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1 MỞ ĐẦU 

1.1 Giới thiệu M-function 
M nói chung là một ngôn ngữ lập trình sử dụng trong Power Query. Mọi thao tác trên cửa sổ Power query 
Editor đều tạo ra những dòng lệnh viết bằng ngôn ngữ M. 
Trong các thao tác Edit Query đặc biệt là thêm cột dữ liệu sẽ dùng những hàm M để xử lý, tính toán dữ 
liệu.  

1.2 Lý do phải biết hàm M 
Power query có những tính năng mới nhất và chỉ cập nhật cho phiên bản Office 365 còn Office 2016 trở 
xuống thì không có: 

- Chức năng Extract text 

 
 

- Chức năng Add conditional column: Chức năng này sử dụng hàm If 1 cách tự động trong hộp thoại 

create column. 

 
 

- Chức năng xử lý trích xuất ngày tháng không đầy đủ, thiếu Month name, day of week name 
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Do đó phải sử dụng chức năng thay thế là Add Custom Column, sau đó dùng hàm M để xử lý tạo cột mới 

hoặc chỉnh sửa cột cũ. 

Dưới đây là một số hàm thông dụng đáp ứng cho những thiếu sót của Office 2016 trở về trước. 

2 LƯU Ý KHI SỬ DỤNG HÀM M 
- Tuân thủ viết hoa viết thường tên hàm  
- Có thể lồng hàm: đối số của hàm có thể là 1 hàm khác, lưu ý phải đủ các dấu mở đóng ngoặc của 

từng hàm 
- Đối số của hàm có thể là giá trị hoặc tên cột dữ liệu. Nếu lấy cột dữ liệu làm đối số thì tên cột dữ 

liệu phải bỏ trong dấu ngoặc vuông ([…]) 
 

3 HÀM NGÀY THÁNG 

3.1 Hàm chuyển đổi ngày tháng 

3.1.1 Chuyển giá trị text thành ngày 
- Cú pháp:  

DateTime.FromText(text có dạng “yyyy-mm-dd”) 

- Thí dụ 
DateTime.FromText("2011-02-19") = 19/02/2011 

3.1.2 Chuyển từ giá trị sô năm, Tháng, ngày thành ngày 
- Cú pháp:  

- #date(năm, tháng, ngày) 

- Thí dụ 
#date(2019, 9, 1) = 01/09/2019 

3.1.3 Chuyển từ ngày sang dạng text 
- Cú pháp:  

Date.ToText(**date**, optional **format**) 

- Thí dụ 
Date.ToText(#date(2010, 12, 31)) = "12/31/2010" 
Date.ToText(#date(2010, 12, 31), "dd/MM") = “31/12” 
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3.2 Hàm trích xuất ngày tháng 

3.2.1 Hàm trích ngày: 
- Cú pháp:  

Date.Day(DateTime as datetime)  

- Thí dụ 
Date.Day(DateTime.FromText("2011-02-19")) = 19 

3.2.2 Hàm trích tháng 
- Cú pháp:  

Date.Month(DateTime as datetime)  

- Thí dụ 
Date.Month(DateTime.FromText("2011-02-19")) = 2 

3.2.3 Hàm lấy tên tháng 
- Cú pháp:  

Date.MonthName(DateTime as datetime, optional culture)  

Trong đó culture là tùy chọn ngôn ngữ, nhưng chưa có cho ngôn ngữ khác. Có thể bỏ qua 

- Thí dụ 
Date.MonthName(DateTime.FromText("2011-02-19"), “en-US”) = February 

3.2.4 Hàm lấy thứ tự quý trong năm 
- Cú pháp:  

Date.QuarterOfYear (DateTime as datetime)  

- Thí dụ 
Date.QuarterOfYear(DateTime.FromText("2011-11-21")) = 4 
Date.QuarterOfYear(DateTime.FromText("2011-03-21")) = 1 

3.2.5 Hàm trích năm 
- Cú pháp:  

Date.Year(DateTime as datetime)  

- Thí dụ 
Date.Year(DateTime.FromText("2011-02-19")) = 2011 

 

Minh họa lấy tháng của dữ liệu trong power query: 
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Kết quả: 
 

 
 

