
1. Giới thiệu
Tính giá trên cơ sở hoạt động

(ABC) là một trong những cải tiến
quan trọng được biết đến nhiều
nhất của kế toán quản trị trong
vòng 30 năm qua. Phương pháp
ABC được giới thiệu tại Mỹ vào
những năm 1980. Nhờ áp dụng
phương pháp này, các công ty đã
xác định được giá bán sản phẩm
một cách cạnh tranh, xác định được
cơ cấu sản phẩm một cách hợp lý
để gia tăng lợi nhuận và thực hiện
có hiệu quả chiến lược kinh doanh. 

Về cơ bản, phương pháp ABC
giúp các doanh nghiệp (DN) phân
bổ chi phí gián tiếp (chi phí sản
xuất chung, chi phí bán hàng và
chi phí quản lý DN) chính xác hơn
so với phương pháp tính giá thành

truyền thống. Vì thế, giá thành sản
phẩm xác định phù hợp với nguồn
lực mà DN đã sử dụng để sản xuất
và tiêu thụ sản phẩm cũng như
cung cấp dịch vụ. Phương pháp
này đặc biệt có ý nghĩa đối với
DN trong môi trường sản xuất
hiện đại khi chi phí gián tiếp ngày
càng gia tăng do tự động hóa
(Cooper and Kaplan, 1988). Kể từ
khi được giới thiệu đến nay,
phương pháp ABC truyền thống
đã dần được thay thế bằng phương
pháp ABC dựa trên thời gian
(TDABC), vì TDABC khắc phục
được những hạn chế của phương
pháp ABC truyền thống. Vì thế,
nghiên cứu này giới thiệu sự khác
biệt của hai phương pháp trên cơ

sở lý luận để giúp các DN tham
khảo và áp dụng phương pháp
TDABC một cách có hiệu quả.

2. Phương pháp ABC
truyền thống

2.1 Nội dung của phương
pháp ABC truyền thống

Hình 1, trang 30 miêu tả phương
pháp ABC truyền thống được thực
hiện theo mô hình hai bước:

Bước 1: Xác định số lượng các
hoạt động chính liên quan đến sản
xuất sản phẩm và chi phí gián tiếp
cho từng hoạt động. Các chi phí gián
tiếp cho một hoạt động sẽ có cùng
một tiêu chuẩn phân bổ chi phí.

Bước 2: Phân bổ chi phí gián
tiếp theo từng hoạt động ở bước
cho đến từng sản phẩm. 
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2.2 Hạn chế của phương pháp
ABC truyền thống

Giả sử, bộ phận dịch vụ khách
hàng của DN thực hiện 3 hoạt
động: xử lý đơn hàng, xử lý phàn
nàn của khách hàng và thực hiện
kiểm tra khoản phải thu cho khách
hàng. Tổng chi phí là 560.000
USD, số lượng công việc thực hiện
(hoặc ước tính) hàng quý của 3
hoạt động gồm 49.000 đơn đặt
hàng, 1.400 phàn nàn của khách
hàng và 2.500 thực hiện kiểm tra
tín dụng.  Nhân viên và nhà quản lý
đã báo cáo về thời gian mà họ sử
dụng cho 3 hoạt động: 70% thời
gian để xử lý đơn hàng, 10% để xử
lý phàn nàn và 20% để thực hiện
kiểm tra các khoản phải thu của
khách hàng. 

Trên cơ sở này, DN sẽ tính được
chi phí trên một đơn vị tiêu chuẩn
phân bổ như sau (Bảng 1):

Tại bước 1, phương pháp ABC
truyền thống đã sử dụng phương
pháp phỏng vấn các nhân viên và
nhà quản lý để xác định số lượng
hoạt động và thời gian nhân viên
và nhà quản lý dành cho từng hoạt
động. Việc thực hiện dễ dàng đối
với DN có quy mô nhỏ lại trở nên
rất phức tạp đã trở thành rào cản
cho các DN trong việc vận dụng
phương pháp ABC truyền thống.
Phương pháp ABC đã bộc lộ
những tồn tại sau:

