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Dolfin Money by KBank คอือะไร
• วงเงนิสนิเช ือ่หมุนเวยีนส่วนบคุคลในรปูแบบ Virtual Card ทีอ่อกโดยธนาคารกสกิรไทย เพือ่เป็นวงเงนิส ารอง ใหค้ณุคล่องตวัในการใชจ้า่ยในชวีติประจ าวนั 
• ไม่มกีารเสยีดอกเบีย้ เมือ่ไม่มกีารใชว้งเงนิ

อนุมตัวิงเงินสูงสุดเท่าไหร พจิารณาจากอะไร ?
• วงเงนิอนุมตัสิงูสดุไม่เกนิ 5 เท่าของรายได ้สงูสดุไม่เกนิ 1.5 ลา้นบาท พจิารณาจากรายไดแ้ละความสามารถในการช าระหนี้

 กรณีลกูคา้รายไดต้ัง้แต่ 30,000 บาทขึน้ไป วงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 5 เท่าของรายได ้
 กรณีลกูคา้รายไดน้อ้ยกว่า 30,000 บาท วงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 1.5 เท่าของรายได ้

(กรณีรายไดข้องผูส้มคัรต า่กวา่ 30,000 บาท/เดอืน ผูส้มคัรจะตอ้งมวีงเงนิกบัสถาบนัการเงนิหรอืผูป้ระกอบธรุกจิสนิเชือ่สว่นบคุคลภายใต้การก ากบัทีไ่มใ่ชส่ถาบนั
การเงนิอยูแ่ลว้ไมเ่กนิ 3 แหง่)

ใชว้งเงิน Dolfin Money อย่างไรไดบ้า้ง? UPDATE
เมือ่สมคัรและไดร้บัอนุมตัวิงเงนิ ผูใ้ชง้านสามารถใชว้งเงนิไดท้นัที

• บรกิารโอนวงเงนิสนิเช ือ่ทีไ่ดร้บัอนุมตัเิขา้บญัชเีงนิฝากออมทรพัยข์องเจา้ของบญัชผ่ีานชอ่งทาง K PLUS  และ Dolfin Application (Deeplink to KPlus)
• บรกิารถอนเงนิจากวงเงนิสนิเช ือ่โดยไม่ตอ้งใชบ้ตัรทีตู่ ้K-ATM ผ่าน K PLUS และ Dolfin Application (Deeplink to KPlus) NEW
• ใชซ้ ือ้สนิคา้และบรกิารบนรา้นคา้ออนไลนท์ีร่บับตัร Union Pay
• ใชว้งเงนิ Dolfin Money เพือ่ซ ือ้สนิคา้ผ่าน Dolfin Wallet (NEW  Auto ผูกเป็น SoF เปิดใหใ้ชง้าน 27 Oct 2020)
• เปลีย่นรายการซือ้สนิคา้เป็นยอดแบ่งช าระไดผ่้านชอ่งทาง K PLUS และ Dolfin Application NEW เร ิม่ใชง้าน 28 Oct 2020
• ซือ้สนิคา้แบบผ่อนกบัรา้นคา้ทีร่ว่มรายการผ่าน Dolfin Application (Sales Finance / Kbank Smart Pay) NEW  เร ิม่วนัที่ 9 Nov 2020

อตัราดอกเบีย้คดิอย่างไร ?
• อตัราดอกเบีย้เป็นแบบลดตน้ลดดอกสงูสดุไม่เกนิ 25% ต่อปี (รวมดอกเบีย้ ค่าปรบั ค่าบรกิาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ)

ใครสามารถสมคัร Dolfin Money ไดบ้า้ง ?

✓ ผูใ้ชง้านตอ้ง มรีายชือ่อยู่ใน Whitelist* 

✓ ม ีDolfin Account ทีผ่่านการยนืยนัตวัตน KYC level 3 แลว้ และมแีอป KPLUS อยู่ในโทรศพัทเ์คร ือ่งเดยีวกนั

✓ อายรุะหว่าง 21-70 ปี

✓ สญัชาตไิทย

* Whitelist คอืรายชือ่ของผูใ้ชง้านทีส่ามารถสมคัร Dolfin Money by KBANK ได ้

การสมคัรผลติภณัฑ ์Dolfin Money 



การสมคัรผลติภณัฑ ์Dolfin Money 

#1 ผูใ้ชง้านมี Dolfin Account และแอป KPLUS อยู่แลว้ และท าการสมคัร (1/4)