3.2.6 Hàm lấy ngày đầu tháng 
- Cú pháp:  

Date.StartOfMonth(dateTime as datetime)  

- Thí dụ 
Date.StartOfMonth(DateTime.FromText("2011-02-19")) = 01/02/2011 

 

3.2.7 Hàm lấy ngày cuối tháng 
- Cú pháp:  

Date.EndOfMonth(dateTime as datetime)  

- Thí dụ 
Date.EndOfMonth(DateTime.FromText("2011-02-19")) = 28/02/2011 
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3.2.8 Hàm lấy thứ tự ngày trong tuần 
Trả về các giá trị số từ 0 đến 6 

- Cú pháp:  

Date.DayOfWeek(dateTime, optional firstDayOfWeek) 

Trong đó firstDayOfWeek (ngày đầu tuần có các giá trị cho phép là Day.Sunday, Day.Monday, 
Day.Tuesday, … 

- Thí dụ: 
Date.DayOfWeek(#date(2019, 09, 01), Day.Sunday) = 0 (chủ nhật) 
Date.DayOfWeek(#date(2019, 09, 02), Day.Sunday) = 1 (thứ hai) 
 

3.2.9 Hàm lấy tên thứ trong tuần 
- Cú pháp:  

Date.DayOfWeekName(date, optional culture) 

Trong đó culture là tùy chọn ngôn ngữ (nhưng chưa có cho ngôn ngữ khác)  

- Thí dụ 
Date.DayOfWeekName(#date(2019, 08, 31), "en-US") = Saturday 
Date.DayOfWeekName(#date(2019, 08, 31), "Vie") = Saturday (chưa có cho tiếng Việt) 
 

3.2.10 Hàm lấy thứ tự tuần trong tháng 
- Cú pháp:  

Date.WeekOfMonth(dateTime as datetime)  

- Thí dụ 
Date.WeekOfMonth(DateTime.FromText("2011-08-30"))= 5 

3.2.11 Hàm lấy thứ tự tuần trong năm 
- Cú pháp:  

Date.WeekOfYear(dateTime, optional firstDayOfWeek)  

- Thí dụ 
Date.WeekOfYear(#date(2011, 03, 27)) = 14 (ngày đầu tuần là chủ nhật) 
Date.WeekOfYear(#date(2011, 03, 27), Day.Monday) = 13 (ngày đầu tuần là thứ hai) 
 

3.2.12 Hàm lấy thứ tự ngày trong năm 
- Cú pháp:  

Date.DayOfYear(dateTime as datetime)  

- Thí dụ 
Date.DayOfYear(DateTime.FromText("2011-03-01")) = 60 (năm 2011 không nhuận) 
Date.DayOfYear(DateTime.FromText("2012-03-01")) = 61 (năm 2012 nhuận) 

 

3.2.13 Hàm lấy số ngày có trong tháng 
- Cú pháp:  

Date.DaysInMonth(dateTime as datetime)  

- Thí dụ 
Date.DaysInMonth(DateTime.FromText("2011-02-01")) = 28 (năm 2011 không nhuận) 
Date.DaysInMonth(DateTime.FromText("2012-02-01")) = 29 (năm 2012 nhuận) 

 

3.3 Hàm tính toán ngày tháng 

3.3.1 Cộng – trừ một số ngày 
- Cú pháp:  

Date.AddDays(dateTime, days as number) 

Days có thể là cộng hoặc trừ  
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- Thí dụ 
Date.AddDays(DateTime.FromText("2011-02-19"), 5) = 24/02/2011 (cộng) 
Date.AddDays(DateTime.FromText("2011-02-19"), -2) = 17/02/2011 (trừ) 

3.3.2 Cộng – trừ một số tuần 
- Cú pháp:  

Date.AddWeeks(dateTime, weeks as number) 

weeks có thể là cộng hoặc trừ  

- Thí dụ 
Date.AddWeeks(DateTime.FromText("2011-02-19"), 1) = 26/02/2011 (cộng) 
Date.AddWeeks(DateTime.FromText("2011-02-19"), -2) = 05/02/2011 (trừ) 

