เงินสดพร้ อมใช้
เบาใจทุกสถานการณ์

Updated for R1.9 (09.10.20)

Product Sheet

การสมัคร DOLFIN
MONEY

รายละเอียดวงเงิน

การใช้วงเงินบนแอป
DOLFIN

บริการอื่นๆ

การชาระบิล DOLFIN
MONEY

กรณีผิดนัดชาระ

ประวัติการทารายการ

การสมัครผลิตภัณฑ ์ Dolfin Money

3

การสมัครผลิตภัณฑ ์ Dolfin Money
Dolfin Money by KBank คืออะไร
่
่
่ นวงเงินสารอง ให ้คุณคล่องตัวในการใช ้จ่ายในชีวต
• วงเงินสินเชือหมุ
นเวียนส่วนบุคคลในรูปแบบ Virtual Card ทีออกโดยธนาคารกสิ
กรไทย เพือเป็
ิ ประจาวัน
้
่
• ไม่มก
ี ารเสียดอกเบีย เมือไม่มก
ี ารใช ้วงเงิน

อนุ มต
ั วิ งเงินสู งสุดเท่าไหร พิจารณาจากอะไร ?
• วงเงินอนุ มต
ั ส
ิ งู สุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได ้ สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล ้านบาท พิจารณาจากรายได ้และความสามารถในการชาระหนี ้
้
้
 กรณี ลก
ู ค ้ารายได ้ตังแต่
30,000 บาทขึนไป
วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได ้
 กรณี ลก
ู ค ้ารายได ้น้อยกว่า 30,000 บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได ้
(กรณีรายได้ของผูส
้ มัครตา่ กว่า 30,000 บาท/เดือน

การเงินอยูแ่ ล้วไม่เกิน 3 แห่ง)

ผูส้ มัครจะต้องมีวงเงินกับสถาบันการเงินหรือผูป้ ระกอบธุรกิจสินเชือ่ ส่วนบุคคลภายใต้การกากับทีไ่ ม่ใช่สถาบัน

ใช้วงเงิน Dolfin Money อย่างไรได้บา้ ง? UPDATE
่
เมือสมั
ครและได ้รบั อนุ มต
ั วิ งเงิน ผูใ้ ช ้งานสามารถใช ้วงเงินได ้ทันที
่ ได
่ ้รบั อนุ มต
• บริการโอนวงเงินสินเชือที
ั เิ ข ้าบัญชีเงินฝากออมทรพ
ั ย ์ของเจ ้าของบัญชีผ่านช่องทาง K PLUS และ Dolfin Application (Deeplink to KPlus)
่
่
• บริการถอนเงินจากวงเงินสินเชือโดยไม่ต ้องใช ้บัตรทีตู ้ K-ATM ผ่าน K PLUS และ Dolfin Application (Deeplink to KPlus) NEW
้ นค ้าและบริการบนร ้านค ้าออนไลน์ทรี่ บั บัตร Union Pay
• ใช ้ซือสิ
•
•
•

่ อสิ
้ นค ้าผ่าน Dolfin Wallet (NEW  Auto ผูกเป็ น SoF เปิ ดให ้ใช ้งาน 27 Oct 2020)
ใช ้วงเงิน Dolfin Money เพือซื
่
้ นค ้าเป็ นยอดแบ่งชาระได ้ผ่านช่องทาง K PLUS และ Dolfin Application NEW เริมใช
่ ้งาน 28 Oct 2020
เปลียนรายการซื
อสิ

้ นค ้าแบบผ่อนกับร ้านค ้าทีร่่ วมรายการผ่าน Dolfin Application (Sales Finance / Kbank Smart Pay) NEW  เริม่ วันที่ 9 Nov 2020
ซือสิ

้ ดอย่างไร ?
อ ัตราดอกเบียคิ
้ นแบบลดต ้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบีย้ ค่าปรบั ค่าบริการ ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ)
• อัตราดอกเบียเป็
ใครสามารถสมัคร Dolfin Money ได้บา้ ง ?
่
่ใน Whitelist*
✓ ผูใ้ ช ้งานต ้อง มีรายชืออยู
่
่
✓ มี Dolfin Account ทีผ่านการยืนยันตัวตน KYC level 3 แล ้ว และมีแอป KPLUS อยู่ในโทรศัพท ์เครืองเดี
ยวกัน
✓ อายุระหว่าง 21-70 ปี
✓ สัญชาติไทย
่
่
* Whitelist คือรายชือของผู
ใ้ ช ้งานทีสามารถสมั
คร Dolfin Money by KBANK ได ้

