้ลงัจากทีป่ล่อยใหร้อมานาน 

แถมยงัตอ้งเดนิสายโปรโมททัว่โลกดว้ย ดฉัินหวงัจรงิ ๆ 

ว่าจะจดัการภาระทัง้หมดทีน่อกเหนือไปจากการสานต่อไลนเ์ครือ่งส าอางของดฉัินได ้แต่ดฉัินเขา้ใจชดัเจนแลว้ว่า 

ดฉัินไม่อาจทุ่มแรงกายแรงใจใหก้บัหนา้ทีท่ ัง้หมดเหล่านีอ้ย่างเต็มความสามารถ 

ดว้ยเหตุนี ้ดฉัินจงึตดัสนิใจถอนตวัออกจากการเป็นผูก้อ่ตัง้ (และจากการท าหนา้ทีอ่ืน่ ๆ ทัง้หมด) ของแบรนด ์Kat Von D 

Beauty และขายหุน้ทีด่ฉัินมอียู่ในแบรนดนี์ท้ ัง้หมดให ้KENDO ซึง่เป็นพนัธมติรคนส าคญักบัดฉัินตลอด 12 ปีทีผ่่านมา 

การตดัสนิใจดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นเร ือ่งง่ายเลย แต่เมือ่พจิารณาอย่างรอบคอบแลว้ 

ดฉัินอยากใหไ้ลนเ์ครือ่งส าอางนีเ้ตบิโตและกา้วหนา้ต่อไป ซึง่ KENDO ก็พรอ้มท าใหส้ิง่นีเ้กดิขึน้" 

หลงัจากทีเ่ปิดตวัคร ัง้แรกในปี 2008 ดว้ยลปิสตกิสแีดงสุดปัง 4 เฉดส ีในวนันี ้KVD Vegan 

Beauty ไดข้ยายผลติภณัฑอ์อกไปถงึ 250 ชิน้ ตอบโจทยท์ุกหมวดผลติภณัฑค์วามงาม KVD Vegan Beauty วางจ าหน่ายใน 

36 ประเทศทัว่โลก โดยหาซือ้ไดท้ี ่Sephora และเว็บไซต ์kvdveganbeauty.com นับตัง้แต่กอ่ตัง้บรษิทั KVD Vegan 



Beauty สามารถควา้รางวลัมาไดจ้ากหลายเวทที ัง้ในและนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของส่วนผสมทีย่อดเยีย่ม บรรจภุณัฑ ์

และการตลาดทีโ่ดดเด่น ดว้ยเหตุนี ้ทางแบรนดจ์งึมผีลติภณัฑข์ายดมีากมาย อาท ิ

- Tattoo Liner ผลติภณัฑไ์อคอนของแบรนดท์ีม่ียอดขายอนัดบั #1 

- Everlasting Liquid Lipsticks ปฏวิตัวิงการลปิสตกิรูปแบบน า้ 

- Shade + Light Contour Palette น าเทรนดค์อนทวัรห์นา้พุ่งสุดพลงั 

- Go Big or Go Home Mascara มาสคาราวแีกนทีช่ว่ยเพิม่ความหนาใหก้บัขนตาดว้ยพลงัจากไขมนัพชื 

- True Portrait Foundation รองพืน้วแีกนเนือ้สมัผสับางเบาและแหง้เสมอืนแป้ง 

- Lolita เฉดสเีชสนัทโรสอนัเป็นทีช่ ืน่ชอบทัว่โลก มีใหเ้ลอืกทัง้ในรูปแบบลปิสตกิ ลปิไลเนอร ์อายไลเนอร ์และพาเลทอายแชโดว ์

เกีย่วกบั KVD VEGAN BEAUTY 

KVD VEGAN BEAUTY เป็นแบรนดค์วามงามวแีกนระดบัโลกทีว่างจ าหน่ายสนิคา้ทรงประสทิธภิาพและไม่ทดลองกบัสตัว ์

อกีทัง้ยงัเป็นแบรนดท์ีป่ฏวิตัอิุตสาหกรรมความงามนับตัง้แต่ทีไ่ดเ้ปิดตวัในปี 2008 จากผลติภณัฑส์รา้งชือ่อย่างลปิสตกิสแีดง 4 

เฉดสซี ึง่มพีกิเมนตแ์น่น ตดิทน และไม่ทดลองกบัสตัว ์ในปี 2010 

ทางแบรนดไ์ดส้รา้งสรรคอ์ายไลเนอรร์ะดบัรางวลัซึง่เป็นผลติภณัฑข์ายดอีนัดบั 1 อย่าง Tattoo Liner 

จนกลายเป็นอายไลเนอรส์ูตรน า้ทีไ่ม่มใีครโค่นลงได ้หลงัจากทีไ่ดบุ้กเบกิลปิสตกิสูตรน า้ 

ทางแบรนดก์็ไดพ้ลกิโฉมอุตสาหกรรมความงามอกีคร ัง้ในปี 2016 โดยไดป้รบัส่วนผสมในผลติภณัฑค์วามงามใหก้ลายเป็นวแีกน 

100% โดยทีป่ระสทิธภิาพยงัอดัแน่นอยู่เชน่เดมิ ในวนันี ้เรามผีลติภณัฑส์ุดยอดนวตักรรมกว่า 250 ชิน้ในทุกไลนค์วามงาม 

อกีทัง้ยงัควา้รางวลัจากหลายรอ้ยเวท ีและวางจ าหน่ายสนิคา้ใน 36 ประเทศทัว่โลก ทีร่า้น Sephora หรอื Sephora ในหา้ง JC 

Penney และหา้ง Debenhams ในสหราชอาณาจกัรและไอรแ์ลนด ์รวมถงึเว็บไซต ์www.kvdveganbeauty.com // 

ตดิตามเราไดท้ี ่@kvdveganbeauty.com 

เกีย่วกบั KENDO BRANDS 

KENDO BRANDS เป็นเจา้ของและผูบ้รหิารแบรนด ์KVD VEGAN BEAUTY ทัง้นี ้KENDO 

เป็นผูบ่้มเพาะแบรนดค์วามงามสุดล า้ทีส่รา้งและเปิดรบัแบรนดค์วามงามต่าง ๆ 

และเปลีย่นแบรนดเ์หล่านีใ้หก้ลายเป็นมหาอ านาจในโลกความงาม อาท ิFENTY Beauty by Rihanna, Ole Henriksen 

Skin Care, Marc Jacobs Beauty, Bite Beauty, Lip Lab Stores และ KVD Vegan Beauty ส านักงานของ KENDO 

กระจายตวัอยู่ในซานฟรานซสิโก ปารสี ดูไบ ลอนดอน ซดินีย ์และสงิคโปร ์

 

สือ่ตดิต่อ KVD VEGAN BEAUTY ไดท้ีอ่เีมล:  kvdveganbeauty@cmmpr.com 

 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=th&o=2691310-1&h=1072338888&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2691310-2%26h%3D463099178%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.kvdveganbeauty.com%252F%26a%3Dwww.kvdveganbeauty.com&a=www.kvdveganbeauty.com
https://c212.net/c/link/?t=0&l=th&o=2691310-1&h=1072338888&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2691310-2%26h%3D463099178%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.kvdveganbeauty.com%252F%26a%3Dwww.kvdveganbeauty.com&a=www.kvdveganbeauty.com