3.3.3 Cộng – trừ một số tháng 
- Cú pháp:  

Date.AddMonths(dateTime, months as number) 

months có thể là cộng hoặc trừ  

- Thí dụ 
Date.AddMonths(DateTime.FromText("2011-02-19"), 5) = 19/07/2011 (cộng) 
Date.AddMonths(DateTime.FromText("2011-02-19"), -2) = 19/12/2010 (trừ) 

3.3.4 Cộng – trừ một số quý 
- Cú pháp:  

Date. AddQuarters(dateTime, quarters as number) 

quarters có thể là cộng hoặc trừ  

- Thí dụ 
Date.AddQuarters(DateTime.FromText("2011-02-19"), 1) = 19/05/2011 (cộng) 
Date.AddQuarters(DateTime.FromText("2011-02-19"), -2) = 19/08/2010 (trừ) 

3.3.5 Cộng – trừ 1 số năm 
- Cú pháp:  

Date. AddYears(dateTime, years as number) 

years có thể là cộng hoặc trừ  

- Thí dụ 
Date.AddYears(DateTime.FromText("2011-02-19"), 1) = 19/02/2012 (cộng) 
Date.AddYears(DateTime.FromText("2011-02-19"), -2) = 19/02/2009 (trừ) 

4 HÀM XỬ LÝ CHUỖI 
4.1 Hàm tách chuỗi 

4.1.1 Lấy ký tự thứ n 
- Cú pháp:  

Text.At(value, index as number) 

Index bắt đầu bằng 0, index >= chiều dài chuổi sẽ bị lỗi 

- Thí dụ 
Text.At("abcd", 0) = "a" 

4.1.2 Lấy một số ký tự bên trái 
Tương tự hàm Left 

- Cú pháp:  

Text.Start(string, count as number) 

Count là số ký tự cần lấy 

- Thí dụ 
Text.Start("abcd", 2) = "ab" 
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4.1.3 Lấy 1 số ký tự bên phải 
Tương tự hàm Right 

- Cú pháp:  

Text.End(string, count as number) 

Count là số ký tự cần lấy 

- Thí dụ 
Text.End("abcd", 2) = "cd" 

4.1.4 Lấy 1 số ký tự bắt đầu từ ký tự thứ n 
Tương tự hàm Mid 

- Cú pháp:  

Text.Middle(string, start as number, count as number) 

Start là số thứ tự bắt đầu lấy, Count là số ký tự cần lấy 

- Thí dụ 
Text.Middle("Giải pháp Excel", 6, 4) = "pháp" 

4.1.5 Hàm lấy các ký tự bên trái 1 ký tự phân cách 
- Cú pháp:  

Text.BeforeDelimiter(**text** as text, **delimiter** as text, optional **index** as any) 

Delimiter là ký tự phân cách, index là số thứ tự ký tự phân cách trong chuỗi gốc (bắt đầu bằng 0, 

nếu bỏ qua sẽ hiểu là 0) 

- Thí dụ 
Text.BeforeDelimiter("111-222-333", "-") = "111" 
Text.BeforeDelimiter("111-222-333", "-", 1) = “111-222” 
Text.BeforeDelimiter("111-222-333", "-", {1, RelativePosition.FromEnd}) = “111” 
 

4.1.6 Hàm lấy các ký tự bên phải 1 ký tự phân cách 
- Cú pháp:  

Text.AfterDelimiter(**text** as text, **delimiter** as text, optional **index** as any) 

Delimiter là ký tự phân cách, index là số thứ tự ký tự phân cách trong chuỗi gốc (bắt đầu bằng 0, 

nếu bỏ qua sẽ hiểu là 0) 

- Thí dụ 
Text.AfterDelimiter("111-222-333", "-") = "222-333" 
Text.AfterDelimiter("111-222-333", "-", 1) = “333” 
Text.AfterDelimiter("111-222-333", "-", {1, RelativePosition.FromEnd}) = “222-333” 
 

4.1.7 Hàm lấy các ký tự ở giữa 2 ký tự phân cách 
- Cú pháp:  

Text.BetweenDelimiters(**text** as text, **startDelimiter** as text, **endDelimiter** as text, 

optional **startIndex** as any, optional **endIndex** as any) 

➢ StartDelimiter là ký tự phân cách bên trái, 

➢ endDelimiter là ký tự phân cách bên phải,  

➢ startIndex là số thứ tự ký tự phân cách trái trong chuỗi gốc (bắt đầu bằng 0, nếu bỏ qua sẽ hiểu là 