- ผูใ้ชง้านทีอ่ยู่ใน Whitelist 

เท่าน้ันทีจ่ะคลกิไปตอ่ได ้

- Other cases please refer 

to unhappy case / KYC 

flow

1. คลกิเมนู Dolfin Money 2. คลกิยอมรบัและสมคัรเลย 3. ผูใ้ชง้านตอบค าถามและกด

“ถดัไป”

- ผูใ้ชง้านแอป Dolfin สามารถ

คลกิ icon Dolfin Money 

ไดทุ้กคน

4. กรอกเบอรโ์ทรศพัท ์ทีผู่ใ้ชง้าน

ลงทะเบยีนไวก้บัแอป KPLUS

- ระบบจะ Auto fill เบอร ์

โทรศพัทท์ีผู่ใ้ชง้านลงทะเบยีน

กบัแอป Dolfin แตผู่ใ้ชง้าน

สามารถเปลีย่นแปลงได ้

- ผูใ้ชง้านสามารถกดเพือ่อา่น

รายละเอยีดผลติภณัฑแ์ละ

โปรโมช ัน่ แอปจะเปิดหนา้เวป 

https://www.dolfinthaila

nd.com/dolfin-money-

kbank/



การสมคัรผลติภณัฑ ์Dolfin Money 

#1 ผูใ้ชง้านมี Dolfin Account และแอป KPLUS อยู่แลว้ และท าการสมคัร (2/4)

6. คลกิอนุญาตให ้Switch 

App

7. ใสร่หสัเขา้แอป KPLUS 8. เลอืกวงเงนิทีต่อ้งการ 9. การเปิดเผยขอ้มูล NCB เพือ่

ประกอบการพจิารณาวงเงนิ 

คลกิ “ยนิยอม” และ “ตอ่ไป”

10. ใสร่หสั KPLUS เพือ่ยนืยนั

การยนิยอมเปิดเผยขอ้มูลแทน

ลายเซน็ต ์

- แจง้จ านวนสนิเช ือ่ทีม่หีรอือยู่

ระหว่างการสมคัรกบัสถาบนัอืน่

- กรอกจ านวนรายได ้

- Verify email บน KPLUS

- กรณีผูใ้ชง้านไม่ยนิยอม

เปิดเผยขอ้มูล ธนาคารจะไม่

สามารถพจิารณาใหว้งเงนิ 

Dolfin Money ได ้



การสมคัรผลติภณัฑ ์Dolfin Money 

#1 ผูใ้ชง้านมี Dolfin Account และแอป KPLUS อยู่แลว้ และท าการสมคัร (3/4)

11. โชวส์ลปิการยนิยอม

เปิดเผยขอ้มูล NCB
12. ยนิยอม เปิดเผยขอ้มูล ใหก้บั

แอป Dolfin เพือ่การใหบ้รกิาร
13. การเปิดเผยขอ้มูล NCB 

เพือ่ใชท้ า Credit risk 

score model

14. Review รายละเอยีดที่

เคยใหก้บัธนาคาร

15. เลอืกวธิชี  าระบลิ

- กรณีผูใ้ชง้านไม่ยนิยอม

เปิดเผยขอ้มูล แอป Dolfin จะ

ไม่สามารถใหบ้รกิารการใช/้

เชค็ขอ้มูลวงเงนินีก้บัลกูคา้ได ้

- ไม่มผีลตอ่การพจิารณาวงเงนิ 

ผูใ้ชง้านจะยนิยอม หรอื ไม่

ยนิยอม ก็ได ้

- มผีลตอ่โปรโมช ัน่ทีจ่ะไดร้บั

จากการสมคัร Dolfin

Money

- กรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิหาก

ไม่ครบ



การสมคัรผลติภณัฑ ์Dolfin Money 

#1 ผูใ้ชง้านมี Dolfin Account และแอป KPLUS อยู่แลว้ และท าการสมคัร (4/4)