การสมัครผลิตภัณฑ ์ Dolfin Money
#1 ผูใ้ ช ้งานมี Dolfin Account และแอป KPLUS อยู่แล ้ว และทาการสมัคร (1/4)

1. คลิกเมนู Dolfin Money

- ผู ้ใช ้งานแอป Dolfin สามารถ
คลิก icon Dolfin Money
ได้ทุกคน

2. คลิกยอมร ับและสมัครเลย

่ าน
- ผู ้ใช ้งานสามารถกดเพืออ่
รายละเอียดผลิตภัณฑ ์และ
่ ั แอปจะเปิ ดหน้าเวป
โปรโมชน
https://www.dolfinthaila
nd.com/dolfin-moneykbank/

3. ผูใช
้ ้งานตอบคาถามและกด
“ถัดไป”

่ ่ใน Whitelist
- ผู ้ใช ้งานทีอยู
้
่
เท่านันทีจะคลิกไปต่อได ้
- Other cases please refer
to unhappy case / KYC
flow

่ ้ใช ้งาน
4. กรอกเบอร ์โทรศัพท ์ ทีผู
ลงทะเบียนไว ้กับแอป KPLUS

- ระบบจะ Auto fill เบอร ์
่ ้ใช ้งานลงทะเบียน
โทรศัพท ์ทีผู
กับแอป Dolfin แต่ผใช
ู ้ ้งาน
่
สามารถเปลียนแปลงได
้

การสมัครผลิตภัณฑ ์ Dolfin Money
#1 ผูใ้ ช ้งานมี Dolfin Account และแอป KPLUS อยู่แล ้ว และทาการสมัคร (2/4)

6. คลิกอนุ ญาตให ้ Switch
App

7. ใส่รหัสเข ้าแอป KPLUS

่ ้องการ
8. เลือกวงเงินทีต

่ มี
่ หรืออยู่
- แจ ้งจานวนสินเชือที
่
ระหว่างการสมัครกับสถาบันอืน
- กรอกจานวนรายได ้
- Verify email บน KPLUS

่
9. การเปิ ดเผยข ้อมูล NCB เพือ
ประกอบการพิจารณาวงเงิน
คลิก “ยินยอม” และ “ต่อไป”
- กรณี ผใช
ู ้ ้งานไม่ยน
ิ ยอม
เปิ ดเผยข ้อมูล ธนาคารจะไม่
สามารถพิจารณาให ้วงเงิน
Dolfin Money ได ้

่ นยัน
10. ใส่รหัส KPLUS เพือยื
การยินยอมเปิ ดเผยข ้อมูลแทน
ลายเซ็นต ์

การสมัครผลิตภัณฑ ์ Dolfin Money
#1 ผูใ้ ช ้งานมี Dolfin Account และแอป KPLUS อยู่แล ้ว และทาการสมัคร (3/4)

11. โชว ์สลิปการยินยอม
เปิ ดเผยข ้อมูล NCB

12. ยินยอม เปิ ดเผยข ้อมูล ให ้กับ
่
แอป Dolfin เพือการให
้บริการ

13. การเปิ ดเผยข ้อมูล NCB
่ ้ทา Credit risk
เพือใช
score model

14. Review รายละเอียดที่
เคยให ้กับธนาคาร

15. เลือกวิธช
ี าระบิล

- กรณี ผใช
ู ้ ้งานไม่ยน
ิ ยอม
เปิ ดเผยข ้อมูล แอป Dolfin จะ
ไม่สามารถให ้บริการการใช ้/
้ บลูกค ้าได ้
เช็คข ้อมูลวงเงินนี กั

- ไม่มผ
ี ลต่อการพิจารณาวงเงิน
ผูใช
้ ้งานจะยินยอม หรือ ไม่
ยินยอม ก็ได ้

่ มหาก
- กรอกรายละเอียดเพิมเติ
ไม่ครบ

่ ั จะได
่
- มีผลต่อโปรโมชนที
้ร ับ
จากการสมัคร Dolfin
Money

การสมัครผลิตภัณฑ ์ Dolfin Money
#1 ผูใ้ ช ้งานมี Dolfin Account และแอป KPLUS อยู่แล ้ว และทาการสมัคร (4/4)