0) 

➢ endIndex là số thứ tự ký tự phân cách phải trong chuỗi gốc tính từ ký hiệu trái tìm thấy (bắt đầu 

bằng 0, nếu bỏ qua sẽ hiểu là 0) 

 

- Thí dụ 
Text.BetweenDelimiters("111 (222) 333 (444)", "(", ")")  = "222" 
Text.BetweenDelimiters("111 (222) 333 (444)", "(", ")", 1, 0)  = “444” 
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Text.BetweenDelimiters("111 (222) 333 (444)", "(", ")", {1, RelativePosition.FromEnd}, {1, 
RelativePosition.FromStart}) = "222) 333 (444" 
 

Text.BetweenDelimiters("111 (222) 333 (444)", ")", "(", {1, 
RelativePosition.FromEnd}, {0, 
RelativePosition.FromEnd}) = “222” 
 
 

 

4.2 Hàm xử lý chuỗi 

4.2.1 Hàm lấy chiều dài chuỗi 
Tương tự hàm Len 

- Cú pháp:  

Text.Length(text) 

- Thí dụ 
Text.Length("Giải pháp Excel") = 15 

4.2.2 Hàm tìm kiếm chuỗi con 
Tương tự hàm Find và Search, trả về số thứ tự ký tự tìm thấy, bắt đầu bằng 0 

- Cú pháp:  

Text.PositionOf(text as text, substring as text, optional occurrence as number, optional comparer as 

function) 

Trong đó: 

➢ Occurrence:  

➢ Nếu = 0, lấy thứ tự của chuỗi tìm thấy đầu tiên 

➢ Nếu bỏ trống hiểu là 1, lấy thứ tự của chuỗi tìm thấy cuối cùng  

➢ Nếu >1, lấy hết các thứ tự tìm thấy, dạng mảng 

➢ Comparer: tìm chính xác có phân biệt hoa, thường: dùng Comparer.Ordinal 

➢ Comparer: tìm chính xác không phân biệt hoa, thường: dùng Comparer.OrdinalIgnoreCase 

➢ Nếu tìm không thấy trả về -1 

- Thí dụ 
Text.PositionOf(“xababAbaCa”, “a”,0) = 1 
Text.PositionOf(“xababAbaCa”, “a”,1) = 9 
Text.PositionOf(“xababAbaCa”, “a”, Occurrence.Last) = 9 

Text.PositionOf(“xababAbaCa”, “a”, 2, Comparer.Ordinal) = {1,3,7,9} 

Text.PositionOf(“xababAbaCa”, “a”, 2, Comparer.OrdinalIgnoreCase) = {1,3,5,7,9} 
 

4.2.3 Nối thêm 1 số ký tự bên trái cho đủ số ký tự quy định 
- Cú pháp:  

Text.PadStart(text as text, length as number, optional pad as text) 

Trong đó: 

➢ length: số ký tự quy định 

➢ pad: ký tự thêm vào cho đủ. Nếu bỏ trống sẽ thêm khoảng trắng 

-  Thí dụ 
Text.PadStart("345", 5, "0") = “00345” 
Text.PadStart("345", 7, "0") = “0000345” 

 

4.2.4 Nối thêm 1 số ký tự bên phải cho đủ số ký tự quy định 
- Cú pháp:  

Text.PadEnd(text as text, length as number, optional pad as text) 

Trong đó: 
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➢ length: số ký tự quy định 

➢ pad: ký tự thêm vào cho đủ. Nếu bỏ trống sẽ thêm khoảng trắng 

-  Thí dụ 
Text.PadStart("345", 5, "x") = “345xx” 
Text.PadStart("345", 7, "x") = “345xxxx” 

4.2.5 Chuyển thành chữ hoa toàn bộ 
Tương tự hàm Upper 

- Cú pháp:  

Text.Upper(text as text) 

- Thí dụ 

Text.Upper(“aBaCaD”) = “ABACAD” 

4.2.6 Chuyển thành chữ thường toàn bộ 
Tương tự hàm Lower 

- Cú pháp:  

Text.Lower(text as text) 

- Thí dụ 

Text.Lower(“aBaCaD”) = “abacad” 
 

