เทสโก้ โลตัส
กลยุทธ์ ระดับองค์ กร
ปี 2552
ภายใต้ สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ทําให้ การวางกลยุทธ์ของเทส
โก้ โลตัส จะเลือกให้ ความสําคัญใน 2 เรื่ องหลัก คือ การทําตลาดในด้ านราคา ทว่าใช้ กลยุทธ์ราคา
จะต้ องสามารถตอบโจทย์ ด้ วยการจัดหาสินค้ าให้ ตรงกับความต้ องการซื ้อมาจําหน่ายในราคาพิเศษให้
ได้ โดยในแง่ของการทําราคานัน้ จะเป็ นเรื่ องของการจัดแคมเปญโปรโมชัน่ ซึง่ เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่
ผ่านมา จะต้ องสามารถช่วยให้ ลกู ค้ าประหยัดได้ มากขึ ้น ซึ่งในปี 2552 จะเพิ่มการจัดโปรโมชัน่ เฉลี่ยเป็ น
เดือนละ 2 ครัง้ จากที่เคยทําเดือนละ 1 ครัง้
อย่างไรก็ตามปี 2552 จะเน้ นในเรื่ องของการทําราคาเป็ นเครื่ องมือในการทําตลาดมากขึ ้น
เพราะเป็ นเครื่ องมือที่สําคัญในการกระตุ้นให้ ผ้ บู ริโภคเกิดการใช้ จา่ ย ทังนี
้ ้มีการกําหนดงบประมาณเพื่อ
จัดแคมเปญด้ านราคางบประมาณไว้ 7,500 ล้ านบาท เพื่อใช้ ในการลงทุนด้ านกลยุทธ์ตงราคาสิ
ั้
นค้ าตํ่า
ที่จะนําเอางบประมาณตรงนี ้ไปสนับสนุน ซึง่ ที่ผ่านมาครึ่งปี แรกมีการใช้ งบประมาณ 2,500 ล้ านบาท
ส่วนครึ่งปี หลังจะใช้ 5,000 ล้ านบาท ซึง่ จะสื่อสารกับกลุม่ เป้าหมายผ่านสัญลักษณ์ “โรลแบ็ค” และ
สินค้ าที่มีสญ
ั ลักษณ์ “ซูเปอร์ เซฟ”
อีกด้ านหนึง่ คือการแผนการลงทุน ปี นี ้ได้ เตรี ยมงบประมาณไว้ กว่า 7,000 ล้ านบาท ในการที่จะ
นํามาใช้ ขยายสาขาเพิ่ม ซึง่ จะเปิ ดสาขาใหม่ครบทัง้ 4 แบบ ได้ แก่ ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ตลาดโลตัส โลตัส
คุ้มค่า และโลตัส เอกซ์เพรส ทังเทสโก้
้
โลตัสขนาดใหญ่ 5-6 สาขา และแบบเอ็กซ์เพรสกว่า 50 สาขา เชื่อ
ว่าการขยายสาขาดังกล่าว จะช่วยให้ เกิดการจ้ างงานอีกกว่า 4,000 อัตรา
นอกจากนี ้จะเป็ นส่วนของการลงทุนก่อสร้ างชอปปิ ง้ มอลล์ ภายใต้ แบรนด์ พลัส ช้ อปปิ ง้ มอลล์
สาขาแรกถนนศรี นคริ นทร์ จ.สมุทรปราการ ใช้ เงินลงทุนประมาณ 800 ล้ านบาท เพื่อขยายฐาน
กลุม่ เป้าหมายไปยังกลุม่ วัยรุ่ น เนื่องจากเป็ นรู ปแบบของธุรกิจค้ าปลีกที่มีความเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์
ของกลุม่ วัยรุ่น รวมทังจะช่
้ วยเพิ่มความถี่ดงึ ลูกค้ าเข้ ามาใช้ บริการมากขึ ้น โดยจะเปิ ดให้ บริการได้
ประมาณเดือนกันยายน ขณะมีสาขาที่พร้ อมสําหรับการทํารี แบรนด์ ขึ ้นมาเป็ น พลัส ช้ อปปิ ง้ มอลล์ 7
แห่ง ประกอบด้ วย บางกะปิ ศาลายา กระบี่ เพชรบูรณ์ นวนคร ปิ่ นเกล้ า และเกาะสมุย

