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ออสเตรยี 

 
 

 

 

เน้ือหา 

 

1. 32. 43.

 พันธกิจทางสังคม 

4. 65. Error! Bookmark not defined.6.

 Error! Bookmark not defined.7. Crisis Management การจัดการวิกฤต (การรับมือภาวะ

วิกฤต) 

8.  Potential recommendations  

Short description    
 

บริษัท Compuritas ตั้งอยูในเมือง กราซ ออสเตรีย กอตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2552 ซ่ึงบริษัท Compuritas 

มีพันธกิจคือ พัฒนาฮารดแวรไอทีสำหรับนักธุรกิจใหมีคุณภาพท่ีสูง เพ่ือลดขยะไฟฟา ในขณะเดียวกัน เพ่ือให

คอมพิวเตอรมีคุณภาพท่ีสูง อุปกรณไอที และอ่ืนๆมีควมพรอมใหการบริการแกโรงเรียน สมาคม และชมรมใน

https://www.compuritas.at/
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ราคาท่ีเหมาะสม การปฎิบัติตามพันธกิจนี้ทำให Compuritas มีสวนในการชวยลดชองวางทางดิจิทัลของเด็ก

และบุคคล  
 

บริษัท Compuritas ไดมีการชี้แจงวาไมใชเปนองคกรพัฒนาเอกชนตั้งแตตน แตเปนบริษัทท่ีแสวงหาผล

กำไร ตามสาเหตุทางสังคม การลดปญหาสังคม Compuritas กลายเปนบริษัทท่ีมีบทบาทสำคัญสำหรับองคกร

การศึกษา เนื่องจากวิกฤตการณโควิด 19 ซ่ึงถือวาเปนครั้งแรกท่ีประชาชนตระหนักถึงชองวางทางดิจิทัล (ผูทีมี

ขอเสียทางการศึกษาและวิชาชีพเนื่องจากการเขาถึง ฮารดแวรไอทีและโครงสรางพ้ืนฐาน) เนื่องจาความไม

สมดุลทางสังคมและจำเปนตองดำเนินการ และบริษัท Compuritas ไดใหการสนับสนุนในดานฮารดแวรไอที 

อุปกรณท่ีมีความจำเปนในราคาท่ีเหมาะสม โดยปจจุบันบริษัทมีพนักงานท้ังหมด 5 คน ในจำนวนนี้มีพนักงาน 

5 คนเทียบเทาเต็มเวลา 2 คนเทียบเทาพนักงานพารทไทม 2 คนและพนักงานฝกงาน 1 คน  
 

1. ปญหาสังคม  
 

ในปจจุบัน Compuritas กำลังจัดการกับปญหาสังคม 2 ประการดังนี้  

ประการแรก  เนื่องจากธุรกิจในปจจุบันกาวไปอยางรวดเร็วอุปกรณอารตแวรสำหรับธุรกิจสวนใหญจะสามารถ

ใชงานไดเพียง 3-5 ป เนื่องจากเหตุผลทางภาษีและเศรฐกิจ จากนั้นอุปกรณธุรกิจฮารดแวรจะถูกทดแทนท่ี

แมวาจะถูกแทนท่ีแมวาจะอยูในสภาพสมบูรณและทำงานไดเต็มท่ี จากนั้น Compuritas จะดำเนินการซ้ือ

อุปกรณจากบริษัทตางๆ หรือรับเปนสปอนเซอรเพ่ือปรับปรุงฮารดแวรใหม บริษัทจะทำการลบวันท่ีและพัฒนา

ฮารดแวรใหมทำใหสามารถลดขยะไฟฟาได 

ประการท่ีสองและในทางกลับกันฮารดแวรไดรับการจัดการในราคาท่ีเหมาะสมใหกับโรงเรียน สมาคม

การศึกษาและสมาคม และแมแตครัวเรือนสวนตัวเพ่ือปดชองวางทางดิจิตัลท่ีปรากฎในสังคมปจจุบัน  
 

ดังนั้นดวยรูปแบบธุรกิจเพ่ือสังคมของขยะไฟฟา Compuritas จึงลดลงและกลุมเปาหมายท่ีแตกตาง

กันสามารถเขาถึงฮารดแวรไอทีราคาเหมาะสมเพ่ือวัตถุประสงคทางการศึกษา นอกจากนี้อุปกรณทางเทคนิค