16. สรปุรายละเอยีดการสมคัร และ

ผูใ้ชง้านตอ้งตกลงรบัขอ้ก าหนด

และเงือ่นไขของผลติภณัฑ ์

17. ธนาคารแจง้ว่าไดร้บัใบสมคัร

เรยีบรอ้ย

กรณีธนาคารมี

ขอ้มูลรายได้

ต่อเดอืนของ

ผูใ้ชง้านอยู่

แลว้

กรณีธนาคารไม่

มขีอ้มูลรายได้

ของผูใ้ชง้าน

ผูใ้ชง้านตอ้ง Upload เอกสารรายไดใ้นแอป

KPLUS โดยจะม ีNotification แจง้เตอืนจาก

ทัง้แอป Dolfin และแอป KPLUS

18. แอป Dolfin และ แอป KPLUS แจง้ผลการอนุมตัวิงเงนิใหผู้ใ้ชง้าน

- หากผูใ้ชง้าน



การสมคัรผลติภณัฑ ์Dolfin Money 

#2 ผูใ้ชง้านท าการสมคัรแลว้ ตอ้ง Upload เอกสารรายได ้(1/4)

1. In-app Notification & Widget แจง้ให ้Upload เอกสาร

รายไดป้ระกอบการสมคัรในแอป Dolfin

2. เมือ่กดเขา้มาจะเจอรายละเอยีด พรอ้มขัน้ตอนการอปัโหลดเอกสาร หลงัจากน้ันลกูคา้ตอ้งไป

อปัโหลดเอกสารในแอป K PLUS

- ผูใ้ชง้านตอ้งท าการ Upload 

เอกสารและกดยนืยนัในแอป 

KPLUS ภายใน 7 วนัปฏทินิ

กรณีพนกังานผูม้รีายไดป้ระจ า

- สลปิเงนิเดอืนทีไ่ดร้บัลา่สดุอย่างนอ้ย 1 เดอืน 

- หรอื หนังสอืรบัรองเงนิเดอืนลา่สดุ พรอ้มส าเนา Statement ทีแ่สดง

รายการเงนิเดอืนเขา้บญัชยีอ้นหลงั 6 เดอืน 

- หรอื เอกสาร 50 ทวปีิลา่สดุ หรอืกรณี 50 ทวแิบบรายเดอืนใหใ้ช ้

ยอ้นหลงั 6 เดอืน (ตอ้งมตีราประทบัพรอ้มลายเซน็ผูจ้า่ยเงนิ)         

กรณีเจา้ของกจิการ

- ส าเนา Statement ทีแ่สดงรายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั 6 เดอืน

กรณีอาชพีอสิระ

- เอกสาร 50 ทว ิปีลา่สดุ หรอืกรณี 50 ทวแิบบรายเดอืน ใชย้อ้นหลงั

อย่างนอ้ย 6 เดอืน (ตอ้งมตีราประทบัพรอ้มลายเซน็ผูจ้า่ยเงนิ) 



การสมคัรผลติภณัฑ ์Dolfin Money 

#2 ผูใ้ชง้านท าการสมคัรแลว้ ตอ้ง Upload เอกสารรายได ้(2/4)

1.ไดร้บัขอ้ความแจง้เตอืนบน 

KPLUS ใหอ้ปัโหลด

เอกสารประกอบการสมคัร

2. คลกิด าเนินการตอ่ 3. คลกิด าเนินการตอ่ 4. แสดงรายการเอกสารทีต่อ้ง

อปัโหลดเพือ่ประกอบการ

พจิารณา กด Add File

- สามารถกดดวูธิถีา่ยรปูเอกสาร



การสมคัรผลติภณัฑ ์Dolfin Money 

#2 ผูใ้ชง้านท าการสมคัรแลว้ ตอ้ง Upload เอกสารรายได ้(3/4)

5. เลอืกประเภทรปูเอกสาร

ทีต่อ้งการอพัโหลด

6. ผูใ้ชง้านเลอืก ถา่ยรปู 7. Crop ภาพ 8. ยนืยนัความชดัเจนของ

รปูภาพ

9. เมือ่อพัโหลดเอกสารครบ

ตามทีธ่นาคารตอ้งการแลว้ 

กด “ยนืยนั”

- ผูใ้ชง้านสามารถ Upload ได ้

สงูสดุ 30 รปู

- ระบบจะบนัทกึขอ้มูลไว ้กรณี 

upload ไม่เสรจ็



การสมคัรผลติภณัฑ ์Dolfin Money 

#2 ผูใ้ชง้านท าการสมคัรแลว้ ตอ้ง Upload เอกสารรายได ้(4/4)