กรณี ธนาคารมี
ข้อมูลรายได้
ต่อเดือนของ
ผู ใ้ ช้งานอยู่
แล้ว

17. ธนาคารแจ ้งว่าได ้ร ับใบสมัคร
เรียบร ้อย

- หากผูใช
้ ้งาน
16. สรุปรายละเอียดการสมัคร และ
ผูใช
้ ้งานต ้องตกลงร ับข ้อกาหนด
่
และเงือนไขของผลิ
ตภัณฑ ์

18. แอป Dolfin และ แอป KPLUS แจ ้งผลการอนุ มต
ั วิ งเงินให ้ผูใ้ ช ้งาน
กรณี ธนาคารไม่
มีขอ
้ มูลรายได้
ของผู ใ้ ช้งาน

ผูใ้ ช ้งานต ้อง Upload เอกสารรายได ้ในแอป
KPLUS โดยจะมี Notification แจ ้งเตือนจาก
้
ทังแอป
Dolfin และแอป KPLUS

การสมัครผลิตภัณฑ ์ Dolfin Money
#2 ผูใ้ ช ้งานทาการสมัครแล ้ว ต ้อง Upload เอกสารรายได ้ (1/4)

กรณี พนักงานผู ม
้ รี ายได้ประจา
่ ้ร ับล่าสุดอย่างน้อย 1 เดือน
- สลิปเงินเดือนทีได
่
- หรือ หนังสือร ับรองเงินเดือนล่าสุด พร ้อมสาเนา Statement ทีแสดง
รายการเงินเดือนเข ้าบัญชีย ้อนหลัง 6 เดือน
- หรือ เอกสาร 50 ทวิปีล่าสุด หรือกรณี 50 ทวิแบบรายเดือนให ้ใช ้
ย ้อนหลัง 6 เดือน (ต ้องมีตราประทับพร ้อมลายเซ็นผูจ่้ ายเงิน)
กรณี เจ้าของกิจการ
่
- สาเนา Statement ทีแสดงรายการเดิ
นบัญชีย ้อนหลัง 6 เดือน
กรณี อาชีพอิสระ
- เอกสาร 50 ทวิ ปี ล่าสุด หรือกรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช ้ยอ้ นหลัง
อย่างน้อย 6 เดือน (ต ้องมีตราประทับพร ้อมลายเซ็นผูจ่้ ายเงิน)

1. In-app Notification & Widget แจ ้งให ้ Upload เอกสาร
รายได ้ประกอบการสมัครในแอป Dolfin

่
้
2. เมือกดเข
้ามาจะเจอรายละเอียด พร ้อมขันตอนการอั
ปโหลดเอกสาร หลังจากนั้นลูกค ้าต ้องไป
อัปโหลดเอกสารในแอป K PLUS

- ผูใช
้ ้งานต ้องทาการ Upload
เอกสารและกดยืนยันในแอป
KPLUS ภายใน 7 วันปฏิทน
ิ

การสมัครผลิตภัณฑ ์ Dolfin Money
#2 ผูใ้ ช ้งานทาการสมัครแล ้ว ต ้อง Upload เอกสารรายได ้ (2/4)

1.ได ้ร ับข ้อความแจ ้งเตือนบน
KPLUS ให ้อัปโหลด
เอกสารประกอบการสมัคร

2. คลิกดาเนิ นการต่อ

3. คลิกดาเนิ นการต่อ

่ ้อง
4. แสดงรายการเอกสารทีต
่
อัปโหลดเพือประกอบการ
พิจารณา กด Add File
- สามารถกดดูวธิ ถ
ี า่ ยรูปเอกสาร

การสมัครผลิตภัณฑ ์ Dolfin Money
#2 ผูใ้ ช ้งานทาการสมัครแล ้ว ต ้อง Upload เอกสารรายได ้ (3/4)

5. เลือกประเภทรูปเอกสาร
่ ้องการอัพโหลด
ทีต

6. ผู ้ใช ้งานเลือก ถ่ายรูป

7. Crop ภาพ

8. ยืนยันความช ัดเจนของ
รูปภาพ

่ พโหลดเอกสารครบ
9. เมืออั
่
ตามทีธนาคารต
้องการแล ้ว
กด “ยืนยัน”
- ผูใช
้ ้งานสามารถ Upload ได ้
สูงสุด 30 รูป
- ระบบจะบันทึกข ้อมูลไว ้ กรณี
upload ไม่เสร็จ