Thứ nhất, nhân viên các bộ
phận phải thực hiện báo cáo về tình
hình sử dụng thời gian của họ hàng
tháng. Đồng thời, DN cũng phải
duy trì một đội ngũ nhân viên làm
việc toàn thời gian để xử lý các báo
cáo của nhân viên và nhà quản lý.
Thời gian cho việc xử lý các báo
cáo có khi lên tới vài tháng, trong
khi nhân viên không hề hứng thú
với việc phải báo cáo đều đặn về
thời gian mà họ sử dụng hàng
tháng. Điều này dẫn đến việc hệ
thống kế toán theo ABC không
được cập nhật thường xuyên và vì

vậy, chi phí trên một đơn vị tiêu
chuẩn phân bổ dần dần trở nên
không chính xác.

Thứ hai, phương pháp ABC
truyền thống dựa trên thời gian mà
các nhân viên và nhà quản lý báo
cáo mang nặng tính chủ quan.
Điều này làm cho việc xác định
lợi nhuận và các biện pháp để
nâng cao hiệu quả gây tranh cãi
trong DN. 

Thứ ba, phương pháp ABC
truyền thống không dễ dàng để bổ
sung các hoạt động mới vào danh
sách hoạt động hiện có của DN,
hay làm cho các hoạt động hiện có
trở nên chi tiết hơn. Ví dụ, khi
công ty có hoạt động rất phức tạp
như “vận chuyển đơn hàng cho
khách hàng” và muốn chi tiết các
hoạt động này thành “vận chuyển
đơn hàng đầy xe tải”, “vận chuyển

đơn hàng nửa xe tải”, “vận chuyển
đơn hàng ban đêm”, “vận chuyển
đơn hàng sử dụng dịch vụ bên thứ
ba”. Điều này rất mất thời gian và
nhân lực vì DN cần phải thu thập
dữ liệu về thời gian mà nhân viên
và nhà quản lý dành cho từng loại
hoạt động. Kể cả khi DN có thể bổ
sung các hoạt động này về mặt dữ
liệu thì việc lưu trữ dữ liệu trên
Excel, thậm chí là phần mềm ABC
cũng trở nên quá tải khi tính toán
chi phí cho một đơn vị tiêu chuẩn
phân bổ của một số lượng lớn các
hoạt động. 

Thứ tư, chi phí cho một đơn vị
tiêu chuẩn phân bổ khi nhân viên
và nhà quản lý tự báo cáo về việc
phân bổ thời gian của họ cho các
hoạt động được tính toán như thể
DN đang hoạt động ở mức 100%
năng lực sản xuất thiết kế. Trên

Hình 1: Phương pháp ABC theo mô hình 2 bước

Bảng 1: Xác định chi phí trên một đơn vị tiêu chuẩn phân bổ
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thực tế, các DN thường hoạt động
dưới 100% năng lực sản xuất thiết
kế. Khi chi phí tương ứng với mức
năng lực thiết kế không sử dụng
được phân bổ cho các sản phẩm
hoặc dịch vụ sẽ khiến cho DN ra
những quyết định sai lầm như cắt
giảm sản xuất các sản phẩm hiện
đang thua lỗ hay các sản phẩm đắt
tiền có vòng quay hàng tồn kho
dài. DN có thể gia tăng năng lực
sản xuất thông qua đầu tư nhà
xưởng, máy móc, thiết bị hoặc thuê
thêm nhân công. Điều này sẽ làm
gia tăng chi phí cho mức năng lực
thiết kế không sử dụng, dẫn đến
giảm hiệu quả hoạt động của DN. 

