
เทสโก้ โลตัส 

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 

 
ปี 2552 

 ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองท่ีไมส่ามารถคาดเดาได้ ทําให้การวางกลยทุธ์ของเทส

โก้ โลตสั จะเลือกให้ความสําคญัใน 2 เร่ืองหลกั คือ การทําตลาดในด้านราคา ทวา่ใช้กลยทุธ์ราคา

จะต้องสามารถตอบโจทย์ ด้วยการจดัหาสินค้าให้ตรงกบัความต้องการซือ้มาจําหนา่ยในราคาพิเศษให้

ได้ โดยในแง่ของการทําราคานัน้ จะเป็นเร่ืองของการจดัแคมเปญโปรโมชัน่ ซึง่เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ี

ผา่นมา จะต้องสามารถช่วยให้ลกูค้าประหยดัได้มากขึน้ ซึ่งในปี 2552 จะเพิ่มการจดัโปรโมชัน่เฉล่ียเป็น

เดือนละ 2 ครัง้จากท่ีเคยทําเดือนละ 1 ครัง้  

อยา่งไรก็ตามปี 2552 จะเน้นในเร่ืองของการทําราคาเป็นเคร่ืองมือในการทําตลาดมากขึน้ 

เพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการใช้จา่ย ทัง้นีมี้การกําหนดงบประมาณเพ่ือ

จดัแคมเปญด้านราคางบประมาณไว้ 7,500 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการลงทนุด้านกลยทุธ์ตัง้ราคาสินค้าต่ํา 

ท่ีจะนําเอางบประมาณตรงนีไ้ปสนบัสนนุ ซึง่ท่ีผ่านมาคร่ึงปีแรกมีการใช้งบประมาณ 2,500 ล้านบาท 

สว่นคร่ึงปีหลงัจะใช้ 5,000 ล้านบาท ซึง่จะส่ือสารกบักลุม่เป้าหมายผ่านสญัลกัษณ์ “โรลแบค็” และ

สินค้าท่ีมีสญัลกัษณ์ “ซูเปอร์เซฟ” 

อีกด้านหนึง่คือการแผนการลงทนุ ปีนีไ้ด้เตรียมงบประมาณไว้กวา่ 7,000 ล้านบาท  ในการท่ีจะ

นํามาใช้ขยายสาขาเพิ่ม ซึง่จะเปิดสาขาใหมค่รบทัง้ 4 แบบ ได้แก่ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ตลาดโลตสั โลตสั

คุ้มคา่ และโลตสั เอกซ์เพรส ทัง้เทสโก้โลตสัขนาดใหญ่ 5-6 สาขา และแบบเอ็กซ์เพรสกวา่ 50 สาขา เช่ือ

วา่การขยายสาขาดงักลา่ว จะชว่ยให้เกิดการจ้างงานอีกกวา่ 4,000 อตัรา  

นอกจากนีจ้ะเป็นส่วนของการลงทนุก่อสร้างชอปปิง้ มอลล์ ภายใต้แบรนด์ พลสั ช้อปปิง้มอลล์ 

สาขาแรกถนนศรีนครินทร์ จ.สมทุรปราการ ใช้เงินลงทนุประมาณ 800 ล้านบาท เพ่ือขยายฐาน

กลุม่เป้าหมายไปยงักลุม่วยัรุ่น เน่ืองจากเป็นรูปแบบของธุรกิจค้าปลีกท่ีมีความเหมาะสมกบัไลฟ์สไตล์

ของกลุม่วยัรุ่น รวมทัง้จะชว่ยเพิ่มความถ่ีดงึลกูค้าเข้ามาใช้บริการมากขึน้ โดยจะเปิดให้บริการได้

ประมาณเดือนกนัยายน ขณะมีสาขาท่ีพร้อมสําหรับการทํารีแบรนด์ ขึน้มาเป็น พลสั ช้อปปิง้มอลล์ 7 

แหง่ ประกอบด้วย บางกะปิ ศาลายา กระบ่ี เพชรบรูณ์ นวนคร ป่ินเกล้า และเกาะสมยุ 

 