การสมัครผลิตภัณฑ ์ Dolfin Money
#2 ผูใ้ ช ้งานทาการสมัครแล ้ว ต ้อง Upload เอกสารรายได ้ (4/4)

10. ยืนยันการ Upload
เอกสารสาเร็จ

10. ยืนยันการ Upload
เอกสารสาเร็จ

- จะทราบผลอนุ มต
ั ภ
ิ ายในวันทาการ
ถัดไป ถ ้าธนาคารพิจารณาแล ้วว่า
ได ้ร ับเอกสารครบถ ้วน

11. แจ ้งให ้ Upload เอกสาร
่ ม
เพิมเติ

11. In app notification &
widget แจ ้งให ้ Upload
่ ม
เอกสารเพิมเติ

่ ้
12. แจ ้งรายละเอียดเอกสารทีให
่ หรือ อัพโหลด
อัพโหลดเพิม
่
ใหม่ทแอป
ี
KPLUS

- กรณี ต ้องให ้ผู ้ใช ้งาน Upload
่ ม
เอกสารเพิมเติ

- ผู ้ใช ้งานต ้องทาการ Upload
เอกสารและกดยืนยันในแอป
KPLUS ภายใน 5 วันปฏิทน
ิ

การสมัครผลิตภัณฑ ์ Dolfin Money
Unhappy Case

# คลิกยอมร ับและสมัครเลย
#1. ผูใช
้ ้งานยังไม่ได ้ทาการยืนยัน
ตัวตน
่ ดหน้ายืนยันตัวตน
กดตกลงเพือเปิ
ใน Dolfin Wallet

#2 อายุผสมั
ู ้ ครไม่เข ้าเกณฑ ์ หรือ มี
่
รายชืออยู่ในกลุม
่ Wallet
Blacklist

#3 ผูใช
้ ้งานไม่ได ้อยู่ใน Whitelist

#4 ผูใช
้ ้งานไม่มแี อป KPLUS ใน
่ มี
่ แอป Dolfin
โทรศัพท ์เครืองที

รายละเอียดวงเงิน Dolfin Money
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รายละเอียดวงเงิน Dolfin Money
่ ้ร ับการอนุ มต
#3 ผูใ้ ช ้งานทีได
ั วิ งเงิน Dolfin Money และทาการผูกบัตรอัตโนมัติ (auto-add SoF)

1. Notification & Widget
แจ ้งการอนุ มต
ั วิ งเงิน

2. กรอกรหัส Payment PIN
ก่อนเข ้าดูวงเงิน หรือ หน้า
Home Loan ทุกครง้ั
Session Timeout = 5 นาที

่ ้ร ับ
3. แจ ้งรายละเอียดวงเงินทีได
อนุ มต
ั ิ คลิกผูกบัตร Dolfin
Money และเข ้าสูห
่ น้าหลัก
้
หน้านี จะโชว
์ครงแรกคร
ั้
งเดี
ั้ ยว
่ ้ร ับอนุ มต
- วงเงินทีได
ั ิ
้ อปี
- อัตราดอกเบียต่
- วันสรุปยอด

่
4. กรอกรหัส Payment PIN เพือ
ยืนยัน

5. ผูกบัตรสาเร็จ

**เริม่ ใช้ได้วนั ที่ 15-19 Oct 2020
(TBC)

รายละเอียดวงเงิน Dolfin Money
้ เคยผู
่
#3.1 การผูกบัตรอัตโนมัตส
ิ าหร ับผูใ้ ช ้งานปัจจุบน
ั (ทังที
กบัตรและไม่เคยผูกบัตรแบบ manual)

1. กดเข ้า Dolfin Money

2. Pop up แจ ้งเตือนให ้ผูกบัตร

3. กรอกรหัส PIN

4. ผูกบัตรสาเร็จ

5. Card จะมาโชว ์ใน section
Dolfin Money ในหน้า card
list

**เริม่ ใช้ได้วนั ที่ 27 Oct 2020

รายละเอียดวงเงิน Dolfin Money
่ card แบบ manual ออก)
#3.2 Tutorial การใช ้งานวงเงิน Dolfin Money (เอา tutorial เพิม