10. ยนืยนัการ Upload 

เอกสารส าเรจ็

- จะทราบผลอนุมตัภิายในวนัท าการ

ถดัไป ถา้ธนาคารพจิารณาแลว้วา่

ไดร้บัเอกสารครบถว้น

10. ยนืยนัการ Upload 

เอกสารส าเรจ็

11. แจง้ให ้Upload เอกสาร

เพิม่เตมิ

- กรณีตอ้งใหผู้ใ้ชง้าน Upload 

เอกสารเพิม่เตมิ

11. In app notification & 

widget แจง้ให ้Upload 

เอกสารเพิม่เตมิ

12. แจง้รายละเอยีดเอกสารทีใ่ห ้

อพัโหลดเพิม่ หรอื อพัโหลด

ใหม่ทีแ่อป KPLUS

- ผูใ้ชง้านตอ้งท าการ Upload 

เอกสารและกดยนืยนัในแอป 

KPLUS ภายใน 5 วนัปฏทินิ



Unhappy Case

การสมคัรผลติภณัฑ ์Dolfin Money 

#2 อายุผูส้มคัรไม่เขา้เกณฑ ์หรอื มี

รายชือ่อยู่ในกลุม่ Wallet 

Blacklist 

#1. ผูใ้ชง้านยงัไม่ไดท้ าการยนืยนั

ตวัตน

#3 ผูใ้ชง้านไม่ไดอ้ยู่ใน Whitelist #4 ผูใ้ชง้านไม่มแีอป KPLUS ใน

โทรศพัทเ์คร ือ่งทีม่แีอป Dolfin

กดตกลงเพือ่เปิดหนา้ยนืยนัตวัตน

ใน Dolfin Wallet

# คลกิยอมรบัและสมคัรเลย



รายละเอยีดวงเงนิ Dolfin Money
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รายละเอยีดวงเงิน Dolfin Money 

#3 ผูใ้ชง้านทีไ่ดร้บัการอนุมตัวิงเงนิ Dolfin Money และท าการผูกบตัรอตัโนมตั ิ(auto-add SoF)

1. Notification & Widget 

แจง้การอนุมตัวิงเงนิ

3. แจง้รายละเอยีดวงเงนิทีไ่ดร้บั

อนุมตั ิคลกิผูกบตัร Dolfin

Money และเขา้สูห่นา้หลกั

หนา้นีจ้ะโชวค์ร ัง้แรกคร ัง้เดยีว

- วงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัิ

- อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี

- วนัสรปุยอด

2. กรอกรหสั Payment PIN 

กอ่นเขา้ดวูงเงนิ หรอื หนา้

Home Loan ทุกคร ัง้

Session Timeout = 5 นาที

4. กรอกรหสั Payment PIN เพือ่

ยนืยนั

5. ผูกบตัรส าเรจ็

**เริม่ใชไ้ดว้นัที่ 15-19 Oct 2020 

(TBC)



รายละเอยีดวงเงิน Dolfin Money 

#3.1 การผูกบตัรอตัโนมตัสิ าหรบัผูใ้ชง้านปัจจบุนั(ทัง้ทีเ่คยผูกบตัรและไม่เคยผูกบตัรแบบ manual)

1. กดเขา้ Dolfin Money 3. กรอกรหสั PIN2. Pop up แจง้เตอืนใหผู้กบตัร 4. ผูกบตัรส าเรจ็ 5. Card จะมาโชวใ์น section 

Dolfin Money ในหนา้ card 

list

**เริม่ใชไ้ดว้นัที่ 27 Oct 2020



รายละเอยีดวงเงิน Dolfin Money 

#3.2 Tutorial การใชง้านวงเงนิ Dolfin Money (เอา tutorial เพิม่ card แบบ manual ออก)

1. Tutorial การเชค็สถานะ

วงเงนิ

2. Tutorial การจา่ยบลิ 3. Tutorial ปุ่ ม จา่ย และ เบกิ

ถอนวงเงนิ คลกิ “เร ิม่ใชง้าน”



รายละเอยีดวงเงิน Dolfin Money 

#3.3 รายละเอยีดและขอ้มูลบนหนา้ Home ของวงเงนิ Dolfin Money (1/2)