Brand Analysis 

จดุเดน่ 1.เทสโก้โลตสั สามารถครองสว่นแบง่การตลาดสงูสดุในกลุม่ค้าปลีกประเภทไฮเปอร์มาร์

เก็ต  



 2.ผู้บริโภครับรู้และจดจําในตําแหนง่ทางการตลาดของเทสโก้ โลตสัในฐานะห้างค้าปลีก

ราคาถกูได้เป็นอยา่งดี    

  

  

  

  

จดุด้อย 1.การจําหน่ายสินค้าราคาต่ําด้วยการตอ่รองกบัซพัพลายเออร์มากขึน้ สง่ผลตอ่

ภาพลกัษณ์องค์กร  

  

  

  

โอกาส 1.ปัจจยัด้านเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัมีผลตอ่การตดัสินใจใช้บริการจบัจา่ยสินค้าในห้างท่ีมี

ราคาถกู 

  

  

อปุสรรค 1.การแขง่ขนัในตลาดค้าปลีกอยูใ่นเกณฑ์สงู 

  

  

  

  

 

  

สถานการณ์ทางการตลาด 

 
ปี 2552 

 ปัจจยัด้านเสถียรภาพทางเมืองและเศรษฐกิจ ยงัคงเป็นตวัแปรสําคญัท่ีสง่ผลกระทบตอ่กําลงัซือ้

และจิตวิทยาของผู้บริโภคโดยรวมของประเทศ ซึง่สง่ผลกระทบอยา่งรุนแรงตอ่ธุรกิจค้าปลีกโดยภาพรวม

อยา่งไมส่ามารถหลีกเล่ียงได้ ประกอบกบัมีสถานการณ์ของไข้หวดัใหญ่สายพนัธ์ใหม ่2009 ท่ีมีการ

ระบาดอยา่งหนกั 



สง่ผลให้ผู้บริโภคตา่งตดัสินใจท่ีจะรองรับตวัภาวะการณ์ท่ีเกิดขึน้ ด้วยการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม

การซือ้สินค้าเพ่ือรองรับกบัความไมแ่นน่อนดงักลา่ว  เชน่ การหนัมาซือ้สินค้าท่ีมีความจําเป็นและสินค้า

ท่ีมีการโปรโมชัน่ลด แลก แถม มากขึน้ เน่ืองจากสว่นหนึง่มีกําลงัซือ้ลดลง  

ขณะเดียวกนัได้ลดความถ่ีในการออกมาซือ้สินค้าลง เน่ืองจากเกิดความหวาดกลวัด้านการระบาดของ

เชือ้ไข้หวดั 2009 มากขึน้ สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการใช้เวลาในการเดินชอปปิง้ท่ีจะใช้เวลาซือ้ของน้อยลง 

จากอปุสรรคท่ีล้วนเกิดจากปัจจยัภายนอกทัง้สิน้ สง่ให้การแขง่ขนัของผู้ประกอบการมีความ

รุนแรงขึน้อยา่งมาก เน่ืองจากตา่งต้องการท่ีจะกระตุ้นการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค โดยกลยทุธ์หลกัท่ี

นํามาใช้ คือ “ราคา”  ซึง่เป็นมาตรการระยะสัน้ นอกจากนีย้งัพบวา่ ผู้ประกอบการได้หนัมาให้

ความสําคญักบัการรักษาฐานลกูค้ามากขึน้ โดยนํากลยทุธ์สมคัรสมาชิก ท่ีตา่งนําเสนอ รูปแบบการ

ตอบสนองในเร่ืองสิทธิประโยชน์แก่ผู้สมคัรอยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรมชดัเจน ไมซ่บัซ้อน และการให้สว่นลด

คืนเป็นคปูองเงินสด การให้ส่วนเพิ่มพิเศษสําหรับสมาชิก เป็นต้น 

 