จุดเด่น

Brand Analysis
1.เทสโก้ โลตัส สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในกลุม่ ค้ าปลีกประเภทไฮเปอร์ มาร์
เก็ต

2.ผู้บริโภครับรู้และจดจําในตําแหน่งทางการตลาดของเทสโก้ โลตัสในฐานะห้ างค้ าปลีก
ราคาถูกได้ เป็ นอย่างดี

จุดด้ อย

1.การจําหน่ายสินค้ าราคาตํ่าด้ วยการต่อรองกับซัพพลายเออร์ มากขึ ้น ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์องค์กร

โอกาส

1.ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจที่ชะลอตัวมีผลต่อการตัดสินใจใช้ บริการจับจ่ายสินค้ าในห้ างที่มี
ราคาถูก

อุปสรรค

1.การแข่งขันในตลาดค้ าปลีกอยูใ่ นเกณฑ์สงู

สถานการณ์ ทางการตลาด
ปี 2552
ปั จจัยด้ านเสถียรภาพทางเมืองและเศรษฐกิจ ยังคงเป็ นตัวแปรสําคัญที่สง่ ผลกระทบต่อกําลังซื ้อ
และจิตวิทยาของผู้บริ โภคโดยรวมของประเทศ ซึง่ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจค้ าปลีกโดยภาพรวม
อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ประกอบกับมีสถานการณ์ของไข้ หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ที่มีการ
ระบาดอย่างหนัก

ส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคต่างตัดสินใจที่จะรองรับตัวภาวะการณ์ที่เกิดขึ ้น ด้ วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การซื ้อสินค้ าเพื่อรองรับกับความไม่แน่นอนดังกล่าว เช่น การหันมาซื ้อสินค้ าที่มีความจําเป็ นและสินค้ า
ที่มีการโปรโมชัน่ ลด แลก แถม มากขึ ้น เนื่องจากส่วนหนึง่ มีกําลังซื ้อลดลง
ขณะเดียวกันได้ ลดความถี่ในการออกมาซื ้อสินค้ าลง เนื่องจากเกิดความหวาดกลัวด้ านการระบาดของ
เชื ้อไข้ หวัด 2009 มากขึ ้น ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ เวลาในการเดินชอปปิ ง้ ที่จะใช้ เวลาซื ้อของน้ อยลง
จากอุปสรรคที่ล้วนเกิดจากปั จจัยภายนอกทังสิ
้ ้น ส่งให้ การแข่งขันของผู้ประกอบการมีความ
รุนแรงขึ ้นอย่างมาก เนื่องจากต่างต้ องการที่จะกระตุ้นการตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภค โดยกลยุทธ์หลักที่
นํามาใช้ คือ “ราคา” ซึง่ เป็ นมาตรการระยะสัน้ นอกจากนี ้ยังพบว่า ผู้ประกอบการได้ หนั มาให้
ความสําคัญกับการรักษาฐานลูกค้ ามากขึ ้น โดยนํากลยุทธ์สมัครสมาชิก ที่ตา่ งนําเสนอ รูปแบบการ
ตอบสนองในเรื่ องสิทธิประโยชน์แก่ผ้ สู มัครอย่างชัดเจนเป็ นรูปธรรมชัดเจน ไม่ซบั ซ้ อน และการให้ สว่ นลด
คืนเป็ นคูปองเงินสด การให้ ส่วนเพิ่มพิเศษสําหรับสมาชิก เป็ นต้ น

