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ค ำถำมทีพ่บบ่อย 

 

1. Dolfin Money by KBank คืออะไร? 

วงเงินสนิเช่ือหมนุเวียนสว่นบคุคลในรูปแบบ Virtual Card ที่ออกโดยธนาคารกสกิรไทย เพือ่เป็นวงเงินส ารอง ใหค้ณุคลอ่งตวั

ในการใชจ้่ายในชีวิตประจ าวนั ไมม่ีการเสยีดอกเบีย้ เมื่อไมม่กีารใชว้งเงิน  
 

2. อัตรำดอกเบีย้คดิอยำ่งไร เร่ิมเม่ือไหร่ ลดต้นลดดอกม้ัย? 

อตัราดอกเบีย้เป็นแบบลดตน้ลดดอกสงูสดุไมเ่กิน 25% ตอ่ปี (รวมดอกเบีย้ คา่ปรบั คา่บรกิาร คา่ธรรมเนียมตา่งๆ) รวมถงึไมม่ี

การเสยีดอกเบีย้ หากไมม่ีการใชว้งเงิน 

 

3. อัตรำดอกเบีย้กรณีผิดนัดช ำระหนี้คดิอยำ่งไร?  

อตัราดอกเบีย้สงูสดุไมเ่กิน 25% ตอ่ปี โดยตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป คิดอตัราปกติตามสญัญาบวกอีกไมเ่กิน 3% 

ตอ่ปี และสงูสดุไมเ่กิน 25% ตอ่ปีของเงินตน้ในงวดที่ผิดนดัช าระ  

 

4. มคี่ำธรรมเนียมในกำรสมัครและใช้บริกำรหรือไม่? 

ไมม่ีคา่อากรแสตมป์ ไมม่ีคา่ธรรมเนียมแรกเขา้และคา่ธรรมเนยีมรายปี  ไมม่ีคา่ธรรมเนียมในการสง่ค าสั่งโอนเงินเขา้บญัชี

ธนาคารกสกิรไทย หรอืซือ้สนิคา้และบรกิารบนรา้นคา้ออนไลนท์ี่รบับตัร Union Pay 

 

5. ทรำบผลอนุมัติภำยในกีว่ัน? 

 ทราบผลอนมุตัิเรว็สดุภายใน 5 นาที หากท าธุรกรรมตัง้แตต่น้จนจบภายในเวลาท าการ 8.00 - 20.30 น. เฉพาะลกูคา้ที่มี
เงินเดือนผา่นธนาคารกสกิรไทยหรอืลกูคา้ที่มีรายการเดินบญัชียอ้นหลงัผา่นธนาคารกสกิรไทย ตดิตอ่กนัอยา่งนอ้ย 6 

เดือน 

 ส าหรบัลกูคา้ทั่วไปจะทราบผลการอนมุตัิภายใน 5 วนัท าการหลงัจากที่ทางธนาคารไดร้บัเอกสารรายไดค้รบถว้น 
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6. สอบถำมสถำนะกำรสมัครได้อยำ่งไร? 

จะมีการสง่แจง้สถานะผา่น K PLUS /Dolfin application หรอืลกูคา้สามารถติดตอ่สอบถามไดท้ี่ K-Contact Center 02-

888-8888 ตอ่ 814 

 

7. อนุมัติวงเงนิสูงสุดเท่ำไหร่ พิจำรณำจำกอะไร? 

วงเงินอนมุตัิสงูสดุไมเ่กิน 5 เทา่ของรายได ้สงูสดุไมเ่กิน 1.5 ลา้นบาท พิจารณาจากรายไดแ้ละความสามารถในการช าระหนี ้ 

1. กรณีลกูคา้รายไดต้ัง้แต ่30,000 บาทขึน้ไป วงเงินสงูสดุไมเ่กิน 5 เทา่ของรายได ้

2. กรณีลกูคา้รายไดน้อ้ยกวา่ 30,000 บาท วงเงินสงูสดุไมเ่กิน 1.5 เทา่ของรายได ้

 

8. ยอดขั้นต ่ำทีต่้องช ำระ 

1. ส าหรบัผูม้ีรายไดต้  ่ากวา่ 15,000 บาท ยอดช าระขัน้ต ่า 3.3333% ของยอดหนีค้งคา้ง หรอืช าระยอดไมน่อ้ยกวา่ 200 บาท 
ขึน้อยูก่บัจ านวนใดจะสงูกวา่ ตอ่รอบบญัชี 

2. ส าหรบัผูม้ีรายได ้15,000 บาท ขึน้ไป ยอดช าระขัน้ต ่า 5% ของยอดหนีค้งคา้ง หรอืช าระยอดไมน่อ้ยกวา่ 500 บาท ขึน้อยู่
กบัจ านวนใดจะสงูกวา่ ตอ่รอบบญัชี 

เฉพาะรอบบญัชีเดือนเมษายน 2563 – ธนัวาคม 2565 ธนาคารเรยีกเก็บจ านวนเงินขัน้ต ่า 5% หรอื 3.3333% ตอ่รอบบญัชี
ตามจรงิโดยไมก่ าหนดจ านวนเงินท่ีตอ้งช าระขัน้ต ่าที่ 500 บาท / 200 บาท 

 

9. สอบถำมโปรโมชั่นกำรสมัครได้ทำงไหนบ้ำง? 

เนื่องจากโปรโมชั่นในการสมคัรอาจมกีารเปลีย่นแปลง ลกูคา้สามารถติดตามขอ้มลูโปรโมชั่นบนหนา้เว็บไซต ์

Dolfinthailand.com หรอื โทร 02-888-8888 ตอ่ 814 

 

10. ใชว้งเงนิ Dolfin Money ได้อยำ่งไรบ้ำง? 

