คู่มือการใช้ งาน บริการบัวหลวง ไอฟั นด์ (Bualuang iFunds) สาหรับสมาชิกกองทุน
Bualuang iFunds เป็ นบริ การให้ สมาชิกกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ สามารถค้ นหาข้ อมูลกองทุนได้ ง่าย สะดวก และรวดเร็ ว เพียงปลายนิ ้ว
พร้ อมมัน่ ใจได้ ด้วยความปลอดภัยสูงสุดภายใต้ เทคโนโลยีที่ธนาคารชัน้ นาทัว่ โลกวางใจ
เพียงคลิกเม้ าส์เข้ าสูบ่ ริ การบัวหลวง ไอฟั นด์ คุณสามารถเรี ยกดูและดาวน์โหลดรายงานสรุปยอดเงินกองทุนได้ งา่ ยๆ ผ่านเว็บเพจของ
ธนาคารกรุงเทพฯ (https://ifunds.bangkokbank.com)
บัวหลวง ไอฟั นด์ ใช้ ระบบ secure-web application ที่ใช้ https protocol ในการสือ่ สารระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์
ของธนาคาร ซึง่ เป็ นระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและก้ าวหน้ าที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก ให้ คณ
ุ มัน่ ใจและปลอดภัยในการใช้ บริ การบัวหลวง ไอฟั นด์
เข้ าสู่ระบบ
เมื่อต้ องการเข้ าสู่บริการบัวหลวง ไอฟั นด์
1) สมาชิกใหม่หรื อสมาชิกที่ได้ รับรหัสแรกเข้ าใหม่ ใช้ หมายเลขประจาตัวลูกค้ า (VRU ID) และรหัสลับแรกเข้ า (PIN) ที่ธนาคารเป็ นผู้ออกให้ ในการเข้ า
สูบ่ ริ การ โดยคลิกที่น่ ี เพื่อลงทะเบียน

2) กรอกข้ อมูลหมายเลขประจาตัวลูกค้ า (VRU ID) และรหัสลับแรกเข้ า (PIN) เพื่อเข้ าสูร่ ะบบ

1

3) คลิก “ยอมรับข้ อตกลงและเงื่อนไขในการใช้ บริ การ”

4) ตอบคาถามลับส่วนตัว 3 ข้ อ เพื่อใช้ ในกรณีที่ลมื รหัสลับส่วนตัว (Password)
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5) กรอกข้ อมูลส่วนตัว

6) กาหนดชื่อผู้ใช้ งานและรหัสลับส่วนตัว

หลักเกณฑ์ การตัง้ ชื่อผู้ใช้ งาน
-

มีความยาว 8-32 หลัก

-

สามารถใช้ ตวั อักษรเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อตัวเลขอารบิก หรื อรวมทังสองอย่
้
างได้

-

ต้ องไม่เป็ นตัวเลข 10 หลัก หรื อ ตัวเลข 9 หลัก และไม่ซ ้ากับ เลขประจาตัวลูกค้ า (VRU ID)
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-

-

ต้ องไม่ประกอบด้ วยตัวอักขระพิเศษต่างๆ ดังนี ้
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ต้ องไม่ซ ้ากับชื่อผู้ใช้ งานของสมาชิกท่านอื่นๆ ที่กาหนดไว้ แล้ ว

หลักเกณฑ์ การตัง้ รหัสลับส่ วนตัว
- มีความยาว 8-32 หลัก โดยต้ องมีตวั อักษรอย่างน้ อย 2 ตัว ตัวเลขอย่างน้ อย 1 ตัว และตัวอักษรของรหัสลับจะต้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้
- ตัวอักษรต้ องประกอบด้ วยตัวพิมพ์เล็ก และตัวพิมพ์ใหญ่
- สามารถเลือกใช้ ตวั อักษรพิเศษได้ ยกเว้ น % & +
- ต้ องไม่ซ ้ากับหมายเลขประจาตัวลูกค้ า (VRU ID)
- ต้ องไม่ซ ้ากับรหัสลับแรกเข้ า (PIN) ที่ธนาคารเป็ นผู้ออกให้
ทังนี
้ ้ โปรดเก็บรักษารหัสลับแรกเข้ า (PIN) เป็ นความลับ เนื่องจากรหัสลับแรกเข้ าจะนากลับมาใช้ ในกรณีที่คณ
ุ ลืมคาตอบของคาถามลับ
ส่วนตัว 3 ข้ อ และให้ สมาชิกติดต่อธนาคารเพื่อให้ ธนาคารดาเนินการปลดล็อคกลับไปใช้ รหัสลับแรกเข้ า (PIN) ในการเข้ าสูบ่ ริ การ
7) คลิก “เข้ าใช้ บริ การบัวหลวง ไอฟั นด์” เมื่อเสร็ จสิ ้นการลงทะเบียนเพื่อใช้ บริ การบัวหลวง ไอฟั นด์
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8) สมาชิกระบุ - ชื่อผู้ใช้ งาน ในช่อง “หมายเลขประจาตัวลูกค้ า/ชื่อผู้ใช้ งาน” และรหัสลับส่วนตัว ในช่อง“รหัสลับแรกเข้ า/
รหัสลับส่วนตัว”

9) กรณีลมื รหัสลับส่วนตัว (Password) เพียงคลิก “ลืมรหัสลับ” ที่หน้ าแรกของการเข้ าสูบ่ ริ การและตอบคาถามลับ 3 ข้ อ เพื่อกลับเข้ าสูร่ ะบบ
ทังนี
้ ้ ในการกลับเข้ าสูร่ ะบบ สมาชิกกองทุนสารองเลี ้ยงชีพจะต้ องตอบคาถามลับถูกต้ องทุกข้ อ และตังรหั
้ สลับใหม่เพื่อเข้ าสูร่ ะบบ
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แถบคาสั่ง
เมื่อเข้ าสูร่ ะบบ หน้ าจอจะแสดงแถบคาสัง่ โดยสามารถเลือกเปลีย่ นภาษาของแถบคาสัง่ ได้

สรุ ปยอดเงิน
เมื่อเข้ าสูส่ รุปยอดเงิน ระบบจะแสดงรายงานสรุปยอดเงินกองทุน โดยจะแสดงรายงานข้ อมูลของปี ปัจจุบนั

หากมีข้อสงสัยในการใช้ งาน โปรดติดต่ อ 02-645-5599 (24 ช.ม.) หรือ e-mail: ifunds.ssd@bbl.co.th
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