ผู้ประกอบการในตลาดไฮเปอร์มาร์เก็ต 
ตราสินค้า (Brand) ผู้ประกอบการ 

เทสโก้โลตสั บริษัทเอก-ชยั ดสิทริบวิชัน่ ซิสเทม จํากดั 

บิก๊ซี บริษัท บิก๊ซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 
 

 

มูลค่าตลาด 

 

 

มลูคา่ตลาดไฮเปอร์มาร์เกต 

ปี มลูคา่ตลาด (ล้านบาท) 

2552 221,694 

   

   ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

  

 

ส่วนแบ่งทางการตลาด 

 

 

สว่นแบง่การตลาดไฮเปอร์มาร์เก็ต ปี 2552 



ตราสินค้า สว่นแบง่ตลาด (%) 

เทสโก้โลตสั 55.8 

บิก๊ซี 30.7 

คาร์ฟร์ู 13.5 

      
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 

 

ผลิตภัณฑ์ (Product) 

 

 การพฒันาผลิตภณัฑ์ 

ปี 2552 

เปิดตวัเทศกาลผกัโครงการหลวงเพ่ือสขุภาพ โดยเทสโก้ โลตสั เป็นผู้ รับซือ้ผลิตผลรายใหญ่ของ

มลูนิธิฯ ซึง่ผลผลิตจากโครงการหลวงได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Global GAP ยอ่มหมายถึงวา่ลกูค้า

ของเทสโก้ โลตสัจะสามารถซือ้ผกัและผลไม้ท่ีมีคณุภาพจากสาขาของโลตสั ทัง้นีส้ดัสว่นการรับซือ้

ผลิตภณัฑ์โครงการหลวงของเทสโก้ โลตสัมากกวา่ 31% ของยอดผลิตผล ทัง้หมดของโครงการทัง้ผกัและ

ผลไม้รวมกวา่ 40 ชนิด อาทิ แครอท กะหล่ําปลี ผกัขม และผลผลิตท้องถ่ินตา่งๆ คิดเป็นมลูคา่มากกวา่ 

50 ล้านบาท/ปี  

 

 เฮ้าส์แบรนด์และไพรเวทแบรนด์ 

ปี 2552 

สินค้าเฮาส์แบรนด์และไพรเวทแบรนด์ของเทสโกโลตสัมีไมต่ํ่ากว่า 9,000 รายการ โดยสินค้า

เหลา่นีจ้ะมุง่เน้นการทําตลาดในสาขาท่ีเป็นตลาดสดโลตสั ด้วยการจดัวางสินค้าเกือบครบทกุแคทิกอร่ี 

ไมว่า่จะเป็นนํา้ปลา นํา้มนัพืช นํา้ส้มสายช ูผงปรุงรส โลชัน่ ครีมอาบนํา้ ผ้าอนามยัเคร่ืองสําอาง จาน

กระดาษ ไม้จิม้ฟัน แปรงสีฟัน เคร่ืองนอน ผงซกัฟอก ฯลฯ และให้พืน้ท่ีในการจดัวางสินค้าคอ่นข้างมาก 

นอกจากนีย้งัได้เลือกขยายฐานไพรเวทแบรนด์เข้าสู่ตลาดผลิตภณัฑ์ความงามผู้ชาย โดยวา่จ้าง

ผู้ผลิตท่ีผลิตให้กบัสินค้าคณุภาพสง่ออก เพ่ือการันตีคณุภาพให้กบัผู้บริโภค เชน่เดียวกบัเทสโก้ใน

ประเทศองักฤษท่ีมีการออกโปรดกัส์ไลน์อพั Tesco Finest เพ่ือจบัตลาดพรีเมียมโดยเน้นสว่นประกอบ

ของสินค้าท่ีมีคณุภาพสงู 

 



ธุรกิจและบริการทางการเงิน 

ปี 2552 

เดือนพฤศจิกายน ร่วมกบักรมขนสง่ทางบก เปิดให้บริการรับชําระภาษีรถประจําปีจากระบบ

อินเทอร์เน็ตในห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตสั กวา่ 500 แหง่ ทัว่ประเทศ เพ่ือเป็นชอ่งทางท่ีชว่ยอํานวย