4. เขา้สูห่นา้ Dolfin Money

Home

5. คลกิ “รายละเอยีดวงเงนิ” 6. หนา้รายละเอยีดวงเงนิ 7. คลกิทีบ่ตัรเพือ่ดเูลขบตัร CVV & Expiry date

- รายละเอยีดวงเงนิ (วงเงนิทีใ่ชไ้ปจะ 

update ในวนัรุง่ขึน้)

- ยอดทีต่อ้งช าระ (ถา้ม)ี

- รายการใชจ้า่ย / ยอดเรยีกเก็บ

- โปรโมช ัน่

- Quick Access ปุ่ ม จา่ย / เบกิ

ถอน

- วนัสรปุยอด

- วนัครบก าหนดช าระ

- วธีชี  าระบลิ

- การแจง้เตอืนช าระเงนิ

- ชว่ยเหลอื

New



รายละเอยีดวงเงิน Dolfin Money 

#3.3 ผูใ้ชง้านทีไ่ดร้บัการอนุมตัวิงเงนิ Dolfin Money (2/2)

8. ใสร่หสั OTP ทีส่ง่เขา้เบอร ์

โทรศพัทท์ีล่งทะเบยีน KPLUS

9. สามารถน าเลขบตัร CVV และ 

Expiry Date ไปใชซ้ ือ้สนิคา้

และบรกิารบนรา้นคา้ออนไลนท์ี่

รบับตัร Union Pay 

6262 8888 8888 8888 
KASIKORN RAKTAI

EXP 04/25             CVV 666



รายละเอยีดวงเงิน Dolfin Money 

#4 ผูใ้ชง้านทีไ่ดร้บัการอนุมตัวิงเงนิ Dolfin Money

1. แสดงขอ้ความอนุมตับินแอป 

KPLUS

2. ใสร่หสั KPLUS 3. คลกิดบูตัร เพือ่เปิดใชง้านบตัร 

Dolfin Money และลิง้เขา้ 

KPLUS

4. แสดงรายละเอยีดวงเงนิ Dolfin

Money ผูใ้ชง้านสามารถคลกิที่

บตัรเพือ่ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ

5. แสดงรายละเอยีดเพิม่เตมิ

- ขอ้มูลบตัร

- รายการใชจ้า่ย

- ขอ Statement



การใชว้งเงนิ Dolfin Money
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การใชว้งเงิน Dolfin Money 

#5.1 การเบกิ/ถอนวงเงนิ Dolfin Money (1/2)

1. คลกิปุ่ ม เบกิถอนวงเงนิ 2. ใสร่หสั KPLUS 3. เจอ POP-UP เงนิดว่นเขา้

บญัช ีกดปุ่ มปิด

4. เปิดหนา้เงนิดว่นในแอป 

KPLUS ใสจ่ านวนเงนิทีต่อ้งการ

เบกิถอน คลกิยอมรบัเงือ่นไข และ

กดไปตอ่

- เบกิถอนไดข้ัน้ต ่า 5,000 

บาท 

- เพิม่จ านวนเงนิทีป่ระสงคจ์ะ

เบกิถอนไดทุ้ก 1,000 บาท

- สงูสดุตามวงเงนิคงเหลอื

5. คลกิยนืยนัรายการ

- ถา้อยู่ในชว่งโปรโมช ัน่ ระบบ

จะแสดงอตัราดอกเบีย้เป็น 0

1.1 เลอืก เบกิถอนเงนิเขา้

บญัช ีKBank



7. ท ารายการส าเรจ็

การใชว้งเงิน Dolfin Money 

#5.1 การเบกิ/ถอนวงเงนิ Dolfin Money (2/2)

6. ใสร่หสั KPLUS



การใชว้งเงิน Dolfin Money 

#5.2 การเบกิ/ถอนวงเงนิ ผ่านตู ้ATM (1/2)

1. คลกิปุ่ ม เบกิถอนวงเงนิ 2. ใสร่หสั KPLUS 4. กด scan QR หนา้ตู ้ATM1.1 เลอืก เบกิถอนเงนิเขา้

บญัช ีKBank
3. ระบุจ านวนเงนิทีต่อ้งการถอน

และกดยนืยนั



การใชว้งเงิน Dolfin Money 

#5.2 การเบกิ/ถอนวงเงนิ ผ่านตู ้ATM (2/2)

