
ธุรกิจทีเ่ก่ียวเน่ืองกับการรักษาพยาบาล

ล าดบั ธุรกิจ ด าเนินการโดย อัตราการถือหุน้

บริษัท บดีีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จ  ำกดั 100%

บริษัท บดีีเอ็มเอส ซิลเวอร ์จ  ำกดั 100%

บริษัท เอ.เอ็น.บ.ีลำบอรำตอรี ่(อ ำนวยเภสชั) จ ำกดั (1) 100%

บริษัท สหแพทยเ์ภสชั จ  ำกดั 89.1%

บริษัท เยเนอรลั ฮอสปิตลั โปรดคัส ์จ  ำกดั (มหำชน) (2) 47.2%

บริษัท เซฟดรกั เซ็นเตอร ์จ  ำกดั (3) 100%

บริษัท ดอกเตอรฟ์ำรม์ำ เฮลธ ์เทคโนโลยี จ  ำกดั (1) 60.0%

บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแ์คร ์ซิสเต็มส ์จ  ำกดั (4) 99.3%

บริษัท เอ็น เฮลท ์พยำธิวทิยำ จ ำกดั (1) 95.0%

N Health Cambodia Co., Ltd. (5)

(จดทะเบยีนที่ประเทศกมัพชูำ)

100%

N Health Myanmar Co., Ltd. (5)

(จดทะเบยีนที่ประเทศพม่ำ)

60.0%

บริษัท เอ็นเฮลท ์โนโวยีน จีโนมิกส ์จ  ำกดั (6) 74.0%

5 หอ้งปฏิบตัิกำรทดลองชีวโมเลกลุ บริษัท ไบโอ โมเลกลุลำร ์แลบบอรำทอรีส่ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 95.0%

6 Share service ดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ บริษัท กรีนไลน ์ซินเนอรจี์ ้จ  ำกดั 100%

7 บริกำรขนสง่ผูป่้วยทำงอำกำศ 

(Medical Evacuation)
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร ์เซอรว์สิเซส จ ำกดั (7) 100%

บริษัท เออรว์ิง่ เชอริเดน เอส อี จ  ำกดั (8) 98.8%

บริษัท เฟิสท ์เฮ็ลธ ฟู้ด จ  ำกดั (8) 98.9%

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 ประสิทธ์ิพฒันำ จ ำกดั (มหำชน) 98.6%

บริษัท รอยลั บำงกอกเฮ็ลธแ์คร ์จ  ำกดั 100%

บริษัท กรุงเทพ เซฟดรกั จ  ำกดั 100%

BDMS Inter Pte. Ltd. (จดทะเบยีนที่ประเทศสิงคโปร)์ 100%

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

10 กิจกำรเพ่ือกำรลงทนุใน Healthcare  

Business (Holding Company)

4 หอ้งปฏิบตัิกำรทำงกำรแพทย ์(Lab) และ 

Share Services  ดำ้นจดัซือ้

8 บริกำรดำ้นกำรจดัเลีย้ง และอำหำรใหแ้ก่

ผูใ้ชบ้ริกำรในกลุม่

9 บริกำรใหเ้ชำ่อสงัหำริมทรพัย ์(ที่ดิน) เพ่ือ

ด  ำเนินธุรกิจโรงพยำบำลในประเทศกมัพชูำ

1 ธุรกิจดำ้นบริกำรสขุภำพเชิงปอ้งกนั 

(Wellness Clinic)

2 ผลิตและจ ำหน่ำยยำ น ำ้เกลือ และวสัดุ

ภณัฑท์ำงกำรแพทย์

3 จ ำหน่ำยยำและเวชภณัฑ์



ล าดบั ธุรกิจ ด าเนินการโดย อัตราการถือหุน้

11 ศนูยอ์บรมดำ้นวชิำชีพเฉพำะทำงใหแ้ก่กลุม่

บริษัท
บริษัท บดีีเอ็มเอส เทรนน่ิง จ  ำกดั 100.0%

บริษัท กรุงเทพประกนัสขุภำพ จ ำกดั (มหำชน) 100%

บริษัท กรุงเทพพรีเมียร ์นำยหนำ้ประกนัภยั จ  ำกดั 100%

13 บริกำรดำ้นบญัชี บริษัท บดีีเอ็มเอส แอคเคำทต์ิง้ จ  ำกดั 100%

14 บริหำรสินทรพัย์ บริษัท บดีีเอ็มเอส จดักำรทรพัยส์ิน จ  ำกดั 100%

15 โรงแรม บริษัท บดีีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท์ จ  ำกดั 100%

16 Health Innovation บริษัท ดิจิทลั เฮลท ์เวนเจอร ์จ  ำกดั (8) 98.9%

บริษัท เฮลท ์พลำซำ่ จ  ำกดั (9) 100%

บริษัท สมวรรธน ์เฮลท ์จ  ำกดั (10) 59.3%

หมายเหตุ:

(1) ถือหุน้โดย บริษัท รอยลั บางกอกเฮ็ลธ์แคร์ จ ากดั 

(2) ถือหุน้โดยบริษัท รอยลั บางกอกเฮ็ลธ์แคร์ จ ากดั รอ้ยละ 46.88 และบริษัท สหแพทย์เภสชั 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) ถือหุน้โดยบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส ์จ ากดั

(7) ถือหุน้โดย BDMS รอ้ยละ 87.25 และ บริษัท รอยลั บางกอกเฮ็ลธ์แคร์ จ ากดั รอ้ยละ 12.75

(8) ถือหุน้โดย บริษัท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน)

(9) ถือหุน้โดย BDMS รอ้ยละ 96.15 และ บริษัท รอยลั บางกอกเฮ็ลธ์แคร์ จ ากดั รอ้ยละ 3.85

(10) ถือหุน้โดย บริษัท ดิจิทลั เฮลท์ เวนเจอร์ จ ากดั

12 ธุรกิจประกนัสขุภำพ

17 พำณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์