ความสะดวกในการชําระภาษีรถประจําปี  

โดยเปิดให้บริการเฉพาะรถ ท่ีไมอ่ยูใ่นขา่ยต้องตรวจสภาพ กบั ตรอ. ได้แก่ รถเก๋ง รถปิคอพั รถตู้  

ท่ีมีอายกุารใช้งานไมเ่กิน 7 ปี และรถจกัรยานยนต์ อายกุารใช้งานไมเ่กิน 5 ปี หลงัจากเจ้าของรถเข้าไป

พิมพ์ใบแจ้งหนีท้างเว็บไซต์ www.dlte-serv.in.th  สามารถนําไปชําระภาษีรถ ณ จดุชําระเงิน ภายใน

ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตสั กวา่ 500 แหง่ ทัว่ประเทศได้ทนัที โดยเจ้าของรถจะมีสมดุคูมื่อจดทะเบียน

รถหรือไมก็่ได้ แตต้่องมีหลกัฐาน การทํา พ.ร.บ. ทัง้นี ้เสียคา่บริการเพียงคนัละ 20 บาท เทา่นัน้ 

 

ราคา (Price) 

 

กลยทุธ์ราคา นบัเป็นหวัใจสําคญัในการทําตลาดของเทสโก โลตสั เพราะจะเห็นได้ตัง้แตก่าร

เลือกวาง Positioning ไว้ท่ีการเป็น ไฮเปอร์มาร์เก็ต และเลือกท่ีจะสร้างความแตกตา่งจากคูแ่ขง่ขนัใน 

Segment เดียวกนั ด้วยการรับประกนัวา่ ราคาสินค้าท่ีจําหนา่ยในเทสโก โลตสั คือ ราคาต่ําท่ีสดุใน

ท้องตลาด  

 

ช่องทางจัดจาํหน่าย (Place) 

  

การขยายสาขาของเทสโก้ โลตสั ให้ความสําคญักบัการศกึษาพฤตกิรรมการซือ้สินค้า และกําลงั

ซือ้ของกลุม่เป้าหมายในพืน้ท่ีและพืน้ท่ีใกล้เคียง เพ่ือนําเสนอรูปแบบช่องทางจดัจําหนา่ยท่ีสอดคล้องกบั

ความต้องการ นอกจากนีย้งัต้องคํานงึถึงกบักฎหมายผงัเมืองจากภาครัฐ ท่ีออกมาจํากดัขนาดของธุรกิจ

ค้าปลีกขนาดใหญ่ได้อย่างลงตวั 

 

1.ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซึง่จะมีขนาดพืน้ท่ีประมาณ 8 พนัตารางเมตรขึน้ไป 

2.  

3.  

4.  

5. 

6. 



 
 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 
 1.โฆษณา (Advertising) 

 ปี 2552 

 เดือนกรกฎาคม ใช้ส่ือภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด “เทสโก้ โลตสั ชกัธงรบ สู้ วิกฤต

เศรษฐกิจโลก” เพ่ือสะท้อนถึงแนวคิดถึงการประหยดั โดยมุง่ตอกยํา้ภาพลกัษณ์ของแบรนด์เทสโก้ ใน

ฐานะผู้ นํา ด้านราคาและความมุง่มัน่ขององค์กรท่ีจะชว่ยคนไทยประหยดัในทกุๆ วนั 

 โดยคอนเซปต์ของภาพยนตร์โฆษณาครัง้นีจ้ะแตกตา่งจากภาพยนตร์โฆษณาชดุท่ีผา่นมา 

เพราะมีโทนในการนําเสนอท่ีมีความจริงจงัและเข้มแข็ง และยงัสร้างความเช่ือมัน่ให้กบักลุม่เป้าหมาย ทัง้

ในเร่ืองของราคาสินค้าและโปรโมชัน่ตา่งๆด้วยการนําผู้บริหารระดบัสงู นายกวิน สณัฑกลุ เข้าร่วมในการ