7. กดปุ่ ม ถอนเงนิไม่ใชบ้ตัร6. กดปุ่ มยนืยนัหนา้ตู ้ATM และ

รอรบัเงนิ

7.1 เลอืก KPlus5. Scan QR ทีแ่สดงหนา้ตู ้ATM 7.2 น ามอืถอื มา scan QR

และกดยนืยนั



การใชว้งเงิน Dolfin Money 

#5.3 การใชว้งเงนิ Dolfin Money เพือ่ซ ือ้สนิคา้ผ่าน Dolfin Wallet

1. คลกิปุ่ ม “จา่ย” 2. เปิดหนา้ QR Code (B 

Scan C) ใน Dolfin Wallet

- เชค็ Source of Fund ว่า

เป็น Dolfin Money กอ่นใช ้

ไป Flow B Scan C ตามปกติ



1. “Dolfin Money แบ่งจา่ย 

สบายใจ” แสดงตรงหนา้ 

Home ในสว่นของรายการ

ใชจ้า่ย

2. เลอืกรายการทีต่อ้งการแบ่ง

ช าระ

3. เลอืกจ านวนงวดทีต่อ้งการ

แบ่งช าระ
4. ตรวจสอบขอ้มูลและกด

ยนืยนั

การใชว้งเงิน Dolfin Money 

#5.4 การแบ่งจา่ยรายการช าระคา่สนิคา้/บรกิาร ผ่านชอ่งทางแอปพลเิคช ัน่ดอลฟิน  (1/2)

*แปลงเป็นผ่อนไดส้ าหรบัยอดซือ้ขัน้ต ่า 1,000 บาทขึน้ไป และผ่อนไดสู้งสุด 36 เดอืน 

1.1 Pop up เพือ่อธบิาย

บรกิาร เมือ่กด icon “i”

1.2 กดแบ่งช าระเพือ่เลอืก

รายการทีต่อ้งการแบ่งช าระ



5. กรอกรหสั PIN

การใชว้งเงิน Dolfin Money 

#5.4 การแบ่งจา่ยรายการช าระคา่สนิคา้/บรกิาร ผ่านชอ่งทางแอปพลเิคช ัน่ดอลฟิน  (2/2)

6. แจง้รายการส าเรจ็



การใชว้งเงิน Dolfin Money 

#5.4 การแบ่งจา่ยรายการช าระคา่สนิคา้/บรกิาร ผ่านชอ่งทางแอปพลเิคช ัน่ดอลฟิน

Unhappy flow กรณีลูกคา้ยงัไดร้บัดอกเบีย้โปรโมช ัน่ 0% โดยลูกคา้จะกลบัมาใชบ้รกิารนีไ้ดอ้กีคร ัง้เมือ่โปรโมช ัน่สิน้สุดลง

1. กดแบ่งช าระเพือ่เลอืก

รายการทีต่อ้งการแบ่งช าระ

2. Pop up แจง้ใหล้กูคา้ทราบ

ว่าไม่สามารถใชบ้รกิารได ้



การใชว้งเงิน Dolfin Money 

#5.4 การใชว้งเงนิ Dolfin Money เพือ่ซ ือ้สนิคา้แบบผ่อนช าระกบัรา้นคา้ทีร่ว่มรายการกบั KBANK (Sales Finance) (1/2)

(Happy Flow)

1. คลกิปุ่ ม “จา่ย” 3.1 ระบบจะแสดง QR หรอื 

Bar Code ใหร้า้นคา้ 

SCAN

4. ตรวจสอบขอ้มูลและกด

ช าระเงนิ

2. เลอืกผ่อนกบัรา้นคา้ทีร่ว่ม

รายการ

3.2 หมุนโทรศพัทเ์ป็น

แนวนอน เพือ่ขยายบารโ์คด

ใหใ้หญข่ึน้

*เร ิม่ใชไ้ดว้นัที ่9 Nov 2020

**โปรโมช ัน่และสนิคา้ทีเ่ขา้รว่มรายการผ่อน 

รวมถงึการ settlement เงนิ จะเกดิขึน้ระหวา่ง

รา้นคา้และ KBank โดยตรง



การใชว้งเงิน Dolfin Money 

#5.4 การใชว้งเงนิ Dolfin Money เพือ่ซ ือ้สนิคา้แบบผ่อนช าระกบัรา้นคา้ทีร่ว่มรายการกบั KBANK (Sales Finance) (2/2)

