
ธุรกิจทีเ่ก่ียวเน่ืองกับการรักษาพยาบาล

ล าดบั ธุรกิจ ด าเนินการโดย อัตราการถือหุน้

1 ธุรกิจดา้นบริการสขุภาพเชิงปอ้งกนั บริษัท บดีีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จ  ากดั 100%

บริษัท เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอรี ่(อ านวยเภสชั) จ ากดั (1) 100%

บริษัท สหแพทยเ์ภสชั จ  ากดั 87.1%

บริษัท เยเนอรลั ฮอสปิตลั โปรดคัส ์จ  ากดั (มหาชน) (2) 47.2%

3 ขายยาและเวชภณัฑ์ บริษัท เซฟดรกั เซ็นเตอร ์จ  ากดั (3) 100%

บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแ์คร ์ซิสเต็มส ์จ  ากดั (4) 98.7%

บริษัท เอ็น เฮลท ์พยาธิวทิยา จ ากดั (1) 95.0%

N Health Cambodia Co., Ltd. (5)

(จดทะเบยีนที่ประเทศกมัพชูา)

100%

N Health Myanmar Co., Ltd. (5)

(จดทะเบยีนที่ประเทศพม่า)

60.0%

บริษัท โนโวยีน เอ็นเฮลท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 30.0%

5 หอ้งปฏิบตัิการทดลองชีวโมเลกลุ บริษัท ไบโอ โมเลกลุลาร ์แลบบอราทอรีส่ ์(ประเทศไทย) จ ากดั 95.0%

6 Share service ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กรีนไลน ์ซินเนอรจี์ ้จ  ากดั 100%

7 บริการขนสง่ผูป่้วยทางอากาศ 

(Medical Evacuation)
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร ์เซอรว์สิเซส จ ากดั (6) 100%

บริษัท เออรว์ิง่ เชอริเดน เอส อี จ  ากดั (7) 95.7%

บริษัท เฟิสท ์เฮ็ลธ ฟู้ด จ  ากดั (7) 95.8%

S.R. Property Investment Co., Ltd. 49.0%

Siem Reap Land Investment Co., Ltd. 49.0%

Phnom Penh First Property Co., Ltd 49.0%

บริษัท รอยลั บางกอกเฮ็ลธแ์คร ์จ  ากดั ("RBH") 100%

บริษัท กรุงเทพ เซฟดรกั จ  ากดั 100%

BDMS Inter Pte. Ltd. (จดทะเบยีนที่ประเทศสิงคโปร)์ 100%

N Health Asia Pte. Ltd. (จดทะเบยีนที่ประเทศสิงคโปร)์ 100%

9 บริการใหเ้ชา่อสงัหาริมทรพัย ์(ที่ดิน) เพ่ือ

ด  าเนินธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศกมัพชูา

10 กิจการเพ่ือการลงทนุใน Healthcare  

Business (Holding Company)

2 ผลิตและจ าหน่ายยา น า้เกลือ และวสัดุ

ภณัฑท์างการแพทย์

4 หอ้งปฏิบตัิการทางการแพทย ์(Lab) และ 

Share Services  ดา้นจดัซือ้

8 บริการดา้นการจดัเลีย้ง และอาหารใหแ้ก่

ผูใ้ชบ้ริการในกลุม่



ล าดบั ธุรกิจ ด าเนินการโดย อัตราการถือหุน้

11 ศนูยอ์บรมดา้นวชิาชีพเฉพาะทางใหแ้ก่กลุม่

บริษัท
บริษัท บดีีเอ็มเอส เทรนน่ิง จ  ากดั 100.0%

บริษัท กรุงเทพประกนัสขุภาพ จ ากดั (มหาชน) 99.99%

บริษัท กรุงเทพพรีเมียร ์นายหนา้ประกนัภยั จ  ากดั 100%

13 บริการดา้นบญัชี บริษัท บดีีเอ็มเอส แอคเคาทต์ิง้ จ  ากดั 100%

14 บริหารสินทรพัย์ บริษัท บดีีเอ็มเอส จดัการทรพัยส์ิน จ  ากดั 100%

15 โรงแรม บริษัท บดีีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท์ จ  ากดั 100%

16 Health Innovation บริษัท ดิจิทลั เฮลท ์เวนเจอร ์จ  ากดั (7) 100%

17 พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ บริษัท เฮลท ์พลาซา่ จ  ากดั (1) 100%

หมายเหตุ:

(1) ถือหุน้โดย บริษัท รอยลั บางกอกเฮ็ลธ์แคร์ จ ากดั ("RBH")

(2) ถือหุน้โดย RBH รอ้ยล า 46.88 และบริษัทสหแพทย์เภสชั จ ากดั รอ้ยละ 0.33

(3) ถือหุน้โดย บริษัท กรุงเทพ เซฟดรกั จ ากดั

(4) ถือหุน้โดย BDMS รอ้ยละ 74.02 บริษัท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 21.04 และบริษัท บ ีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั รอ้ยละ 4.93

(5) ถือหุน้โดย N Health Asia Pte. Ltd.

(6) ถือหุน้โดย BDMS รอ้ยละ 87.25 และ RBH รอ้ยละ 12.75

(7) ถือหุน้โดย บริษัท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน)

(8) ถือหุน้โดย บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส ์จ ากดั

12 ธุรกิจประกนัสขุภาพ