แสดงภาพยนตร์โฆษณาชดุนีด้้วย  

   

2.การสง่เสริมการขาย (Sale Promotion) 

2.1 การสมคัรเป็นสมาชิก (Membership) 

ปี 2552 

จดัทํา "คลบั การ์ด" ในรูปแบบบตัรการสะสมแต้ม ท่ีไมมี่วนัหมดอาย ุสมาชิกคลบัการ์ดจะได้รับ

แต้มสะสมทกุครัง้ท่ีใช้จา่ยทกุการจบัจ่าย 2 บาท ไมมี่การกําหนดมลูคา่ซือ้สินค้าขัน้ต่ํา และเม่ือลกูค้า

สะสมแต้มตัง้แต ่1000 แต้มขึน้ไป จะได้รับคปูองเงินสดตามแต้มสะสมมีมลูคา่เร่ิมต้นท่ี 10 บาท ซึง่

ลกูค้าสามารถเปล่ียนเป็นเงินคืนให้ลกูค้าในทกุๆ ไตรมาส และสามารถใช้ได้ในโลตสัทกุสาขา และทกุ

รูปแบบ ตัง้แตไ่ฮเปอร์มาร์เกต ถึงโลตสั เอ็กซ์เพรส ซึง่การสมคัรคลบัการ์ด ไมเ่สียคา่ใช้จา่ย สว่น

เป้าหมายของคลบัการ์ด ถกูวางไว้ท่ีการเป็นพรีเฟอร์การ์ด หรือการ์ดใบโปรดให้ได้  

 

2.2 การลดราคาเฉพาะช่วงเวลา  

 ปี 2552 

 เดือนมีนาคม จดัแคมเปญ “เทสโก้ โลตสั ช่วยคณุ ชว่ยชาติ” ซึง่ได้นําสินค้ากวา่ 4,000 รายการ 

มาจําหนา่ยในราคาพิเศษ แบง่เป็นในกลุม่กิจกรรมสินค้าราคาประหยดั กบั “โรลแบ็ค ถกูลงกวา่เดมิ”

ประมาณ 2,600 รายการ แบง่เป็นกลุม่ food  800 รายการ เฉล่ียราคาถกูลง 10% และ non food 1,600 

รายการ เฉล่ียราคาถกูลง 20% ซึง่แคมเปญในกลุม่โรลแบ็คครัง้นี ้คิดเป็นมลูคา่ในการลดราคาสินค้าลง

กวา่ 2,500 ล้านบาท 

  

2.4 การสง่เสริมการขายร่วมกบัผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ (Cooperative Promotion) 



ปี 2552 

เดือนกรกฎาคม ร่วมกบัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีวนัทคูอล จดัแคมเปญลกัษณะแคชแบค็ “โทรเทา่ไร ก็

รับเงินคืน 3%” แบบไมมี่ขัน้ต่ํา ให้กบัลกูค้าเอไอเอสท่ีใช้บริการจ่ายบลิจีเอสเอ็ม แอดวานซ์, เตมิเงินวนั-

ท-ูคอล! โดยผู้ใช้บริการจีเอสเอ็ม ท่ีสมคัรบริการหกับลิผา่นบตัรเครดติเทสโก้วีซ่า จะได้รับเงินคืน 3% 

นาน 12 รอบบลิ 

สว่นผู้ใช้บริการบตัรเครดิต เทสโก้ วีซ่า จะได้รับซิมจีเอสเอ็ม แอดวานซ์ พร้อมบริการเลือกเบอร์

ตามใจ อาทิ เลขท้ายตามเลขท่ีบ้าน, ทะเบียนรถหรือโทรศพัท์บ้าน พร้อมรับฟรี! โปรเสริม สมาร์ทท็อปปิง้ 

1 แพ็คเกจ นาน 1 เดือน ง่ายๆ เพียงแสดงสลิปบตัรเครดติท่ี เอไอเอสช็อป และ ร้านเทเลวิซทกุสาขา 

 