1. Tutorial การเช็คสถานะ
วงเงิน

2. Tutorial การจ่ายบิล

3. Tutorial ปุ่ ม จ่าย และ เบิก
่ ้งาน”
ถอนวงเงิน คลิก “เริมใช

รายละเอียดวงเงิน Dolfin Money
#3.3 รายละเอียดและข ้อมูลบนหน้า Home ของวงเงิน Dolfin Money (1/2)

New

4. เข ้าสูห
่ น้า Dolfin Money
Home
่ ้ไปจะ
- รายละเอียดวงเงิน (วงเงินทีใช
้
update ในวันรุง่ ขึน)
่ ้องชาระ (ถ ้ามี)
- ยอดทีต
- รายการใช ้จ่าย / ยอดเรียกเก็บ
่ั
- โปรโมชน
- Quick Access ปุ่ ม จ่าย / เบิก
ถอน

5. คลิก “รายละเอียดวงเงิน”

6. หน้ารายละเอียดวงเงิน

-

วันสรุปยอด
วันครบกาหนดชาระ
วีธช
ี าระบิล
การแจ ้งเตือนชาระเงิน
ช่วยเหลือ

่ ตรเพือดู
่ เลขบัตร CVV & Expiry date
7. คลิกทีบั

รายละเอียดวงเงิน Dolfin Money
่ ้ร ับการอนุ มต
#3.3 ผูใ้ ช ้งานทีได
ั วิ งเงิน Dolfin Money (2/2)

6262 8888 8888 8888
KASIKORN RAKTAI
EXP 04/25

่ งเข ้าเบอร ์
8. ใส่รหัส OTP ทีส่
่
โทรศัพท ์ทีลงทะเบียน KPLUS

CVV 666

9. สามารถนาเลขบัตร CVV และ
้ นค ้า
Expiry Date ไปใช ้ซือสิ
และบริการบนร ้านค ้าออนไลน์ที่
ร ับบัตร Union Pay

รายละเอียดวงเงิน Dolfin Money
่ ้ร ับการอนุ มต
#4 ผูใ้ ช ้งานทีได
ั วิ งเงิน Dolfin Money

1. แสดงข ้อความอนุ มต
ั บ
ิ นแอป
KPLUS

2. ใส่รหัส KPLUS

่ ดใช ้งานบัตร
3. คลิกดูบต
ั ร เพือเปิ
้ ้า
Dolfin Money และลิงเข
KPLUS

4. แสดงรายละเอียดวงเงิน Dolfin
Money ผูใช
้ ้งานสามารถคลิกที่
่ รายละเอียดเพิมเติ
่ ม
บัตรเพือดู

่ ม
5. แสดงรายละเอียดเพิมเติ

- ข ้อมูลบัตร
- รายการใช ้จ่าย
- ขอ Statement

การใช ้วงเงิน Dolfin Money

21

การใช้วงเงิน Dolfin Money
#5.1 การเบิก/ถอนวงเงิน Dolfin Money (1/2)

1. คลิกปุ่ ม เบิกถอนวงเงิน

1.1 เลือก เบิกถอนเงินเขา้
บัญชี KBank

2. ใส่รหัส KPLUS

3. เจอ POP-UP เงินด่วนเข ้า
บัญชี กดปุ่ มปิ ด

4. เปิ ดหน้าเงินด่วนในแอป
่ ้องการ
KPLUS ใส่จานวนเงินทีต
่
เบิกถอน คลิกยอมร ับเงือนไข และ
กดไปต่อ
้ ่า 5,000
- เบิกถอนได ้ขันต
บาท
่ านวนเงินทีประสงค
่
- เพิมจ
์จะ
เบิกถอนได ้ทุก 1,000 บาท
- สูงสุดตามวงเงินคงเหลือ

5. คลิกยืนยันรายการ

่ ั ระบบ
- ถ ้าอยู่ในช่วงโปรโมชน
้ น0
จะแสดงอัตราดอกเบียเป็

การใช้วงเงิน Dolfin Money
#5.1 การเบิก/ถอนวงเงิน Dolfin Money (2/2)

6. ใส่รหัส KPLUS

7. ทารายการสาเร็จ

การใช้วงเงิน Dolfin Money
#5.2 การเบิก/ถอนวงเงิน ผ่านตู ้ ATM (1/2)