4.2.7 Chuyển thành chữ hoa ký tự đầu của từng từ 
Tương tự hàm Proper 

- Cú pháp:  

Text.Proper(text as text) 

- Thí dụ 

Text. Proper("the QUICK BrOWn fOx jUmPs oVER tHe LAzy DoG") = “The Quick Brown Fox Jumps 
Over The Lazy Dog" 

 

4.2.8 Tạo chuỗi với n ký tự bất kỳ 
Tương tự hàm Rept 

- Cú pháp:  

Text.Repeat(string as text, repeatCount as number) 

- Thí dụ 
Text.Repeat("a",5) = "aaaaa" 

4.2.9 Đảo ngược chuỗi 
- Cú pháp:  

Text.Reverse(string as text) 

- Thí dụ 
Text.Reverse("123") = “321” 

4.2.10 Chuyển text thành giá trị số 
Tương tự hàm Value 

- Cú pháp:  

Value.FromText(value as text) 

- Thí dụ 
Value.FromText("12") = 12 
Value.FromText("2012/5/16") = #date(2012,5,16) = 16/5/2012 
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5 HÀM ĐIỀU KIỆN IF 
Trường hợp Excel 2016 trở xuống không có nút create conditional column sẽ cần tự viết hàm if cho cột 
cần thêm. 

 
5.1 If đơn giản  

5.1.1 If Else 1 điều kiện 
Lưu ý viết thường, không viết hoa if then else 
 

 
 

5.1.2 If ElseIf Else (nhiều tùy chọn) 
 
Mỗi tùy chọn thêm 1 if sau else 
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5.2 If với nhiều điều kiện And Or 
 
Sử dụng And và Or với các dấu mở đóng ngoặc tường minh để thể hiện việc kết hợp các điều kiện. 
 
Thí dụ: 
 

if [Tháng] =7 and ([Mặt hàng] = "MH-29" or [Mặt hàng]="MH-30")  then 1000 
else if [Tháng] =8 and ([Mặt hàng] = "MH-29" or [Mặt hàng]="MH-30") then 2000 
else 3000 

 

 
 

6 LÀM TRÒN SỐ 
6.1 Kiểu làm tròn (RoundingMode) 
 
 



M-FUNCTION FOR POWER QUERY  giaiphapexcel.com 

Biên soạn: Ptm0412  Trang 14 / 14 

Mod Giá trị số  Mô tả 

RoundingMode.Up 0 Làm tròn lên 

RoundingMode.Down 1 Làm tròn xuống 

RoundingMode.AwayFromZero 2 
Làm tròn lên nếu là số dương và tròn xuống 
nếu số âm 

RoundingMode.TowardZero 3 
Làm tròn xuống nếu là số dương và tròn lên 
nếu số âm 

RoundingMode.ToEven 

(hoặc bỏ trống) 
4 Làm tròn đến số chẵn gần nhất 

 

6.2 Cú pháp và thí dụ 

6.2.1 Cú pháp 
Number.Round(value as number, digits as number, roundingMode as number) 
Digits là số chữ số thập phân cần có 
roundingMode là các số từ 0 đến 4 hoặc ghi đầy đủ như bảng trên, nếu bỏ qua sẽ hiểu là 4 

6.2.2 Thí dụ 
Number.Round(-1.249, 2) = -1.25 
Number.Round(-1.245, 2) = -1.24 
Number.Round(1.245, 2, RoundingMode.Up) = 1.25 
Number.Round(1.245, 2, RoundingMode.Down) = 1.24 
Number.Round(1.245, 2, RoundingMode.AwayFromZero) = 1.25 
Number.Round(1.245, 2, RoundingMode.TowardZero) = 1.24 
Number.Round(1.245, 2, RoundingMode.ToEven) = 1.24 
Number.Round(-1.245, 2, RoundingMode.ToEven) = -1.24 

7 NGUỒN TÀI LIỆU 
Tài liệu này được lược dịch từ tài liệu tiếng Anh tải về từ trang web https://docs.microsoft.com/en-
gb/powerquery-m/power-query-m-function-reference 

https://docs.microsoft.com/en-gb/powerquery-m/power-query-m-function-reference
https://docs.microsoft.com/en-gb/powerquery-m/power-query-m-function-reference
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