(Happy Flow)

7. แจง้รายการส าเรจ็ 5. กรอกรหสั PIN 6. กรอกรหสั OTP

*เร ิม่ใชไ้ดว้นัที ่9 Nov 2020 (Pilot 14 รา้นคา้)

**โปรโมช ัน่และสนิคา้ทีเ่ขา้รว่มรายการผ่อน 

รวมถงึการ settlement เงนิ จะเกดิขึน้ระหวา่ง

รา้นคา้และ KBank โดยตรง



การใชว้งเงิน Dolfin Money 

#5.5 การใชว้งเงนิ Dolfin Money เพือ่ซ ือ้สนิคา้แบบผ่อนช าระกบัรา้นคา้ทีร่ว่มรายการกบั KBANK (Sales Finance)

(Unhappy Flow)

3.1 ระบบจะแสดง QR หรอื 

Bar Code ใหร้า้นคา้ 

SCAN

4. ตรวจสอบขอ้มูลและกด

ช าระเงนิ (กรณีวงเงนิไม่

เพยีงพอ ลกูคา้จะไม่

สามารถกดช าระเงนิและไป

ตอ่ได)้

2. เลอืกผ่อนกบัรา้นคา้ทีร่ว่ม

รายการ

3.2 หมุนโทรศพัทเ์ป็น

แนวนอน เพือ่ขยายบารโ์คด

ใหใ้หญข่ึน้

5. เมือ่ลกูคา้กดช าระเงนิตอ่ไป

ได ้แตเ่กดิเหตขุดัขอ้งทาง

ระบบ หรอืวงเงนิไม่พอ

ส าหรบัตดัเงนิตน้และ

ดอกเบีย้ จะมกีารแจง้ท า

รายการไม่ส าเรจ็

1. คลกิปุ่ ม “จา่ย”



การช าระบลิ Dolfin Money
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การช าระบลิ Dolfin Money 

#6 การช าระบลิ Dolfin Money

1. คลกิปุ่ ม “จา่ยบลิ” 2. เลอืกช าระขัน้ต ่า / ช าระเต็ม

จ านวน หรอื ระบุจ านวน คลกิ 

“ตรวจสอบขอ้มูล”

3. ผูใ้ชง้านสามารถเปลีย่น 

Payment method ได ้แลว้กด 

Confirm

4. ใส ่Payment PIN 5. ท ารายการส าเรจ็

- Wallet Balance

- บญัชทีีผู่กไวก้บั Dolfin

Wallet

- สามารถจา่ยไดต้ลอดเวลา แม ้

ยงัไม่มยีอดเรยีกเก็บ

- รายละเอยีดจะเขา้ไปแสดงใน

หนา้ประวตักิารท ารายการใน 

Dolfin Wallet



Unhappy Case

การช าระบลิ Dolfin Money 

#2 Exceptional Case#1. ผูใ้ชง้านกดท ารายการจา่ยบลิ

ในชว่งปิดบรกิาร

# คลกิจา่ยบลิ



ประวตักิารท ารายการ 
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วงเงิน Dolfin Money

#7 วธิเีชค็รายละเอยีดการใชจ้า่ยผ่านวงเงนิ Dolfin Money (1/2)

1. แสดงรายการใชจ้า่ยลา่สดุ 3

รายการ ผูใ้ชง้านสามารถคลกิดู

รายการทัง้หมด

2. แสดงทุกรายการ ยอ้นหลงั

30 วนั 

3. กรณี Statement ออกแลว้ 

สามารถดรูายละเอยีดยอ้นหลงั

ของแตล่ะรอบบลิได ้

4. เลอืกรอบบลิทีต่อ้งการทราบ

รายละเอยีด และคลกิ ดเูพิม่เตมิ

5.รายละเอยีดยอดทีเ่รยีกเก็บ

แสดงยอ้นหลงัสงูสดุ 6 รอบบลิEmail Statement จะถกูจดัสง่

เขา้ Email ทีล่กูคา้ใชใ้น

KPLUS ทุกรอบบลิ



บรกิารอืน่ๆ
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วงเงิน Dolfin Money