1. คลิกปุ่ ม เบิกถอนวงเงิน

1.1 เลือก เบิกถอนเงินเขา้
บัญชี KBank

2. ใส่รหัส KPLUS

่ ้องการถอน
3. ระบุจานวนเงินทีต
และกดยืนยัน

4. กด scan QR หน้าตู ้ ATM

การใช้วงเงิน Dolfin Money
#5.2 การเบิก/ถอนวงเงิน ผ่านตู ้ ATM (2/2)

่
5. Scan QR ทีแสดงหน้
าตู ้ ATM

6. กดปุ่ มยืนยันหน้าตู ้ ATM และ
รอร ับเงิน

7. กดปุ่ ม ถอนเงินไม่ใช ้บัตร

7.1 เลือก KPlus

7.2 นามือถือ มา scan QR
และกดยืนยัน

การใช้วงเงิน Dolfin Money
่ อสิ
้ นค ้าผ่าน Dolfin Wallet
#5.3 การใช ้วงเงิน Dolfin Money เพือซื

ไป Flow B Scan C ตามปกติ

1. คลิกปุ่ ม “จ่าย”

2. เปิ ดหน้า QR Code (B
Scan C) ใน Dolfin Wallet

- เช็ค Source of Fund ว่า
เป็ น Dolfin Money ก่อนใช ้

การใช้วงเงิน Dolfin Money
่
#5.4 การแบ่งจ่ายรายการชาระค่าสินค ้า/บริการ ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันดอลฟิ
น (1/2)
้ นต
้ ่า 1,000 บาทขึนไป
้
*แปลงเป็ นผ่อนได ้สาหร ับยอดซือขั
และผ่อนได ้สูงสุด 36 เดือน

1. “Dolfin Money แบ่งจ่าย
สบายใจ” แสดงตรงหน้า
Home ในส่วนของรายการ
ใช ้จ่าย

่
1.1 Pop up เพืออธิ
บาย
่
บริการ เมือกด icon “i”

่ อก
1.2 กดแบ่งชาระเพือเลื
่
รายการทีต ้องการแบ่งชาระ

่ ้องการแบ่ง
2. เลือกรายการทีต
ชาระ

่ ้องการ
3. เลือกจานวนงวดทีต
แบ่งชาระ

4. ตรวจสอบข ้อมูลและกด
ยืนยัน

การใช้วงเงิน Dolfin Money
่
#5.4 การแบ่งจ่ายรายการชาระค่าสินค ้า/บริการ ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันดอลฟิ
น (2/2)

5. กรอกรหัส PIN

6. แจ ้งรายการสาเร็จ

การใช้วงเงิน Dolfin Money
่
#5.4 การแบ่งจ่ายรายการชาระค่าสินค ้า/บริการ ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันดอลฟิ
น
้
่ 0% โดยลูกค ้าจะกลับมาใช ้บริการนี ได
้ ้อีกครงเมื
้ั อโปรโมชั
่
่ นสุ
้ ดลง
Unhappy flow กรณี ลูกค ้ายังได ้ร ับดอกเบียโปรโมชั
น
นสิ

่ อก
1. กดแบ่งชาระเพือเลื
่
รายการทีต ้องการแบ่งชาระ

2. Pop up แจ ้งให ้ลูกค ้าทราบ
ว่าไม่สามารถใช ้บริการได ้

การใช้วงเงิน Dolfin Money
่ อสิ
้ นค ้าแบบผ่อนชาระกับร ้านค ้าทีร่่ วมรายการกับ KBANK (Sales Finance) (1/2)
#5.4 การใช ้วงเงิน Dolfin Money เพือซื
(Happy Flow)

1. คลิกปุ่ ม “จ่าย”

2. เลือกผ่อนกับร ้านค ้าทีร่่ วม
รายการ

3.1 ระบบจะแสดง QR หรือ
Bar Code ให ้ร ้านค ้า
SCAN

3.2 หมุนโทรศัพท ์เป็ น
่
แนวนอน เพือขยายบาร
์โคด
้
ให ้ใหญ่ขน
ึ

4. ตรวจสอบข ้อมูลและกด
ชาระเงิน

่ ้ได ้วันที่ 9 Nov 2020
*เริมใช
่
่ ้าร่วมรายการผ่อน
**โปรโมชันและสิ
นค ้าทีเข
้
รวมถึงการ settlement เงิน จะเกิดขึนระหว่
าง
ร ้านค ้าและ KBank โดยตรง