ตราสินค้ า (Brand)
เทสโก้ โลตัส
บิก๊ ซี

ผู้ประกอบการในตลาดไฮเปอร์ มาร์ เก็ต
ผู้ประกอบการ
บริ ษัทเอก-ชัย ดิสทริ บวิ ชัน่ ซิสเทม จํากัด
บริ ษัท บิก๊ ซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

มูลค่ าตลาด

มูลค่าตลาดไฮเปอร์ มาร์ เกต
ปี
มูลค่าตลาด (ล้ านบาท)
2552
221,694
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

ส่ วนแบ่ งทางการตลาด
ส่วนแบ่งการตลาดไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ปี 2552

ตราสินค้ า
เทสโก้ โลตัส
บิก๊ ซี
คาร์ ฟรู ์

ส่วนแบ่งตลาด (%)
55.8
30.7
13.5

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

ส่ วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ (Product)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปี 2552
เปิ ดตัวเทศกาลผักโครงการหลวงเพื่อสุขภาพ โดยเทสโก้ โลตัส เป็ นผู้รับซื ้อผลิตผลรายใหญ่ของ
มูลนิธิฯ ซึง่ ผลผลิตจากโครงการหลวงได้ รับการรับรองมาตรฐานจาก Global GAP ย่อมหมายถึงว่าลูกค้ า
ของเทสโก้ โลตัสจะสามารถซื ้อผักและผลไม้ ที่มีคณ
ุ ภาพจากสาขาของโลตัส ทังนี
้ ้สัดส่วนการรับซื ้อ
ผลิตภัณฑ์โครงการหลวงของเทสโก้ โลตัสมากกว่า 31% ของยอดผลิตผล ทังหมดของโครงการทั
้
งผั
้ กและ
ผลไม้ รวมกว่า 40 ชนิด อาทิ แครอท กะหลํ่าปลี ผักขม และผลผลิตท้ องถิ่นต่างๆ คิดเป็ นมูลค่ามากกว่า
50 ล้ านบาท/ปี
เฮ้ าส์แบรนด์และไพรเวทแบรนด์
ปี 2552
สินค้ าเฮาส์แบรนด์และไพรเวทแบรนด์ของเทสโกโลตัสมีไม่ตํ่ากว่า 9,000 รายการ โดยสินค้ า
เหล่านี ้จะมุง่ เน้ นการทําตลาดในสาขาที่เป็ นตลาดสดโลตัส ด้ วยการจัดวางสินค้ าเกือบครบทุกแคทิกอรี่
ไม่วา่ จะเป็ นนํ ้าปลา นํ ้ามันพืช นํ ้าส้ มสายชู ผงปรุงรส โลชัน่ ครี มอาบนํ ้า ผ้ าอนามัยเครื่ องสําอาง จาน
กระดาษ ไม้ จิ ้มฟั น แปรงสีฟัน เครื่ องนอน ผงซักฟอก ฯลฯ และให้ พื ้นที่ในการจัดวางสินค้ าค่อนข้ างมาก
นอกจากนี ้ยังได้ เลือกขยายฐานไพรเวทแบรนด์เข้ าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ความงามผู้ชาย โดยว่าจ้ าง
ผู้ผลิตที่ผลิตให้ กบั สินค้ าคุณภาพส่งออก เพื่อการันตีคณ
ุ ภาพให้ กบั ผู้บริ โภค เช่นเดียวกับเทสโก้ ใน
ประเทศอังกฤษที่มีการออกโปรดักส์ไลน์อพั Tesco Finest เพื่อจับตลาดพรี เมียมโดยเน้ นส่วนประกอบ
ของสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพสูง

ธุรกิจและบริ การทางการเงิน
ปี 2552
เดือนพฤศจิกายน ร่ วมกับกรมขนส่งทางบก เปิ ดให้ บริการรับชําระภาษีรถประจําปี จากระบบ
อินเทอร์ เน็ตในห้ างสรรพสินค้ า เทสโก้ โลตัส กว่า 500 แห่ง ทัว่ ประเทศ เพื่อเป็ นช่องทางที่ชว่ ยอํานวย
ความสะดวกในการชําระภาษี รถประจําปี
โดยเปิ ดให้ บริ การเฉพาะรถ ที่ไม่อยูใ่ นข่ายต้ องตรวจสภาพ กับ ตรอ. ได้ แก่ รถเก๋ง รถปิ คอัพ รถตู้
ที่มีอายุการใช้ งานไม่เกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ อายุการใช้ งานไม่เกิน 5 ปี หลังจากเจ้ าของรถเข้ าไป
พิมพ์ใบแจ้ งหนี ้ทางเว็บไซต์ www.dlte-serv.in.th สามารถนําไปชําระภาษีรถ ณ จุดชําระเงิน ภายใน
ห้ างสรรพสินค้ า เทสโก้ โลตัส กว่า 500 แห่ง ทัว่ ประเทศได้ ทนั ที โดยเจ้ าของรถจะมีสมุดคูม่ ือจดทะเบียน
รถหรื อไม่ก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐาน การทํา พ.ร.บ. ทังนี
้ ้ เสียค่าบริ การเพียงคันละ 20 บาท เท่านัน้
ราคา (Price)
กลยุทธ์ราคา นับเป็ นหัวใจสําคัญในการทําตลาดของเทสโก โลตัส เพราะจะเห็นได้ ตงแต่
ั ้ การ
เลือกวาง Positioning ไว้ ที่การเป็ น ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต และเลือกที่จะสร้ างความแตกต่างจากคูแ่ ข่งขันใน
Segment เดียวกัน ด้ วยการรับประกันว่า ราคาสินค้ าที่จําหน่ายในเทสโก โลตัส คือ ราคาตํ่าที่สดุ ใน
ท้ องตลาด
ช่ องทางจัดจําหน่ าย (Place)
การขยายสาขาของเทสโก้ โลตัส ให้ ความสําคัญกับการศึกษาพฤติกรรมการซื ้อสินค้ า และกําลัง
ซื ้อของกลุม่ เป้าหมายในพื ้นที่และพื ้นที่ใกล้ เคียง เพื่อนําเสนอรูปแบบช่องทางจัดจําหน่ายที่สอดคล้ องกับ
ความต้ องการ นอกจากนี ้ยังต้ องคํานึงถึงกับกฎหมายผังเมืองจากภาครัฐ ที่ออกมาจํากัดขนาดของธุรกิจ
ค้ าปลีกขนาดใหญ่ได้ อย่างลงตัว
1.ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ซึง่ จะมีขนาดพื ้นที่ประมาณ 8 พันตารางเมตรขึ ้นไป
2.
3.
4.
5.
6.