1. บรกิารถอนเงินจากวงเงินสนิเช่ือโดยไมต่อ้งใชบ้ตัรที่ตู ้K-ATM ผา่น K PLUS 

2. บรกิารโอนวงเงินสนิเช่ือที่ไดร้บัอนมุตัิเขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยข์องทา่นผา่นช่องทาง K PLUS  (และ Dolfin 

Application ในอนาคต) 

3. ใชซ้ือ้สนิคา้และบรกิารบนรา้นคา้ออนไลนท์ี่รบับตัร Union Pay 

4. ใชผ้กูกบั Dolfin Application เพื่อช าระสนิคา้/บรกิารตามรา้นคา้ที่รว่มรายการ หรอืเตมิเงินเขา้ Dolfin Wallet  
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11. โอนเงนิเข้ำบัญชีธนำคำรกสิกรไทยอยำ่งไร? 

ลกูคา้สามารถสง่ค าสั่งโอนเงินไปยงับญัชีธนาคารกสกิรไทยผา่นชอ่งทาง K PLUS  (และ Dolfin Application ในอนาคต) ได้

ทนัที ก าหนดจ านวนเงินขัน้ต ่า 5,000 บาทและเพิ่มจ านวนเงินไดท้กุ 1,000 บาท เช่น 5,000 /6,000/7,000 เป็นตน้ และไมม่ี

คา่ธรรมเนียมในการโอนเงิน 

 

12. ซือ้สินค้ำ/บริกำรบนร้ำนคำ้ออนไลนท์ี่รับบตัร Union Pay อยำ่งไร? 

1. เลอืกสนิคา้/บรกิารและกดช าระเงิน 

2. เลอืกช าระเงินดว้ยบตัรเครดติหรอืเดบิต 

3. ใสห่มายเลขบตัร 16 หลกั พรอ้มวนับตัรหมดอาย ุและ CVV (สามารถดรูายละเอียดบตัรไดจ้ากหนา้ Dolfin Money 

Home หรอื K PLUS) 

 

13. ชอ่งทำงกำรรับช ำระเงนิคนืของ Dolfin Money by KBank 

ช่องทำงกำรช ำระเงนิคนื ค่ำบริกำร 

ช าระผา่น Dolfin Application 

(ยอดช าระไมเ่กิน 49,999  บาท/ครัง้) 
ไมม่ีคา่บรกิาร 

ช าระผา่น K PLUS Application ไมม่ีคา่บรกิาร 

ช าระโดยหกับญัชีอตัโนมตัิจากบญัชีเงินฝากธนาคารกสกิรไทย ไมม่ีคา่บรกิาร 

ช าระผา่นเคานเ์ตอรธ์นาคารกสกิรไทยทกุสาขา ไมม่ีคา่บรกิาร 

ช าระผา่นจดุบรกิารรบัช าระเคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิส 

(ยอดช าระสงูสดุไมเ่กิน 50,000 บาท/ครัง้) 
15 บาท/ครัง้ 

ช าระผา่นจดุบรกิารรบัช าระเทสโกโ้ลตสัทกุสาขา 

(ยอดช าระสงูสดุไมเ่กิน 50,000 บาท/ครัง้) 
10 บาท/ครัง้ 

ช าระผา่นจดุบรกิารรบัช าระบิก๊ซทีกุสาขา 

(ยอดช าระสงูสดุไมเ่กิน 50,000 บาท/ครัง้) 
10 บาท/ครัง้ 

 

 

 



 

Public 

14. เอกสำรประกอบกำรสมัคร 

1. พนกังานประจ ามีบญัชีเงินเดือนผา่นธนาคารกสกิรไทยหรอืบคุคลทั่วไปท่ีมีรายการเดินบญัชียอ้นหลงักบัธนาคารกสกิร
ไทย ติดตอ่กนัอยา่งนอ้ย 6 เดือน 

 ยกเวน้เอกสารแสดงรายได ้

2. พนกังานประจ ามีบญัชีเงินเดือนกบัธนาคารอื่น 

 สลปิเงินเดือน 1 เดือน (อายเุอกสารไมเ่กิน 3 เดือน) 

 รายการเดินบญัชียอ้นหลงั ตดิตอ่กนั 6 เดือน จากธนาคารใดก็ได ้

 50 ทวิ ปีลา่สดุ หรอื 50 ทวิแบบรายเดือนยอ้นหลงั 6 เดือน 

3. เจา้ของกิจการ 

 รายการเดินบญัชียอ้นหลงั ตดิตอ่กนั 6 เดือน จากธนาคารใดก็ได ้

4. ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ 

 50 ทวิ ปีลา่สดุ หรอื 50 ทวิแบบรายเดือนยอ้นหลงั 6 เดือน 

 

15. กรณีที่เพิง่ท ำกำรเปิดบัญชีกับธนำคำรกสิกรไทย ท ำไมถงึยงัไม่สำมำรถสมัครสินเชื่อ Dolfin Money by 

KBank ได้? 

เนื่องดว้ยขอ้จ ากดัดา้นระบบงานรบัสง่และจดัเก็บขอ้มลูลกูคา้ของธนาคาร ท าใหผู้ท้ี่เพิง่เปิดบญัชีเงินฝากกบัธนาคารครัง้แรก 
ยงัไมส่ามารถสมคัรสนิเช่ือ Dolfin Money by KBank ผา่นช่องทาง Digital Channel ได ้โดยลกูคา้จะสามารถท ารายการสมคัร
สนิเช่ือ Dolfin Money by KBank ไดต้ัง้แตว่นัท่ี 15 ของเดือนถดัไป 

 