ท้ังหมดท่ีจำหนายโดย Compuritas ยังมีการรับประกันเพ่ิมเติมอีก 24 เดือนเพ่ือเพ่ิมความไววางใจใน

ฮารดแวรไอทีท่ีไดรับการปรับปรุงใหมและความทนทานของอุปกรณ นอกเหนือจากสิ่งท่ีไดนำเสนอไวขางตน

แลวยังตองมีการกลาวถึงดวยวา Compuritas ไดรับรูวาประชากรออสเตรียเม่ือเทียบกับชาวเยอรมันนั้นเปด

กวางสำหรับอุปกรณท่ีใชซ้ำไดนอยกวาและผูคนไมไดรับขอมูลท่ีดีเก่ียวกับพลังงานสีเทา เปนพลังงานการผลิต

และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สิ่งนี้ถูกมองวาเปนปญหาทางสังคมเนื่องจากชาวออสเตรียมักจะตออายุอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสอยูเปนประจำแมวาจะไมเสีย แตเนื่องจากผลิตภัณฑท่ี "ใหมกวาและดีกวา" ท่ีคาดคะเนอยูใน

ตลาด นี่เปนผลมาจากหลายปของการตลาดท่ีเปลี่ยนนิสัยของผูคนเม่ือเวลาผานไป แตเนื่องจาก Compuritas 

อยูในธุรกิจพวกเขาไดเห็นการปรับปรุงเล็กนอยในนิสัยและการเปดกวางของผูบริโภค 
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2. โปรไฟลของผูกอตั้ง 
 

 
บริษัท กอตั้งข้ึนโดย Rüdiger Wetzl-Piewald ในปพศ. 2552 ซ่ึงในระหวางนี้ไดสงมอบ บริษัท แตเขา

ยังคงติดตออยางใกลชิดกับซีอีโอคนปจจุบัน ปจจุบัน Rüdiger ดำรงตำแหนงซีอีโอของชมรมธุรกิจเพ่ือสังคม

ในกราซ สติเรีย ออสเตรีย ดวยบทบาทใหมของเขาในอุตสาหกรรมธุรกิจเพ่ือสังคม Rüdiger ยังคงสามารถ

ชวยเหลือและแนะนำ Compuritas ในการเดินทางของพวกเขา Matthias Di Felice ซีอีโอคนปจจุบันเริ่มตน

การเดินทางท่ี Compuritas ในฐานะนักเรียนท่ีเรียนเพ่ือเปนครู เดิม Matthias ชอบการศึกษาดานไอทีท่ี

สถาบันเทคนิคระดับสูง (HTL) และในระหวางการศึกษาเขาทำงานท่ี Compuritas ซ่ึงเขาและ Rüdiger ยังคง

ทำงานเก่ียวกับแนวคิดทางธุรกิจ Matthias และ Rüdiger ตระหนักถึงศักยภาพของแนวคิดของพวกเขาและ

ตองการขยายธุรกิจและกำลังมองหานักลงทุนบางสวน Compuritas เปนหนึ่งใน บริษัท แรก ๆ ท่ีประสบ

ความสำเร็จในรายการทีวีสตารทอัพของออสเตรีย 2 นาที 2 ลาน (คลายกับ Dragons´ Den) ซ่ึงชวยเพ่ิม 

บริษัท และชื่อเสียงในออสเตรีย เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของการประชาสัมพันธ Compuritas เปนหนึ่งใน บริษัท 

แรกในออสเตรียท่ีเขารวมการระดมทุน จากการมีสวนรวมในการแสดงและการระดมทุน Compuritas มี

เงินทุนในการเปดรานแรกใน Graz  

สรุปเนื่องจากผูกอตั้งและซีอีโอคนปจจุบันเปนผูริเริ่มและเปนผูริเริ่มในดานการประกอบการเพ่ือสังคมไม

เพียง แตดวยรูปแบบธุรกิจของพวกเขาเทานั้น แตยังรวมถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของพวกเขาดวยปจจุบัน 

Compuritas เปนธุรกิจท่ีมีชื่อเสียงซ่ึงมีสวนชวยลด ปญหาสังคม 

 

3. พันธกิจทางสังคม 

แนวคิดทางธุรกิจเกิดข้ึนหลังจากท่ี Rüdiger อยูในบราซิลและไดรับการยอมรับวาเด็กจำนวนมากถูกกีดกัน