2.5 การจดัโปรโมชัน่ตามเทศกาล หรือ ซีซัน่นอล โปรแกรม (Seasonal Program) 

ปี 2552 

เดือนพฤศจิกายน แคมเปญ “สถานีแหง่ความสขุ”ด้วยการนําของขวญัท่ีหลากหลายกวา่ 2,000 

รายการ ครอบคลมุทกุกลุม่สินค้าทกุประเภท มาลดราคาถึง 40 % อาทิ การ์ดปีใหมส่่งความสขุ ราคา

เร่ิมต้น 3 บาท สินค้าสําหรับประดบัตกแตง่เพ่ือสร้างบรรยากาศคริสต์มาสและปีใหม ่ราคาเร่ิมต้น 5 บาท  

รวมถึงการจดัหาตะกร้าของขวญั เทสโก้ โลตสั ใสใ่จในความต้องการของลกูค้าท่ีต้องการดแูล

สขุภาพ จงึเพิ่มทางเลือกในส่วนของตะกร้าของขวญัเพ่ือสขุภาพ ไมว่า่จะเป็น ตะกร้าเคร่ืองด่ืมเพ่ือ

สขุภาพ ตะกร้าสินค้า OTOP เพ่ือสขุภาพ ตะกร้าคนรักส้ม ตระกร้าผลไม้ 5 สี และตระกร้าผกัสลดั ราคา

เร่ิมต้นตัง้แต ่199 บาท นอกจากนี ้เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กบัลกูค้ากลุม่องค์กร บริษัท เทสโก้ โลตสั 

ได้เพิ่มบริการพิเศษ ฮอทไลน์ เซอร์วิส (Hotline Service) สําหรับองค์กรท่ีมีความประสงค์จะซือ้ตะกร้า

ของขวญัในปริมาณมาก 

  

3.กิจกรรมเชิงการตลาด (Events Marketing) 

3.1 การจดักิจกรรมกีฬา (Sport Events Marketing) 

ปี 2552 

-เดือนพฤษภาคม เปิดตวัโครงการสขุภาพดี หมายเลข 5 มุง่เน้นสร้างสรรค์คณุคา่ท่ีดีให้พนกังาน

และลกูค้า ได้ด้วย 2 แนวทาง คือ การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู ่ควบคูก่ารออกกําลงักาย 5 วนัตอ่

สปัดาห์ 
 

4.การสนบัสนนุทางการตลาด (Sponsorship Marketing) 

4.1 การเป็นผู้สนบัสนนุด้านกีฬา (Sport Sponsorship Marketing) 

ปี 2552 



-เดือนมีนาคม ร่วมกบักระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา จดักิจกรรมการแขง่ขนัเต้นแอโรบกิ 

ระดบัประเทศ ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอกเปรม ตณิสลูานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบรุุษ พร้อมเงิน

รางวลัรวมมลูคา่กวา่ 1.5 ล้านบาท ภายใต้โครงการ “สขุภาพดี ชีวิตดี กบัเทสโก้ โลตสั ปีท่ี 3” พร้อม

เปิดตวั “12 เพ่ือนรักสขุภาพ ปี 3” ท่ีจะมาทําหน้าท่ีประชาสมัพนัธ์โครงการและเชิญชวนคนไทยทัว่

ประเทศอยา่งน้อย 3 ล้านคนหนัมาออกกําลงักายและรักษาสขุภาพ  

 

5.การสร้างความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร (CSR : Corporate Social Responsibility) 
ปี 2552  

สานตอ่แนวคดิ เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบตอ่โลกและสงัคม ด้วยการจดัโครงการ 9 ล้านกล้า 

80 พรรษามหามงคล เพ่ือ ปลกูต้นไม้ 9 ล้านต้น ในอทุยานแหง่ชาตทิัว่ประเทศ เพ่ือลด

คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศลง 225,000 ตนัตอ่ปี หรือ ราว 9 ล้านตนั ในชว่ง 40 ปีข้างหน้า 

"โครงการนีใ้ช้เงินลงทนุ 100 ล้านบาท 
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