3. Phương pháp TDABC
Phương pháp TDABC là một

cải tiến nhằm khắc phục những tồn
tại của phương pháp ABC truyền
thống. Đối với phương pháp
TDABC, nhà quản lý là người ước
tính nguồn lực sử dụng cho các
giao dịch, sản phẩm, hay khách
hàng của bộ phận mình. Cho mỗi
nhóm nguồn lực, nhà quản lý chỉ
cần ước tính 2 tham số: chi phí trên
một đơn vị tiêu chuẩn phân bổ và
số lượng tiêu chuẩn phân bổ của
hoạt động đó được sử dụng để sản
xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch
vụ. DN có thể tính toán được chi
phí trên một giờ hoặc chi phí trên
một phút cho các nguồn lực về con
người, máy móc và thiết bị trong
DN. Đối với các nguồn lực khác,
DN có thể sử dụng các tiêu chuẩn
phân bổ cho phù hợp. Ví dụ như
nhà xưởng có thể tính ra chi phí
trên 1m2, phương tiện vận chuyển
có thể tính ra chi phí cho 1 m3, bộ

nhớ máy tính có thể tính ra chi phí
trên 1MB hay 1GB. 

Điểm tiến bộ của phương pháp
TDABC là nhà quản lý bộ phận có
thể ước tính chi phí trên năng lực
hoạt động thực tế của bộ phận
mình. Quay trở lại ví dụ về bộ phận
chăm sóc khách hàng ở trên, tham
số thứ nhất cần tính là chi phí trên
1 phút để thực hiện các hoạt động
của bộ phận chăm sóc khách hàng.
Giả sử, bộ phận khách hàng có 28
nhân viên toàn thời gian làm việc 8
giờ mỗi ngày, về lý thuyết, mỗi
công nhân cung cấp 10.560 phút
mỗi tháng hoặc 31.680 phút mỗi
quý. Do đó, năng lực thực tế ở
khoảng 80% năng lực lý thuyết là
vào khoảng 25.000 phút mỗi
quý/nhân viên và tổng cộng là
700.000 phút cho 28 nhân viên.
Tổng chi phí gián tiếp của bộ phận
này là 560.000 USD. Vì thế, DN
tính được chi phí cho mỗi phút là
0,8 USD. 

Tham số thứ hai là số phút tiêu
tốn để thực hiện mỗi hoạt động. Giả
sử nhà quản lý xác định là mất 8
phút để xử lý một đơn hàng, 44
phút để xử lý một phàn nàn của
khách hàng và 50 phút để thực hiện
kiểm tra các khoản phải thu của
khách hàng. Từ đó, chi phí để thực
hiện 1 đơn hàng sẽ được tính ra là
6,4 USD (0,8 x 8 phút), là 35,2
USD cho xử lý một phàn nàn và 40
USD cho việc thực hiện kiểm tra
khoản phải thu của khách hàng. Chi
phí tiêu chuẩn này sẽ được sử dụng
để xác định giá bán đối với các dịch
vụ cung cấp cho khách hàng nhằm
đảm bảo giá bán bù đắp được chi

phí và đảm bảo lợi nhuận mong
muốn cho DN một cách cạnh tranh
nhất so với các đối thủ cùng ngành. 

Phương pháp TDABC giúp cho
DN tính toán được chi phí của
năng lực thực tế (Bảng 2). 

DN dễ dàng tính ra được là chi
phí của năng lực không sử dụng là
97.120 USD (560.000 – 462.880). 

Áp dụng phương pháp TDABC,
các nhà quản lý dễ dàng cập nhập
mô hình để phản ánh kịp thời các
thay đổi về điều kiện hoạt động của
DN. DN có thể bổ sung thêm các
hoạt động bằng cách ước tính thời
gian cần thiết để tiến hành hoạt
động đó. Đồng thời, chi phí tiêu
chuẩn của một đơn vị sản phẩm
hoặc dịch vụ cũng dễ dàng thay đổi
bằng cách điều chỉnh chi phí trên
một đơn vị tiêu chuẩn phân bổ và
số lượng tiêu chuẩn phân bổ của
mỗi đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ. 

4. Kết luận
Phương pháp ABC truyền

thống rất phổ biến và được áp dụng
rộng rãi ở các nước phát triển và
hiện nay cũng đang được nhiều DN
Việt Nam áp dụng. Vì vậy, hiểu rõ
hơn về sự phát triển của phương
pháp ABC, ưu điểm và tồn tại của
phương pháp này sẽ giúp cho DN
vận dụng phương pháp TDABC
một cách hợp lý và hiệu quả.
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Bảng 2: Xác định chi phí của từng hoạt động
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