จากโลกดิจิทัลและนอกจากนี้พวกเขาไมสามารถเขาถึงการศึกษาไดซ่ึงไดรับการผอนคลายผานอุปกรณไอทีและ

โครงสรางพ้ืนฐาน หลังจากกลับมาแลว Rüdiger ไดเริ่มคนควาเก่ียวกับสถานการณในออสเตรียโดยตระหนักวา

ปญหาเดียวกันนี้ก็เกิดข้ึนในออสเตรีย เพ่ือลดปญหานี้ใหเหลือนอยท่ีสุด Rüdiger จึงเริ่มตรวจสอบเสนทางการ

ใชงานอุปกรณฮารดแวรไอทีของธุรกิจและสิ่งท่ีเขาพบคือพ้ืนฐานสำหรับรูปแบบธุรกิจของ Compuritas 

 

พันธกิจของ Compuritas  โดยปกติแลว บริษัท ในออสเตรียจะใชฮารดแวรท่ีมีคุณภาพสูงสุดเทานั้น 

อุปกรณเหลานี้โดดเดนดวยความทนทานระยะเวลาการรับประกันท่ียาวนานและประสิทธิภาพสูง 

หลังจาก 3-5 ปจะมีการแลกเปลี่ยนอุปกรณเหลานี้เปนประจำและโดยหลักการแลวจะทำงานไดอยางสมบูรณ 

Compuritas เขาครอบครองอุปกรณคุณภาพสูงเหลานี้จาก บริษัท ตางๆทำการทดสอบท่ีครอบคลุมท่ีสุดตาม

มาตรฐานสากลดวยอุปกรณเหลานี้ลบขอมูลท้ังหมดอยางนาเชื่อถือและตรวจสอบได จากนั้นจึงติดตั้ง

ซอฟตแวรลาสุดปญหาการขาดแคลนงบประมาณในโรงเรียนและชมรมไมใชความลับ อุปกรณคอมพิวเตอรใหม
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มีราคาแพงและมักสงผลใหมีอุปกรณไมเพียงพอและมีพนักงานสอนและเจาหนาท่ีสนับสนุนดานไอทีทำงาน

หนักเกินไป  
 

ขอเสนอท่ีปรับเปลี่ยนเปนรายบุคคลโซลูชันท่ีออกแบบตามความตองการและคำแนะนำท่ีดีเปน

ลักษณะเฉพาะของบริการของ Compuritas ระยะเวลาการรับประกันท่ียาวนานสำหรับอุปกรณท้ังหมดทำให

เกิดความม่ันใจท่ีจำเปนขอดีของอุปกรณตกแตงใหมคือคุณภาพและประสิทธิภาพในราคาท่ียุติธรรม หากมีการ

ซ้ืออุปกรณตกแตงใหมทรัพยากรจำนวนมหาศาลจะถูกบันทึกไวและสามารถปกปองสิ่งแวดลอมได 

เปาหมายในการขับเคลื่อนของ Compuritas ตามท่ีไดกลาวไปแลวนั้นรวมอยูในพันธกิจในการปรับปรุง

อุปกรณไอที (ฮารดแวร) เพ่ือยืดการใชงานอุปกรณระดับมืออาชีพเพ่ือลดขยะไฟฟาและเพ่ิมการเขาถึงในราคา

ท่ีเหมาะสมและอุปกรณไอทีท่ีทำงานไดอยางสมบูรณแบบเพ่ือเพ่ิมการเขาถึง เพ่ือการศึกษา 
 

ขอเสนอและบริการของ Compuritas มีดังนี้  
 

• การจัดการการเปดตัวและการทำลายขอมูลท่ีไดรับการรับรอง - Compuritas เขาควบคุมฮารดแวร

ของ บริษัท ตางๆและลบขอมูลไดอยางนาเชื่อถือและตรวจสอบได 

• โปรแกรมพนักงานสำหรับอุปกรณไอที - Compuritas สนบัสนุน บริษัท ตางๆในการขายฮารดแวร