การใช้วงเงิน Dolfin Money
่ อสิ
้ นค ้าแบบผ่อนชาระกับร ้านค ้าทีร่่ วมรายการกับ KBANK (Sales Finance) (2/2)
#5.4 การใช ้วงเงิน Dolfin Money เพือซื
(Happy Flow)

5. กรอกรหัส PIN

6. กรอกรหัส OTP

7. แจ ้งรายการสาเร็จ

่ ้ได ้วันที่ 9 Nov 2020 (Pilot 14 ร ้านค ้า)
*เริมใช
่
่ ้าร่วมรายการผ่อน
**โปรโมชันและสิ
นค ้าทีเข
้
รวมถึงการ settlement เงิน จะเกิดขึนระหว่
าง
ร ้านค ้าและ KBank โดยตรง

การใช้วงเงิน Dolfin Money
่ อสิ
้ นค ้าแบบผ่อนชาระกับร ้านค ้าทีร่่ วมรายการกับ KBANK (Sales Finance)
#5.5 การใช ้วงเงิน Dolfin Money เพือซื
(Unhappy Flow)

1. คลิกปุ่ ม “จ่าย”

2. เลือกผ่อนกับร ้านค ้าทีร่่ วม
รายการ

3.1 ระบบจะแสดง QR หรือ
Bar Code ให ้ร ้านค ้า
SCAN

3.2 หมุนโทรศัพท ์เป็ น
่
แนวนอน เพือขยายบาร
์โคด
ให ้ใหญ่ขน
ึ้

4. ตรวจสอบข ้อมูลและกด
ชาระเงิน (กรณี วงเงินไม่
เพียงพอ ลูกค ้าจะไม่
สามารถกดชาระเงินและไป
ต่อได ้)

่ กค ้ากดชาระเงินต่อไป
5. เมือลู
ได ้ แต่เกิดเหตุขด
ั ข ้องทาง
ระบบ หรือวงเงินไม่พอ
สาหร ับตัดเงินต ้นและ
ดอกเบีย้ จะมีการแจ ้งทา
รายการไม่สาเร็จ

การชาระบิล Dolfin Money
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การชาระบิล Dolfin Money
#6 การชาระบิล Dolfin Money

1. คลิกปุ่ ม “จ่ายบิล”

- สามารถจ่ายได ้ตลอดเวลา แม ้
ยังไม่มย
ี อดเรียกเก็บ

้ ่า / ชาระเต็ม
2. เลือกชาระขันต
จานวน หรือ ระบุจานวน คลิก
“ตรวจสอบข ้อมูล”

่
3. ผู ้ใช ้งานสามารถเปลียน
Payment method ได ้ แล ้วกด
Confirm
- Wallet Balance
่ี กไว ้กับ Dolfin
- บัญชีทผู
Wallet

4. ใส่ Payment PIN

5. ทารายการสาเร็จ

- รายละเอียดจะเข ้าไปแสดงใน
หน้าประวัตก
ิ ารทารายการใน
Dolfin Wallet

การชาระบิล Dolfin Money
Unhappy Case

# คลิกจ่ายบิล
#1. ผูใช
้ ้งานกดทารายการจ่ายบิล
ในช่วงปิ ดบริการ

#2 Exceptional Case

ประวัตก
ิ ารทารายการ
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วงเงิน Dolfin Money
#7 วิธเี ช็ครายละเอียดการใช ้จ่ายผ่านวงเงิน Dolfin Money (1/2)

1. แสดงรายการใช ้จ่ายล่าสุด 3
รายการ ผูใช
้ ้งานสามารถคลิกดู
้
รายการทังหมด

2. แสดงทุกรายการ ย ้อนหลัง
30 วัน

3. กรณี Statement ออกแล ้ว
สามารถดูรายละเอียดย ้อนหลัง
ของแต่ละรอบบิลได ้
Email Statement จะถูกจัดส่ง
่ กค ้าใช ้ใน
เข ้า Email ทีลู
KPLUS ทุกรอบบิล

่ ้องการทราบ
4. เลือกรอบบิลทีต
่ ม
รายละเอียด และคลิก ดูเพิมเติ

แสดงย ้อนหลังสูงสุด 6 รอบบิล

่ ยกเก็บ
5.รายละเอียดยอดทีเรี

่
บริการอืนๆ
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วงเงิน Dolfin Money
่ ดเลขเพือค
่ านวนดอกเบีย้
#8 บริการเครืองคิ

