ธุรกิจทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาล
ลาดับ

ธุรกิจ

ดาเนินการโดย

อัตราการถือหุน้

1 ธุรกิจด้านบริการสุขภาพเชิงป้องกัน

บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จากัด

2 ผลิตและจาหน่ายยา นา้ เกลือ และวัสดุ
ภัณฑ์ทางการแพทย์

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อานวยเภสัช) จากัด

100%
(1)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด

100%
87.1%

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิ ตลั โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)

(2)

(3)

3 จาหน่ายยาและเวชภัณฑ์

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จากัด

4 ห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ (Lab) และ
Share Services ด้านจัดซือ้

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จากัด

47.2%
100%

(4)

98.7%

บริษัท เอ็น เฮลท์ พยาธิวทิ ยา จากัด (1)

95.0%

N Health (Cambodia) Co., Ltd. (5)
(จดทะเบียนที่ประเทศกัมพูชา)

100%

N Health Myanmar Co., Ltd.
(จดทะเบียนที่ประเทศพม่า)

(5)

60.0%

บริษัท เอ็นเฮลท์ โนโวยีน จีโนมิกส์ จากัด (6)

74.0%

5 ห้องปฏิบตั ิการทดลองชีวโมเลกุล

บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรีส่ ์ (ประเทศไทย) จากัด

95.0%

6 Share service ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี ้ จากัด

100%

7 บริการขนส่งผูป้ ่ วยทางอากาศ
(Medical Evacuation)

บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วสิ เซส จากัด

8 บริการด้านการจัดเลีย้ ง และอาหารให้แก่
ผูใ้ ช้บริการในกลุม่

บริษัท เออร์วงิ่ เชอริเดน เอส อี จากัด (8)
บริษัท เฟิ สท์ เฮ็ลธ ฟู้ด จากัด

(7)

(8)

9 บริการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน) เพื่อ S.R. Property Investment Co., Ltd.
ดาเนินธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศกัมพูชา Siem Reap Land Investment Co., Ltd.
10 กิจการเพื่อการลงทุนใน Healthcare
Business (Holding Company)

100%
95.7%
95.8%
49.0%
49.0%

Phnom Penh First Property Co., Ltd

49.0%

บริษัท รอยัล บางกอกเฮ็ลธ์แคร์ จากัด

100%

บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จากัด

100%

BDMS Inter Pte. Ltd. (จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์)

100%

N Health Asia Pte. Ltd. (จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์)

100%

ลาดับ

ธุรกิจ

ดาเนินการโดย

11 ศูนย์อบรมด้านวิชาชีพเฉพาะทางให้แก่กลุม่ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จากัด
บริษัท
12 ธุรกิจประกันสุขภาพ
บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จากัด (มหาชน)

อัตราการถือหุน้
100.0%
100%

บริษัท กรุงเทพพรีเมียร์ นายหน้าประกันภัย จากัด

100%

13 บริการด้านบัญชี

บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ตงิ ้ จากัด

100%

14 บริหารสินทรัพย์

บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จากัด

100%

15 โรงแรม

บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จากัด

100%

16 Health Innovation

บริษัท ดิจิทลั เฮลท์ เวนเจอร์ จากัด (8)

95.8%

17 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เฮลท์ พลาซ่า จากัด (9)

100%

บริษัท สมวรรธน์ เฮลท์ จากัด

(10)

57.5%

หมายเหตุ:
(1) ถือหุน้ โดย บริษัท รอยัล บางกอกเฮ็ลธ์แคร์ จากัด
(2) ถือหุน้ โดยบริษัท รอยัล บางกอกเฮ็ลธ์แคร์ จากัด ร้อยละ 46.88 และบริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด ร้อยละ 0.33
(3) ถือหุน้ โดย บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จากัด
(4) ถือหุน้ โดย BDMS ร้อยละ 74.02 บริษัท สมิติเวช จากัด (มหาชน) ร้อยละ 21.04 และบริษัท บี เอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด ร้อยละ 4.93
(5) ถือหุน้ โดย N Health Asia Pte. Ltd.
(6) ถือหุน้ โดยบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จากัด
(7) ถือหุน้ โดย BDMS ร้อยละ 87.25 และ บริษัท รอยัล บางกอกเฮ็ลธ์แคร์ จากัด ร้อยละ 12.75
(8) ถือหุน้ โดย บริษัท สมิติเวช จากัด (มหาชน)
(9) ถือหุน้ โดย BDMS ร้อยละ 96.15 และ บริษัท รอยัล บางกอกเฮ็ลธ์แคร์ จากัด ร้อยละ 3.85
(10) ถือหุน้ โดย บริษัท ดิจิทลั เฮลท์ เวนเจอร์ จากัด