ใหกับพนักงานและรับชวงการจัดการท้ังหมดรวมถึงการทำลายขอมูล 

• ขอเสนอท่ีสามารถกำหนดคาได - ไมวาจะพรอมใชงานดวยอิมเมจซอฟตแวรท่ีตองการติดตั้งไว

ลวงหนาหรือวางเปลาอัพเกรดหนวยความจำหรือฮารดดิสก SSD Compuritas ปรับแตงขอเสนอตาม

ความตองการของกลุมเปาหมาย 

• ปริมาณมาก - Compuritas มักจะมีรูปแบบเดียวกันจำนวนมากซ่ึงชวยใหกลุมเปาหมายเชนโรงเรียน

สามารถจัดสถาบันของตนไดอยางสม่ำเสมอเพ่ือประหยัดความพยายามในการบริหาร 

• รับประกันคุณภาพ - ขอเสนอมาตรฐานของ Compuritas´ คือการรับประกัน 24 เดือนโดยตรงกับ 

บริษัท เอง นอกจากนี้ยงัสามารถรับประกันไดนานข้ึนโดยมีคาใชจายเพ่ิมเติม 

• ชอปปงสะดวก - ชอปปงสะดวกในพอรทัลโปรดของ บริษัท Compuritas ดูแลสวนท่ีเหลอืเนื่องจาก

จัดสงฟรีท่ัวประเทศออสเตรียเม่ือสั่งซ้ือผานเว็บช็อป Compuritas พอรทัล BBG หรือ Stifter-

helfen.at 
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4. Value Proposition คุณคาท่ีสงใหลูกคา (การตอบสนองความตองการของผูบริโภค) 

 ผูรับผลประโยชนของ Compuritas คือลูกคา บริษัท ท่ีขายอุปกรณฮารดแวรคือลูกคาและผูรับ

ผลประโยชนจากบริการท่ี Compuritas นำเสนอสำหรับกลุมเปาหมายนี้ ในอีกดานหนึ่งผูใหบริการดาน

การศึกษาเชนโรงเรียนสโมสรสมาคมและบุคคลสวนตัวยังเปนลูกคาและผูรับผลประโยชนเนื่องจากผลิตภัณฑท่ี

ไดรับการปรับปรุงใหมของ Compuritas สามารถซ้ือไดในราคาถูกกวาในรานคาท่ัวไปถึง 70% ซ่ึงมีการ

จำหนายอุปกรณใหมอยางชัดเจน นอกจากนั้นลูกคายังไดรับบริการชั้นหนึ่งและผลิตภัณฑตกแตงใหม

คุณภาพสูง นี่คือจุดท่ีมูลคาของฐานลูกคาอยู 
 

คุณคาของ Compuritas สามารถมองเห็นไดในการขยายวงจรชีวิตของฮารดแวรคอมพิวเตอรดังนั้นจึง

ชวยลดขยะไฟฟาและรับประกันการเขาถึงฮารดแวรไอที โดยท่ัวไปแนวคิดดังกลาวประสบความสำเร็จแลวใน

ประเทศอ่ืน ๆ ท่ัวโลก แตในออสเตรียสามารถมองเห็นไดอยางแนนอนวาเปนแนวทางใหมเนื่องจากการรับรู

และการยอมรับในผลิตภัณฑท่ีไดรับการตกแตงใหมอยางจำกัด 

แหลงรายไดหลักสำหรับ Compuritas คือการขายอุปกรณท่ีไดรับการตกแตงใหมใหกับกลุมเปาหมายตางๆ

และบริการท่ีเสนอใหกับ บริษัท ตางๆท่ีตองการขายอุปกรณฮารดแวรท่ี "ลาสมัย" นี่คือสวนท่ีทำกำไรใน

รูปแบบธุรกิจเพ่ือสังคมของพวกเขาท่ีทำใหม่ันใจไดวาจะถึงจุดคุมทุนเม่ือสิ้นปบัญชีแตละปซ่ึงหมายความวา

พวกเขากำลังดำเนินการตามรูปแบบธุรกิจท่ียั่งยืนซ่ึงทำใหพวกเขามีอิสระทางการเงิน 

นอกจากนี้ Compuritas ยังพยายามหาทุนจากแหลงเงินทุนตางๆเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางธุรกิจ

ของพวกเขา แตจนถึงขณะนี้ยังไมมีการไดรับเงินชวยเหลือระยะยาว เนื่องจากพวกเขาจัดวาตนเองเปนธุรกิจ