#8 บรกิารเคร ือ่งคดิเลขเพือ่ค านวนดอกเบีย้

1. คลกิ icon เคร ือ่งคดิเลข 3. ระบบจะค านวณยอดให ้

อตัโนมตั ิ

2. กรอกจ านวนเงนิทีต่อ้งการใชแ้ละ

ระยะเวลา

ระยะเวลาสามารถเลอืกได ้2 

แบบคอืวนัและเดอืน

ผูใ้ชง้านสามารถคลกิเพือ่ไปโอน

เงนิได ้แตต่อ้งกรอกจ านวนใน

แอป KPLUS อกีคร ัง้

Deep link to 
KPLUS



วงเงิน Dolfin Money

#9 บรกิารโอนเงนิ ในแอป KPLUS

1. คลกิเมนู “เงนิด่วน” 2. อ่านรายละเอยีด 3. ระบุจ านวนทีต่อ้งการโอน

- โอนเงนิไดข้ ัน้ต ่า 5,000 บาท 

- เพิม่จ านวนเงนิทีป่ระสงคจ์ะ

โอนไดทุ้ก 1,000 บาท

- สงูสดุตามวงเงนิคงเหลอื

4. ยนืยนัการโอน
เงนิ

5. ใสร่หสั KPLUS 6. รายการส าเรจ็



วงเงิน Dolfin Money

#10 บรกิารเบกิเงนิไม่ใชบ้ตัร ในแอป KPLUS

1. คลกิเมนู “ถอนเงนิ” 2. ระบุจ านวนเงนิทีต่อ้งการถอน 3. กดสแกน QR 4. สแกน QR 

Code ทีห่นา้ตู ้
ATM

5. ใสร่หสั KPLUS 6. กดปุ่ มยนืยนัการท า
รายการทีตู่ ้ATM



วงเงิน Dolfin Money

#11 บรกิารเปลีย่นยอดใชจ้า่ยเต็มจ านวนเป็นยอดผ่อน Smart Pay ในแอป KPLUS

1. คลกิเมนู “แบ่งช าระ” 2. แสดงรายการทีผ่่อนช าระ

ได ้

3. เลอืกแผนการผ่อนช าระ 4. ยนืยนัยอดและแผนการ
ผ่อนช าระ

5. ใสร่หสั KPLUS 6. รายการส าเรจ็

- เลอืกไดท้ลีะ 1 รายการ

8,000.00



วงเงิน Dolfin Money

#12 ขอบตัรใหม่ในกรณีทีบ่ตัรถูกอายตัิ

ยังไม่เปิดใหข้อบัตรใหม่ ณ ตอนนี้
รอ BOT อนุมัติ

ถา้ลกูคา้ตอ้งการอายตัิบตัรเน่ืองจากมือถือหาย
1) โทรหา KBank call center เพ่ืออายตัิบตัรชั่วคราว และสามารถกลบัมาreactivate ไดใ้หม่ใน KPlus เม่ือไดมื้อถือใหม่

2) โทรหา KBank call center ปิดบตัร  ซึง่ลกูคา้จะไม่สามารถขอออกบตัรใหม่หรอืใชว้งเงินได ้จนกว่า BOT จะอนมุตัิใหข้อบตัรใหม่ไดผ้่าน Dolfin



กรณีผดินัดช าระ
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วงเงิน Dolfin Money

#13 กรณีผดินัดช าระ (เกนิก าหนดช าระ 7 – 90 วนั)

2. ผูใ้ชง้านสามารถดรูายละเอยีด

วงเงนิและช าระบลิได ้

3. ผูใ้ชง้านไม่สามารถคลกิเพือ่ไป

เบกิถอนเงนิได ้กดจา่ยจะเปิด 

QR แตจ่ะไม่สามารถใชว้งเงนิ

ในการจา่ยตงัได ้

4. ขอ้ความแจง้ใหผู้ใ้ชง้านตดิตอ่ 

KBANK
1. คลกิเขา้เมนู Dolfin Money



วงเงิน Dolfin Money

#14 กรณีผดินัดช าระ (เกนิก าหนดช าระ 91 วนัขึน้ไป)

2. ขอ้ความแจง้ใหผู้ใ้ชง้านตดิตอ่ 

KBANK เลย ไม่สามารถดขูอ้มูล

หรอืเขา้สูห่นา้ Dolfin Money 

Home Page ได ้

1. คลกิเขา้เมนู Dolfin Money