Deep link to
KPLUS

่ ดเลข
1. คลิก icon เครืองคิ

่ ้องการใช ้และ
2. กรอกจานวนเงินทีต
ระยะเวลา

ระยะเวลาสามารถเลือกได ้ 2
แบบคือวันและเดือน

3. ระบบจะคานวณยอดให ้
อัตโนมัต ิ

่
ผู ้ใช ้งานสามารถคลิกเพือไปโอน
เงินได ้ แต่ต ้องกรอกจานวนใน
แอป KPLUS อีกครง้ั

วงเงิน Dolfin Money
#9 บริการโอนเงิน ในแอป KPLUS

1. คลิกเมนู “เงินด่วน”

2. อ่านรายละเอียด

่ ้องการโอน
3. ระบุจานวนทีต

้ ่า 5,000 บาท
- โอนเงินได ้ขันต
่
่
- เพิมจานวนเงินทีประสงค
์จะ
โอนได ้ทุก 1,000 บาท
- สูงสุดตามวงเงินคงเหลือ

4. ยืนยันการโอน
เงิน

5. ใส่รหัส KPLUS

6. รายการสาเร็จ

วงเงิน Dolfin Money
#10 บริการเบิกเงินไม่ใช ้บัตร ในแอป KPLUS

1. คลิกเมนู “ถอนเงิน”

่ ้องการถอน
2. ระบุจานวนเงินทีต

3. กดสแกน QR

4. สแกน QR
่ าตู ้
Code ทีหน้
ATM

5. ใส่รหัส KPLUS

6. กดปุ่ มยืนยันการทา
่ ้ ATM
รายการทีตู

วงเงิน Dolfin Money
่
#11 บริการเปลียนยอดใช
้จ่ายเต็มจานวนเป็ นยอดผ่อน Smart Pay ในแอป KPLUS

8,000.00

1. คลิกเมนู “แบ่งชาระ”

่ อนชาระ
2. แสดงรายการทีผ่
ได ้
- เลือกได ้ทีละ 1 รายการ

3. เลือกแผนการผ่อนชาระ

4. ยืนยันยอดและแผนการ
ผ่อนชาระ

5. ใส่รหัส KPLUS

6. รายการสาเร็จ

วงเงิน Dolfin Money
#12 ขอบัตรใหม่ในกรณี ทบั
ี่ ตรถู กอายัต ิ

ยังไม่เปิ ดให้ขอบัตรใหม่ ณ ตอนนี้
รอ BOT อนุมัติ
ถ้าลูกค้าต้องการอายัติบตั รเนื่องจากมือถือหาย
1) โทรหา KBank call center เพื่ออายัติบตั รชั่วคราว และสามารถกลับมาreactivate ได้ใหม่ใน KPlus เมื่อได้มือถือใหม่
2) โทรหา KBank call center ปิ ดบัตร ซึง่ ลูกค้าจะไม่สามารถขอออกบัตรใหม่หรือใช้วงเงินได้ จนกว่า BOT จะอนุมตั ิให้ขอบัตรใหม่ได้ผ่าน Dolfin

กรณี ผด
ิ นัดชาระ
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วงเงิน Dolfin Money
#13 กรณี ผด
ิ นัดชาระ (เกินกาหนดชาระ 7 – 90 วัน)

1. คลิกเข ้าเมนู Dolfin Money

2. ผู ้ใช ้งานสามารถดูรายละเอียด
วงเงินและชาระบิลได ้

่
3. ผูใช
้ ้งานไม่สามารถคลิกเพือไป
เบิกถอนเงินได ้ กดจ่ายจะเปิ ด
QR แต่จะไม่สามารถใช ้วงเงิน
ในการจ่ายตังได ้

4. ข ้อความแจ ้งให ้ผูใช
้ ้งานติดต่อ
KBANK

วงเงิน Dolfin Money
้
#14 กรณี ผด
ิ นัดชาระ (เกินกาหนดชาระ 91 วันขึนไป)

1. คลิกเข ้าเมนู Dolfin Money

2. ข ้อความแจ ้งให ้ผูใช
้ ้งานติดต่อ
KBANK เลย ไม่สามารถดูข ้อมูล
หรือเข ้าสูห
่ น้า Dolfin Money
Home Page ได ้