เพ่ือสังคมไมใชเปน บริษัท ทางเศรษฐกิจสังคมซ่ึงจะเนนการจางงานคนเปนหลักและไมมุงเนนการสรางผล

กำไรท่ีจะสงผลกระทบตอปญหาสังคม 
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นอกจากนี้ Compuritas ยังรวมมืออยางใกลชิดกับกระทรวงสิ่งแวดลอมและศูนยการศึกษาดาน

สิ่งแวดลอมในโครงการท่ีพวกเขาพยายามมีสวนรวมและ / หรือใหขอมูลในหัวขอตางๆเชนอุปกรณท่ีใชซ้ำได 

ปจจุบัน Compuritas มีสวนรวมในการริเริ่มของกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงพยายามใหนักเรียนเขาถึงฮารดแวรไอ

ทีเพ่ือปรับปรุงการเขาถึงการศึกษา (ออนไลน) ความคิดริเริ่มนี้เกิดข้ึนเนื่องจากวิกฤตการณโควิด -19 

 

 

 

5. ผลลัพธทางสังคม (ผลกระทบทางสังคม)  
 
 

ผลกระทบของ Compuritas คือระบบนิเวศทางสังคมเนื่องจาก บริษัท มีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมการเขาถึง

การศึกษาและเพ่ือสรางความตระหนักในหัวขออุปกรณท่ีไดรับการตกแตงใหมเพ่ือเปนทางเลือกใหมในการ

สนับสนุนการจัดการอยางมีความรับผิดชอบดวยทรัพยากรท่ีมีอยูบนโลกใบนี้ 

Compuritas ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางสังคมเพ่ือวัด / ติดตามผลกระทบ เนื่องจากมาตรฐาน

การรายงานเหลานี้คอนขางครอบคลุมจึงตองมีชั่วโมงการทำงานหลายชั่วโมงในการรายงาน ดังนั้นความลึกของ

การรายงานจึงข้ึนอยูกับชั่วโมงการทำงานท่ีมีอยู ถึงกระนั้นการวัด / ติดตามผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมีความสำคัญ

ตอ บริษัท ดังนั้นจึงมีการจัดทำรายงานประจำป ตัวบงชี้หนึ่งท่ีใชในการวัดผลกระทบ ไดแก คา CO2 ดวย

ขอมูลนี้พวกเขาสามารถคำนวณไดวาพวกเขาลด CO2 ไปแลวเทาใดกับผลิตภัณฑหรือการลงทุนแตละอยาง 

การคำนวณท้ังหมดทำตามมาตรฐานการรายงานทางสังคมและมีการเผยแพรในรายงานประจำปข้ึนอยูกับวา

พวกเขามีเวลาและทรัพยากรในการเผยแพรสิง่นั้นหรือไม 

ในทางเดียวกัน คอมพิวเตอรท่ีไดรับการปรับปรุงใหมแตละเครื่องจะประหยัดสารเคมีไดถึง 11 กก. 

เชื้อเพลิงฟอสซิล 120 กก. น้ำ 750 ลิตรและการปลอย CO2 550 กก. เม่ือเทียบกับการผลิตอุปกรณใหม 
 

6. Key Success Factors ปจจัยท่ีทำใหธุรกิจประสบความสำเร็จ 
 

 
ในปพศ. 2556 บริษัท ไดปรับโครงสรางทางกฎหมายและเพ่ิมจำนวนบริการ บริษัท เริ่มตนดวยการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการและคอยๆเติบโตข้ึนโดยมีรานคาปลีกและโรงงานผลิตของตัวเอง วันนี้ Compuritas 

สงออกผลิตภัณฑไปยัง 3 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐเช็กเยอรมนีและอิตาลีในขณะท่ีอิตาลีอยูในชวงทดลองใช
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งานในขณะนี้พันธมิตรท่ีสำคัญของพวกเขาตามรูปแบบธุรกิจและไดอธิบายไปแลวกอนหนานี้คือ บริษัท และ

องคกรตางๆท่ีตออายุฮารดแวร / อุปกรณไอทีเปนประจำและในทางกลับกันองคกรดานการศึกษาเชนโรงเรียน