การส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
1.โฆษณา (Advertising)
ปี 2552
เดือนกรกฎาคม ใช้ สื่อภาพยนตร์ โฆษณา ภายใต้ แนวคิด “เทสโก้ โลตัส ชักธงรบ สู้วิกฤต
เศรษฐกิจโลก” เพื่อสะท้ อนถึงแนวคิดถึงการประหยัด โดยมุง่ ตอกยํ ้าภาพลักษณ์ของแบรนด์เทสโก้ ใน
ฐานะผู้นํา ด้ านราคาและความมุง่ มัน่ ขององค์กรที่จะช่วยคนไทยประหยัดในทุกๆ วัน
โดยคอนเซปต์ของภาพยนตร์ โฆษณาครัง้ นี ้จะแตกต่างจากภาพยนตร์ โฆษณาชุดที่ผา่ นมา
เพราะมีโทนในการนําเสนอที่มีความจริ งจังและเข้ มแข็ง และยังสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั กลุม่ เป้าหมาย ทัง้
ในเรื่ องของราคาสินค้ าและโปรโมชัน่ ต่างๆด้ วยการนําผู้บริหารระดับสูง นายกวิน สัณฑกุล เข้ าร่วมในการ
แสดงภาพยนตร์ โฆษณาชุดนี ้ด้ วย
2.การส่งเสริ มการขาย (Sale Promotion)
2.1 การสมัครเป็ นสมาชิก (Membership)
ปี 2552
จัดทํา "คลับ การ์ ด" ในรูปแบบบัตรการสะสมแต้ ม ที่ไม่มีวนั หมดอายุ สมาชิกคลับการ์ ดจะได้ รับ
แต้ มสะสมทุกครัง้ ที่ใช้ จา่ ยทุกการจับจ่าย 2 บาท ไม่มีการกําหนดมูลค่าซื ้อสินค้ าขันตํ
้ ่า และเมื่อลูกค้ า
สะสมแต้ มตังแต่
้ 1000 แต้ มขึ ้นไป จะได้ รับคูปองเงินสดตามแต้ มสะสมมีมลู ค่าเริ่ มต้ นที่ 10 บาท ซึง่
ลูกค้ าสามารถเปลี่ยนเป็ นเงินคืนให้ ลกู ค้ าในทุกๆ ไตรมาส และสามารถใช้ ได้ ในโลตัสทุกสาขา และทุก
รูปแบบ ตังแต่
้ ไฮเปอร์ มาร์ เกต ถึงโลตัส เอ็กซ์เพรส ซึง่ การสมัครคลับการ์ ด ไม่เสียค่าใช้ จา่ ย ส่วน
เป้าหมายของคลับการ์ ด ถูกวางไว้ ที่การเป็ นพรี เฟอร์ การ์ ด หรื อการ์ ดใบโปรดให้ ได้
2.2 การลดราคาเฉพาะช่วงเวลา
ปี 2552
เดือนมีนาคม จัดแคมเปญ “เทสโก้ โลตัส ช่วยคุณ ช่วยชาติ” ซึง่ ได้ นําสินค้ ากว่า 4,000 รายการ
มาจําหน่ายในราคาพิเศษ แบ่งเป็ นในกลุม่ กิจกรรมสินค้ าราคาประหยัด กับ “โรลแบ็ค ถูกลงกว่าเดิม”
ประมาณ 2,600 รายการ แบ่งเป็ นกลุม่ food 800 รายการ เฉลี่ยราคาถูกลง 10% และ non food 1,600
รายการ เฉลี่ยราคาถูกลง 20% ซึง่ แคมเปญในกลุม่ โรลแบ็คครัง้ นี ้ คิดเป็ นมูลค่าในการลดราคาสินค้ าลง
กว่า 2,500 ล้ านบาท
2.4 การส่งเสริ มการขายร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Cooperative Promotion)