สมาคมและชมรมตลอดจนบุคคลใน ความตองการอุปกรณไอทีท่ีมีทรัพยากรทางการเงิน จำกัด 
 

ขอผิดพลาดประการหนึ่งของ Compuritas คือการเขาหาตลาด ในชวงแรกพวกเขาใหความสำคัญกับ

ผลกระทบทางสังคมและระบบนิเวศมากเกินไปและไมไดอยูท่ีธุรกิจท่ียั่งยืน ในไมชาพวกเขาก็ไดเรียนรูวา

การตลาดแบบ B2B มีความสำคัญตอความสำเร็จในอนาคตและปรับแนวทางของพวกเขา พวกเขายังทำ

ผิดพลาดในกระบวนการจางพนักงานและไมไดลงทุนอยางชาญฉลาดในดานนี้ พวกเขาลงทุนมากในการ

ฝกอบรมและการศึกษาของพนักงานหลายคน แตพนักงานท่ีผานการฝกอบรมไมเคยอยูใน บริษัท เปน

เวลานานซ่ึงนำไปสูการสูญเสียทรัพยากร จากนั้นพวกเขาไดเรียนรูจากความผิดพลาดนี้และตอนนี้จางเด็ก

ฝกงานซ่ึงพิสูจนแลววาเปนกลยุทธท่ีประสบความสำเร็จ 

Compuritas ติดตอคูคาท่ีมีศักยภาพสวนใหญผานการซ้ือกิจการเย็นผานทางโทรศัพทและอีเมล แตยังมี

เหตุการณสำคัญสำหรับ บริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับการสรางเครือขายและเพ่ิมการรับรู จากการเพ่ิมข้ึน

ของการรับรูในกลุมเปาหมายและคุณภาพของบริการ / ผลิตภัณฑท่ีนำเสนอชื่อเสียงของ Compuritas เพ่ิมข้ึน

อยางตอเนื่อง 

 

7. Crisis Management การจัดการภาวะวิกฤต (การรับมือกับวิกฤต) 
 
 

 
โดยท่ัวไปตองกลาววาเม่ือผานวิกฤตโควิด -19 และความตองการท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในการปดชองวาง

ดิจิทัลเพ่ือเขาถึงการศึกษา Compuritas สามารถเสริมสรางจุดยืนและเพ่ิมความตระหนักถึงปญหาท่ีชัดเจนใน

หมูนักเรียนชาวออสเตรีย ดวยความรวมมือกับ Teach for Austria Compuritas สามารถจัดหาเด็ก ๆ ท่ีไมมี

คอมพิวเตอรท่ีบานดังนั้นจึงไมสามารถเขารวมการบรรยายออนไลนได ดวยแคมเปญนี้พวกเขาสามารถเติมเต็ม

แนวคิดหลักในการลดชองวางดิจิทัลในออสเตรียนอกจากนี้เนื่องจากสถานการณนี้ผลิตภัณฑของ Compuritas 

จึงถูกเรียกรองมากข้ึนกวาเดิม นอกจากนี้ยังชวยให บริษัท สามารถดำเนินธุรกิจทางออนไลนตอไปไดและยังมี

การผลิตในสำนักงานใหญซ่ึงจำเปนตองมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเนื่องจากผลิตภัณฑมีความตองการใน

ปริมาณมาก 
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8. Potential Recommendation  
 

 
Compuritas ทำความเขาใจวิธีการมีไหวพริบและดวยความคิดนี้พวกเขาสามารถชวยเหลือผูคนหลายพันคน

โดยไมตองอานคอมพิวเตอรซ่ึงมักจะนำไปสูการศึกษารูปแบบธุรกิจของ Compuritas เปนรูปแบบท่ีสามารถ

แปลไดตามเสนทางของเอเชียตะวันออกใตโดยเฉพาะอยางยิ่งเนื่องจาก บริษัท ขามชาติหลายแหงมีสำนักงาน

ใหญอยูท่ีนั่นและการใชงานการใชความเสียหายนั้น ประเทศ - การทอถูกกวากวาการใชซ้ำสำหรับ บริษัท 

ตางๆ การปรับรูปแบบธุรกิจใหเขากับบริบทไทย / พมาอาจทำใหประเทศเหลานี้ลดปญหาทางสังคม - การขาด

การเขาถึงการศึกษา 

แหลงท่ีมา : 

● https://www.compuritas.at/ 

● Personal interview with the CEO, Matthias Di Felice 

 

https://www.compuritas.at/