ปี 2552
เดือนกรกฎาคม ร่วมกับโทรศัพท์เคลื่อนที่วนั ทูคอล จัดแคมเปญลักษณะแคชแบ็ค “โทรเท่าไร ก็
รับเงินคืน 3%” แบบไม่มีขนตํ
ั ้ ่า ให้ กบั ลูกค้ าเอไอเอสที่ใช้ บริการจ่ายบิลจีเอสเอ็ม แอดวานซ์, เติมเงินวันทู-คอล! โดยผู้ใช้ บริ การจีเอสเอ็ม ที่สมัครบริ การหักบิลผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ วีซ่า จะได้ รับเงินคืน 3%
นาน 12 รอบบิล
ส่วนผู้ใช้ บริ การบัตรเครดิต เทสโก้ วีซ่า จะได้ รับซิมจีเอสเอ็ม แอดวานซ์ พร้ อมบริการเลือกเบอร์
ตามใจ อาทิ เลขท้ ายตามเลขที่บ้าน, ทะเบียนรถหรื อโทรศัพท์บ้าน พร้ อมรับฟรี ! โปรเสริม สมาร์ ทท็อปปิ ง้
1 แพ็คเกจ นาน 1 เดือน ง่ายๆ เพียงแสดงสลิปบัตรเครดิตที่ เอไอเอสช็อป และ ร้ านเทเลวิซทุกสาขา
2.5 การจัดโปรโมชัน่ ตามเทศกาล หรื อ ซีซนั่ นอล โปรแกรม (Seasonal Program)
ปี 2552
เดือนพฤศจิกายน แคมเปญ “สถานีแห่งความสุข”ด้ วยการนําของขวัญที่หลากหลายกว่า 2,000
รายการ ครอบคลุมทุกกลุม่ สินค้ าทุกประเภท มาลดราคาถึง 40 % อาทิ การ์ ดปี ใหม่ส่งความสุข ราคา
เริ่ มต้ น 3 บาท สินค้ าสําหรับประดับตกแต่งเพื่อสร้ างบรรยากาศคริสต์มาสและปี ใหม่ ราคาเริ่มต้ น 5 บาท
รวมถึงการจัดหาตะกร้ าของขวัญ เทสโก้ โลตัส ใส่ใจในความต้ องการของลูกค้ าที่ต้องการดูแล
สุขภาพ จึงเพิ่มทางเลือกในส่วนของตะกร้ าของขวัญเพื่อสุขภาพ ไม่วา่ จะเป็ น ตะกร้ าเครื่ องดื่มเพื่อ
สุขภาพ ตะกร้ าสินค้ า OTOP เพื่อสุขภาพ ตะกร้ าคนรักส้ ม ตระกร้ าผลไม้ 5 สี และตระกร้ าผักสลัด ราคา
เริ่ มต้ นตังแต่
้ 199 บาท นอกจากนี ้ เพื่ออํานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ ากลุม่ องค์กร บริษัท เทสโก้ โลตัส
ได้ เพิ่มบริ การพิเศษ ฮอทไลน์ เซอร์ วิส (Hotline Service) สําหรับองค์กรที่มีความประสงค์จะซื ้อตะกร้ า
ของขวัญในปริ มาณมาก
3.กิจกรรมเชิงการตลาด (Events Marketing)
3.1 การจัดกิจกรรมกีฬา (Sport Events Marketing)
ปี 2552
-เดือนพฤษภาคม เปิ ดตัวโครงการสุขภาพดี หมายเลข 5 มุง่ เน้ นสร้ างสรรค์คณ
ุ ค่าที่ดีให้ พนักงาน
และลูกค้ า ได้ ด้วย 2 แนวทาง คือ การรับประทานอาหารให้ ครบ 5 หมู่ ควบคูก่ ารออกกําลังกาย 5 วันต่อ
สัปดาห์
4.การสนับสนุนทางการตลาด (Sponsorship Marketing)
4.1 การเป็ นผู้สนับสนุนด้ านกีฬา (Sport Sponsorship Marketing)
ปี 2552

-เดือนมีนาคม ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรมการแข่งขันเต้ นแอโรบิก
ระดับประเทศ ชิงถ้ วยเกียรติยศ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ พร้ อมเงิน
รางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้ านบาท ภายใต้ โครงการ “สุขภาพดี ชีวิตดี กับเทสโก้ โลตัส ปี ที่ 3” พร้ อม
เปิ ดตัว “12 เพื่อนรักสุขภาพ ปี 3” ที่จะมาทําหน้ าที่ประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญชวนคนไทยทัว่
ประเทศอย่างน้ อย 3 ล้ านคนหันมาออกกําลังกายและรักษาสุขภาพ
5.การสร้ างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR : Corporate Social Responsibility)
ปี 2552
สานต่อแนวคิด เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อโลกและสังคม ด้ วยการจัดโครงการ 9 ล้ านกล้ า
80 พรรษามหามงคล เพื่อ ปลูกต้ นไม้ 9 ล้ านต้ น ในอุทยานแห่งชาติทวั่ ประเทศ เพื่อลด
คาร์ บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศลง 225,000 ตันต่อปี หรื อ ราว 9 ล้ านตัน ในช่วง 40 ปี ข้ างหน้ า
"โครงการนี ้ใช้ เงินลงทุน 100 ล้ านบาท
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